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Páramentesítő és légtisztító készülék

Airbi SPONGE

kezelési utasítása

(1.0 változat)

Olvassa el figyelmesen a kezelési utasítást, mielőtt használatba venné a készüléket!
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Fontos biztonságtechnikai tudnivalók

A készülék használatba vétele előtt olvassa el figyelmesen a kezelési utasítását és őrizze is meg azt, tartsa mindig
a készülék közelében! A készülék esetleges továbbértékesítésénél, vagy elaján-dékozásánál adja oda a kézkönyvet
is a készülékkel együtt az új tulajdonosnak!

1. A készüléket kizárólag háztartási célra a használati utasításnak megfelelően szabad használni. A 
készülék szakszerűtlen használata és műszaki módosítása egészségkárosító és életveszélyes is lehet.

2. Ezt a készüléket gyermekek 10 éves kortól, csökkentett fizikai, értelmi vagy szellemi képességű, 
vagy kevés tapasztalattal és tudással rendelkező egyének kizárólag felügyelet mellett használhatják, 
illetve azok használhatják, akik értik a használattal kapcsolatos utasításokat és a készülék 
csatlakoztatásának biztonságos módját. Gyermekek a készülékkel nem játszhatnak, takarítását és 
karbantartását sem végezhetik.

3. A kicsomagolást követően győződjön meg róla, hogy a készülék a szállítás alatt nem sérült meg. 
Amennyiben bárminemű sérülést tapasztal, mihamarabb keresse fel a készülék értékesítőjét. 
Javasoljuk, hogy a csomagoló anyagot az esetleges használat végett tartsa meg. Ha a szűrő 
csomagolva van, emelje ki azt a csomagolásból és helyezze az eredeti helyére.

4. Az első használat előtt győződjön meg róla, hogy a készülék elektromos paraméterei (elektromos 
feszültség, stb.) megfelelnek a helyi feltételeknek.

5. A készülék használata előtt bizonyosodjon meg róla, hogy a szűrő és a szűrő burkolat beszerelése 
rendben van.

6. Ne helyezze a készüléket hőforrásokhoz közel. A hálózati kábelt ne tegye ki közvetlen hőnek (mint 
például forró főzőlap, nyílt láng, izzó vas alátétek vagy melegítők). A hálózati kábelt olajtól védje.

7. A készüléket minden esetben kemény, egyenes, vízszintes felületre, az oldalfalaktól legalább 30 cm-
re a plafontól 50 cm-re a hőforrás zónán (égők, fűtőtestek) kívül helyezze el.

8. A készülékre ne helyezzen semmilyen tárgyat és ne szerelje a készüléket klíma berendezés alá.
9. A készülék használata előtt ellenőrizze, hogy a hálózati kábel nem sérült. Ha a kábel sérült, ne 

használja.
10. Ha a hálózati kábel sérült, azt veszély előfordulásának lehetősége miatt kizárólag a gyártó vagy a 

gyártó márka szerviz vagy hasonlóan képzett szakember cserélheti ki.
11. Minden beavatkozás előtt, mint pl. tisztítás/a víztartály kiürítése vagy a készülék áthelyezése esetén 

a készüléket húzza ki a hálózatból. Ha a készüléket nem használja, a tartály mindig üres legyen.
12. A bemenő és kimenő nyílások átjárhatóak legyenek, vagyis semmilyen tárgy ne képezzen akadályt 

bennük.
13. A szűrőt a gyártó szerint megadott rendszerességgel cserélje.
14. Ha a helyiségben befúvós levegőfrissítőt használ, vagy a helyiségben más tűzveszélyes, vagy vegyi 

párlatok vannak jelen, a készüléket ne használja.
15. Hogy a készülék működését semmilyen TV, rádió vagy más vezeték nélküli berendezés ne 

zavarhassa, győződjön meg róla, hogy az elhelyezése tőlük min. 2 m távolságon túl fekszik.
16. Üzem közben ne helyezzen a bemenő, ill. kimenő nyílásokba semmilyen tárgyat.
17. A készüléket tartsa száraz helyen, amely gyermekek számára nem hozzáférhető (csomagolja be a 

készüléket).
18. A készülék nem helyettesíti a rendes szellőztetést és nem képes a levegőben lévő port teljes 

mértékben összegyűjteni.
19. A gyártó nem felelős a felhasználó általi helytelen használatból eredő károkért.

