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Gratulálunk a vásárlásához, és üdvözlünk az Airtherealnél! Ahhoz, hogy teljes 
mértékben kihasználhassa az Airthereal által kínált támogatást és 1 év garancia-
hosszabbítást kapjon, kérjük, regisztrálja vásárlását az alábbi web-hivatkozáson: 
www.airthereal.com/register.  

BALESETVÉDELMI UTASÍTÁSOK 
4 
FONTOS: 
HASZNÁLAT ELŐTT OLVASSA EL AZ UTASÍTÁSOKAT TELJES EGÉSZÉBEN, ÉS 
A KÉZIKÖNYVET TARTSA A KEZE ÜGYÉBEN, HOGY SZÜKSÉG ESETÉN 
KÉSŐBB IS BELE TUDJON NÉZNI. A LÉGTISZTÍTÓT KIZÁRÓLAG A 
KÉZIKÖNYVBEN LEÍRTAK SZERINT HASZNÁLJA! 
 
Amennyiben nem tartják be az itt leírt utasításokat és figyelmeztetéseket az nem 
megfelelő működéshez és / vagy maga a termék károsodásához vezethet. 
 
 
VESZÉLYFORRÁSOK! 

● Győződjön meg arról, hogy a dugó megfelelően illeszkedik-e a hálózati 
csatlakozóba. 

● A készülék polarizált csatlakozóval rendelkezik (az egyik csatlakozó 
szélesebb, mint a másik). Az áramütés kockázatának csökkentése érdekében 
a csatlakozót csak egyetlen módon szabad polarizált aljzatba illeszteni. Ha a 
dugó nem illeszkedik teljesen az aljzatba, fordítsa meg a dugót. Ha még így 
sem lehet bedugni, forduljon szakképzett villanyszerelőhöz. Ne próbálja 
kiiktatni ezt a biztonsági funkciót. 

● Ha nem használja a légtisztítót, kapcsolja ki a berendezést és áramtalanítsa, 
tehát húzza ki az elektromos csatlakozót. 

● Ne használja a berendezést, ha annak vezetéke vagy csatlakozója sérült. Ez 
a készülék károsodásához vagy megrongálódásához vezethet. 

● A kockázatok elkerülése érdekében a megrongálódott alkatrészeket kizárólag 
a gyártó vagy más képzett személyt cserélje ki. 

● Nem javasoljuk a hosszabbító használatát. Szükség esetén a hosszabbító 
kábelének meg kell egyeznie az eredeti tápkábel méretével. 

● A berendezés használata előtt alaposan szárítsa meg a kezét. 
● Ne merítse a légtisztítót vízbe vagy folyadékba. Ez a készülék károsodását, 

áramütést vagy tüzet okozhat. 
● Ne használja a légtisztítót a szabadban. Ezt a készüléket kizárólag beltéri 

használatra tervezték. 
● Ne használja a légtisztítót olyan zárt térben, ahol gyúlékony, éghető vagy 

robbanásveszélyes gázok vannak jelen. 



● Ne használja olyan helyen, ahol mérgező gőzök, gyúlékony por vagy 
oxigéntartályok találhatók. 

● Ne tegye az ujját vagy tárgyakat a levegő kimeneti nyílásba. 
● Gyermekek csak felügyelet mellett tartózkodhatnak a helyiségben, ahol a 

légtisztító be van kapcsolva. Ne engedjük, hogy a gyerekek a légtisztítón vagy 
annak közelében játszanak. 
 

FIGYELMEZTETÉS: A tűz vagy áramütés kockázatának csökkentése érdekében ne 
használja ezt a ventilátort semmilyen elektronikus fordulatszám-szabályozó 
eszközzel.  
 
 
FIGYELMEZTETÉSEK HASZNÁLAT ELŐTT  

● Működés előtt mindig ügyeljen arra, hogy a légtisztító sík, vízszintes felületre 
kerüljön. 

● Mindig hagyjon 40 cm szabad helyet a légtisztító minden oldalán. 
● NE VEZESSÜK EL A VEZETÉKET BÚTOROK ÉS KÉSZÜLÉKEK ALATT. Ne 

vezesse a tápkábelt szőnyeg alá. Ne fedjük le a vezetéket rongyszőnyeggel, 
futószőnyeggel vagy hasonló burkolattal. Olyan helyre tegyük a tápkábelt, 
ahol kevésbé gyakran közlekedünk. 