A készülék tulajdonságai
A 2 az1-ben Airbi SPONGE levegő páramentesítő és légtisztító kisméretű és kiválóan harmonizál bármilyen 
beltérrel. Kezelése nagyon egyszerű, könnyen áthelyezhető. A készülék nagyszerű fegyverként szolgál 
penész ellen. Kicsi 20 m-es 2 helyiségbe javasolt használni. A készülék légtisztítóként is működik, mert 
magas minőségű HEPA szűrőt használ.
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Termék ábra

1. Vezérlő panel

2. Levegő kimenet

3. Levegő bemenet tisztításra

4. Levegő bemenet 
páramentesítésre

5. HEPA szűrő

6. Szűrő burkolat

7. Hálózati kábel

8. Vízgyűjtőtartály

9. Kiöntő nyílás

10. Úszó

Vezérlő panel
A fent lévő vezérlő panelen három érintő nyomógomb található és két jelző LED dióda.

Légtisztító funkció Be/Ki 
nyomógomb.

Páramentesítési funkció 
Be/Ki nyomógomb.

Ventillátor sebesség 
választó nyomógomb.

LED dióda mutatja a készülék 
hálózathoz való csatlakozás 
tényét

LED dióda mutatja, hogy a 
vízgyűjtőtartály megtelt

A Készülék funkciói
A vízgyűjtőtartály megtelt - kijelzés

• Amennyiben a vízgyűjtőtartály megtelt, a készülék kikapcsol és a felső panelen elkezd égni 
a piros LED dióda, amely jelzi azt, hogy a vízgyűjtőtartály megtelt. A LED dióda villog.

• A készüléket kapcsolja ki és a vizet öntse ki. Ezt követően a tartályt helyezze vissza és a 
készülék ismét használatra kész.

Szűrő csere figyelmeztetés
• Amennyiben a készülék azt jelzi, hogy szűrőt kell cserélni, a szűrőcserét jelző dióda 

narancssárgán kezd égni és villogni.
• A szűrőcserét követően a szűrőcsere funkció reseteléséhez nyomja meg és 7 másodpercig 

tartsa lenyomva a légtisztító funkció Be/Ki nyomógombját.

Automatikus jégtelenítés funkció
• A készülék általános üzemhőmérsékletének 5 °C és 50 °C között kellene mozognia. Ha a 

hőmérséklet 5 °C alá süllyed, a készülék kikapcsolja a páramentesítő funkciót, de a 
ventillátor tovább folytatja a jégtelenítést.
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Kezdjük

A készülék hálózatba való csatlakozását mutatja a készülék hálózathoz való 
csatlakozását jelző LED dióda.

Légtisztító funkció Be/Ki nyomógomb.
• A nyomógomb megnyomásával bekapcsol a légtisztító funkció.
• További megnyomásával a készülék kikapcsol.

Páramentesítési funkció Be/Ki nyomógomb.
• A nyomógomb megnyomásával bekapcsol a páramentesítő funkció 

(amennyiben a készülék nem üzemelt, egyidejűleg bekapcsol a légtisztító 
funkció is).

• A nyomógomb további megnyomásával kikapcsol a páramentesítő funkció (a 
légtisztító funkció marad bekapcsolva).

Ventillátor sebesség választó nyomógomb.
• A nyomógomb megnyomásával légtisztító üzemmódot választ.
• Ismételt megnyomásával a készülék magas teljesítménye és alacsony 

teljesítménye közti váltakozás következik be a légtisztító funkció közben.

Vízgyűjtőtartály kiürítése
1. A vízgyűjtőtartály kapacitása 1000 ml, a készülék pedig egy nap alatt max. 750 ml vizet tud 

beletölteni.
2. Amennyiben a vízgyűjtőtartály megtelt, a készülék kikapcsol és a felső panelen elkezd 

villogni a piros LED dióda.
3. Ilyen esetben kérem, húzza ki a készüléket a hálózatból, a készülék hátsó részéből emelje ki 

a tartályt és ürítse ki. Ezt követően a tartályt helyezze vissza.
4. Ezután a készüléket újra be lehet kapcsolni és használni.
5. Ügyeljen arra, hogy az úszó ne sérüljön, mert a nélkül a készüléket nem lehet használni.