● Működés közben ne tegyünk semmit a légtisztító tetejére. 
● Ne helyezzük a légtisztítót hőforrások, például kályhák, sütők, radiátorok vagy 

számítógépek közelébe. 
● Ne használjuk a készüléket beltéri füstölő rovarriasztókkal együtt, illetve olyan 

helyeken, ahol olaj maradványok, égő tömjén vagy vegyi füst található. 
● Ne nyissuk ki a hátsó burkolatot, amíg a légtisztító be van kapcsolva. Ez 

automatikusan kikapcsolja a berendezést. 
● Az áramütés vagy a sérülések elkerülése érdekében ne tisztítsuk a 

készüléket vízzel vagy bármilyen más folyadékkal. 
● Ne próbáljuk meg semmilyen módon megjavítani a készüléket, és ne 

használjunk pótalkatrészeket vagy egyéb alkatrészeket a légtisztító 
módosításához. Azonnal forduljunk az ügyfélszolgálathoz, ha készülék nem 
működik. 

● Szervizelés előtt mindig húzza ki a készüléket az áramforrásból. 
● Ehhez a berendezéshez csak Airthereal Pure Morning APH230C szűrőket 

használjunk. 
● Ha bármilyen problémát tapasztalunk a légtisztító működtetése során, 

olvassuk el a kézikönyv Hibaelhárítás című fejezetét. Ha a probléma nem 
oldódik meg, vegyük fel a kapcsolatot az ügyfélszolgálattal. 

● Ha a berendezés megrongálódik vagy nem megfelelően működik, függesszük 
fel a használatát, és forduljunk az ügyfélszolgálathoz 

 



FELÉPÍTÉS 

 



 
 

MŰSZAKI ADATOK 
 

Széria Pure Morning 

Modell APH230C 

CADR 
(Levegő Tisztítottsági Fok) 

230m³/h (135CFM) 

Alkalmazhatósági 
terület 

Legfeljebb 30m²  

Szűrőszerkezet ● Előszűrő 
● Valódi HEPA szűrő 
● Aktívszén-szűrő 



Kapcsolt teljesítmény < 2W 

Névleges 
teljesítmény 

60W 

Áramellátás AC 220-240V, 50Hz (3-as földelt x 0.75 
mm², 150cm kábel) 

Működési Hőmérs. -10°C ~ 55°C 

Méretek (MxHxSz.) 50 x 33 x 18,5 cm  

Tömeg: 4,5kg  

 
A veszélyes anyagokra és elektromos berendezésekre vonatkozó EU-s irányelveknek és szabályázásnak megfelel. 

 

ÜZEMELTETÉS 

A Hely kiválasztása  
1. A légtisztítót legalább 40 cm távolságra helyezze a tévétől, rádiótól és más 

elektronikai eszközöktől. 
2. Bizonyos elektronikai berendezések elektromágneses interferenciája a termék 

hibás működését okozhatja. A nem stabil vagy ferde felületen való elhelyezés 
növelheti a zajt és a rezgéseket. 

 



 
 
FELELŐSSÉG ELHÁRÍTÁSÁRA VONATKOZÓ NYILATKOZAT: 
Kérjük, ellenőrizze, hogy az üzemi feszültség megegyezik-e a paramétereket 
tartalmazó címkén feltüntetettel. A berendezés nem fog megfelelően működni olyan 
külső eszközökkel együtt, amelyek megváltoztatják vagy átalakítják az elektromos 
feszültséget vagy frekvenciát. 

Az első lépések  
 
1. Nyissuk ki a légtisztító elülső burkolatát, és távolítsuk el a HEPA szűrő műanyag 
csomagolását.  

 



 
2. Tegyük vissza a HEPA szűrőt. Győződjünk meg arról, hogy a húzófül kifelé néz. 
Ezután helyezzük vissza az elülső burkolatot. 
 

 
 
 
3. Helyezzük a légtisztítót egy sima, vízszintes felületre, és kezdjük meg a levegő 
tisztítását.  
 
 

Funkciók 

 
 
On/Off gomb (be/kikapcsolás) 
Nyomjuk meg ezt a gombot a légtisztító be- vagy kikapcsolásához.  
 
A ventilátorsebesség beállítása 
Nyomjuk meg a gombot a 3 ventilátor-sebességi fokozat  
(alacsony, közepes és magas) közötti váltáshoz:  
 
Alvó üzemmód gomb 
Nyomjuk meg az Alvó üzemmód  gombot az Alvó üzemmód kiválasztásához. Alvó 
üzemmódban a ventilátor a leghalkabb szinten fog működni.  
 
Időzítő gomb  
Késleltetett indítás időzítő: 



Állítsuk be a késleltetett indítási időzítőt, úgy, hogy a készülék bel legyen kapcsolva 
és készenléti állapotban legyen (nem tisztít.) Az időzítő 1, 2, 4 vagy 8 órára állítható. 
Amint az időzítő eléri a nullát, a légtisztító elindul 
 
 
Késleltetési időzítő kikapcsolása 
Akkor kapcsoljuk ki a késleltetést, amikor a gép be van kapcsolva és tisztít. Az 
időzítő 1, 2, 4 vagy 8 órára állítható be.  Amint az időzítő eléri a nullát, a légtisztító 
készenléti üzemmódba lép.   
 
Megjegyzések: 

● Az időzítő törléséhez nyomja meg az időzítő gombot, és tartsa lenyomva, 
amíg az időzítő gomb jelzőfénye ki nem alszik. 

● Az időzítő újraindul, amikor új időzítést választunk 
 

 
UV-C fény 

● Nyomja meg az UV fény mód be- vagy kikapcsolásának gombját. 
● Az UV-C fény működési időtartam 50 000 óra, vagyis valamivel hosszabb, 

mint 5 év. A normál karbantartáshoz nincs szükség az UV-fényforrás 
cseréjére 

 
 
Egyéb funkciók  
 
Gyerekzár 

● A be- vagy kikapcsoláshoz tartsa lenyomva egyszerre 5 másodpercig az UV 
és az Időzítő gombot. Zároláskor a kezelőpanel ikonjai villogni fognak, és más 
gombok nem használhatók. 

● A feloldáshoz nyomja meg és tartsa lenyomva egyszerre 5 másodpercig az 
UV és az Időzítő gombot 

 
Szűrő alaphelyzetbe állítása  

● A Be / Ki gomb folyamatosan villog, amikor eljön az ideje a szűrő cseréjének. 
● Cseréljük ki a szűrőt, majd nyomja meg és tartsa lenyomva a Be/Ki gombot 5 

másodpercig a szűrő visszaállításának számlálójának alaphelyzetbe 
állításához 

 
Memória funkció 

● Amikor az APH230C újraindul, megjegyzi és folytatja az utoljára használt 
beállítást 

 
 



KARBANTARTÁS 

A HEPA szűrőről részletesen HEPA Filter Details  
 
Ha a Be/Ki gomb folyamatosan villog, az a légszűrő ellenőrzésére és cseréjére  
hívja fel a figyelmet. 
 
Az optimális használat érdekében vagy a légszűrő állapotának megfelelően 
javasoljuk, hogy a 6-8 havonta cserélje ki a légszűrőt. 
 
Ha az alábbi tünetek bármelyikét észleljük, ideje kicserélni a légszűrőt. 

● Fokozott zaj 
● Csökkent légáramlás 
● Eltömődött szűrők 
● A berendezés furcsa szagot áraszt 

 
Az új Airthereal  csere-légszűrőt megvásárlása:   

● www.airthereal.com 
● Az alábbit keressük az Amazonon: APH230C filter / B081Z3PRPL 

 
Ehhez a berendezéshez csak az Airthereal Pure Morning APH230C szűrőt 
használjuk 
 
 

A légszűrő cseréje 
1. A légszűrő cseréje előtt kapcsolja ki a berendezést és húzzuk ki a 

csatlakozódugót. 
2. Vegyük le az elülső burkolatot. 

 



 
3. Vegyük ki a régi szűrőt a fül meghúzásával. Csomagolja ki az új csereszűrőt. 

 
 

4. Helyezzünk be egy új szűrőt a készülékbe. Ügyeljünk rá, hogy a szűrőn lévő 
húzófül kifelé nézzen. Tegyük vissza az elülső burkolatot. 

 

 
 

5. Kapcsoljuk be a berendezést. Tartsuk lenyomva a Be/Ki gombot 5 
másodpercig a csere-emlékeztető alaphelyzetbe állításához. 

 

Tisztítás 
Tisztítás előtt húzzuk ki a tápkábelt. 

● A műanyag burkolatot puha, folyékony szappannal megnedvesített ruhával 
kell megtisztítani. Alaposan távolítsuk el a szappanféteget egy száraz ruhával. 