Készülék karbantartása
1. Bárminemű tisztítás előtt a készüléket kapcsolja ki és húzza ki a hálózatból.
2. Az egységet soha ne tegye vízbe.
3. Hígítóval, benzinnel vagy más tisztítószerrel a készüléket tisztítani tilos.
4. Ha a készülék nincs használatban, a vizet ürítse ki.
5. A szűrőt nem lehet mosni, ellenkező esetben sérülhet.
6. A készülék tisztításához használjon finom kendőt.

Lehetséges hibák

A készülék nem 
működik

• bizonyosodjon meg arról, hogy a készülék csatlakozik a hálózathoz
• bizonyosodjon meg arról, hogy a dugalj működőképes
• bizonyosodjon meg arról, hogy a vízgyűjtőtartály üres

Gyenge teljesítmény • ellenőrizze, hogy a szűrő akadálymentes
• ellenőrizze, hogy nem nyitott-e a szűrő burkolat
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• ellenőrizze, hogy a levegő be/kimenet akadálymentes
• ellenőrizze, hogy a helyiségben más párát növelő berendezés nincs
• ellenőrizze, hogy a helyiségben nincs túl hideg (a páramentesítő 

teljesítmény a csökkenő hőmérséklettel csökken)

Az átszűrt levegő 
mennyisége kevesebb

• ellenőrizze, hogy a levegő be/kimenet akadálymentes
• ellenőrizze, hogy a helyiségben más levegő szennyező berendezés nincs

A készülék zajosabb • ellenőrizze, hogy a készülék ventillátora akadálymentes
• ellenőrizze, hogy a készülék nem áll ferde felületen

Víz kifolyás • ellenőrizze, hogy a készülék nem áll ferde felületen vagy nincs fektetve
• ellenőrizze, hogy a készülék áthelyezés közben nem folyt-e ki
• ellenőrizze, hogy a készülék úszója nem sérült

Műszaki specifikáció

Áramforrás (bemenet): AC100-240V 
50/60 Hz
Teljesítmény felvétel: 45 W
Méretek: 195 x 215 x 315 mm
Zajszint: 45 dB

Max. páramentesítő teljesítmény: 750 ml/nap (30 °C / 
80 %RH)
Vízgyűjtőtartály térfogata: 1000 ml
A köv. helyiségekbe: 10-20 m2

Előírásokkal összhangban: CE, EMC, WEEE

A készülék ártalmatlanítása (környezetvédelem)
Az Európai Közösség 2012/19/CE rendelete az elektromos és elektronikus eszközökből, származó
hulladékok kezelésére (WEEE) előírja, hogy ne dobja a használt, vagy elromlott elektromos
készülékeket a háztartási hulladékgyűjtő edénybe! Vigye el az ilyen készülékeket az elektromos,
vagy elektronikai hulladék begyűjtésére kijelölt gyűjtőhelyekre, ahol azokat szaksze-rűen
ártalmatlanítják, illetve a visszanyerhető anyagait újrahasznosítják! Ezzel jelentősen csökkentheti a
környezetterhelést, óvhatja a környezetet és egyben az egészségét is védi. A termék csomagolásán
lévő áthúzott kukaszimbólum erre a kötelezettségére emlékez-teti. Keresse a helyi önkormányzat illetékes 
osztályát, ha nem tudná, hogy hol adható le a veszélyes elektronikai és elektromos hulladék!

Ez a termék minden vonatkozásban megfelel a 2014/30 EU irányelvekben foglalt EMC köve-telményeknek. 
A készülék az EU területén szabadon forgalmazható, erre utal a CE jelölés. A készüléket forgalmazónál 
megtalálja az ezzel kapcsolatos dokumentumokat.

Fenntartjuk a jogot a műszaki adatok, a készülék tulajdonságainak megváltoztatására, a keze-lési utasításban 
előforduló fordítási és nyomdahibákra.

Európában forgalmazza:
Bibetus s.r.o.
Loosova 262/1
Brno 638 00
Csehország
E-mail: info@bibetus.cz
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