● Nyissa ki az elülső panelt, és porszívóval tisztítsuk ki a belső teret és a levegő 
kimenetet. 

● A jobb karbantartás érdekében a készüléket kéthavonta tisztítani kell. 
 
 



 

GARANCIA 
Termék neve Airthereal Pure Morning APH230C HEPA 

Légtisztító 

Széria Pure Morning 

Modell APH230C 

Gyártói garancia időtartama 4 év 

Kérjük, őrizze meg megrendelésének nyugtáját későbbi felhasználás céljából. 

 
FELTÉTELEK ÉS SZABÁLYZAT 
A Airthereal számára mindig is a minőség minőség volt a legfontosabb. A 100% -os 
problémamentes vásárlási élmény érdekében az Airthereal 4 éves korlátozott  gyártói 
garanciát vállal az APH230C légtisztítókra. 
 
 
Online információ: www.airthereal.com/pages/warranty  
 

Mire vonatkozik a garancia? 

A  termék anyag- és gyártási hibáira 

Mi az, amire nem terjed ki a garancia? 

A tulajdonos által okozott kár, tehát azok az esetek, amikor megpróbálja saját maga 
javítani vagy megváltoztatni a terméket. Ide tartozik még a nem rendeltetésszerű 
használat, rongálás, gondatlanság, a termék átalakítása vagy jogosulatlan javítások, 
de a természetes elhasználódás is. 

Garanciális időszak 

A jótállás az eredeti vásárlás napjától érvényes és három (3) évig tart. 

Kire vonatkozik a garancia? 

Ez a korlátozott garancia csak az eredeti vásárlóra érvényes. NEM átruházható. 

Hogyan lehet garanciális szolgáltatásokat igénybe venni? 

A jótállás előnyeinek kihasználásához hagyjon üzenetet a weboldalon segítségével 



(https://airthereal.com/pages/warranty), vagy küldjön egy e-mailt az 
inquiry@airthereal.com címre.  
 

Mit tesz ilyenkor az Airthereal? 

1. Megjavítja meg a berendezést. 
2. Kicseréli a berendezést, ha az nem javítható. 
3. Bizonyos esetekben visszatéríti a vételárat. 

 
MINDEN KIFEJEZETT ÉS HALLGATÓLAGOS GARANCIA, IDEÉRTVE AZ ELADHATÓSÁG 
GARANCIÁJÁT IS, A KORLÁTOZOTT GARANCIA IDŐTARTAMÁRA KORLÁTOZÓDIK. 
 

HIBAELHÁRÍTÁS 
 

Probléma Ok Megoldás 

A berendezés nem 
kap áramot, vagy nem 
reagál 

A berendezés nincs 
csatlakoztatva elektromos 
aljzathoz 

Csatlakoztassa a csatlakozót egy 
elektromos hálózati aljzathoz 

Az elektromos kimenet nem 
működik megfelelően 

Próbálja bedugni légtisztító 
csatlakozóját egy másik aljzatba 

A tápkábel sérült Azonnal függessze fel a berendezés 
használatát és vegye fel a 
kapcsolatot az ügyfélszolgálattal A légtisztító hibás vagy 

rendellenesen működik 

Kellemetlen szag 

A szűrő hosszú ideig volt 
használva túlságosan 
szennyezett lehet 

Cserélje ki a szűrőt A légtisztító párás/nedves 
körülmények között történő 
használata vagy a szűrőbe 
kerülő víz. 

Szokatlan zaj 
működés közben 

Piszkos szűrők Cserélje ki a szűrőt 

A szűrőket nem megfelelően 
tették be Helyezze be a szűrőt megfelelően 

Jelentősen lecsökkent 
légáramlás 

Nincs elég hely a berendezés 
körül 

Ügyeljen rá, hogy, hogy a 
berendezés és más tárgyak között 
legalább 48 cm távolság legyen 



A szűrőt nem bontották ki a 
műanyag zacskójából 

Győződjön meg róla, hogy használat 
előtt a szűrő műanyag csomagoló 
zacskóját eltávolította-e. 

Gyenge légtisztítási 
minőség 

A levegő be- vagy kimenet 
elzáródott, eldugult, 

Távolítsa el a levegő be- vagy 
kimenetét elzáró tárgyakat 

A szűrő nem megfelelően 
került behelyezésre a házba 

Helyezze be a szűrőt a leírásban 
foglaltaknak megfelelően. 

 
 
 


