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Érintésvezérlő panel

Levegőkivezető nyílás

UV-C LED fény

Légbeömlő

24 V DC táp
Tápegység adapter

DC 24V bemenet

3 az 1-ben HEPA szűrő 
(Előszűrő, H13 HEPA 
szűrő,Aktív szénszűrő) 
alsó fedéllel
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ALKATRÉSZEK
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Modell

CADR

Ventillátor sebesség

Por érzékelő

AGH430

430 m³ / h (252 CFM

5 szintes

Lézeres PM2.5 részecskeszenzo

22-49 dB

2W

42W

AC 120-240 V - 24 V DC
Hálózati adapter (hossz: 2 M / 6,5 láb)

Zajszint

Készenléti áramellátás

Névleges teljesítmény

Tápegység

Működő TEMP -10 ° C ~ 55 ° C 

UV fény
UV-C LED
Hullámhossz: 270-275 nm
Izzó élettartama: kb. 50 000 óra

Szűrőszerkezet
Előszűrő, H13 osztályú True HEPA szűrő,
Aktívszén-szűrő (Nano-val rögzítve)
Ásványi, hideg katalizátor, fotó katalizátor és 
Molekuláris szita)
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FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK
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1. Forgassa el a légtisztító alsó fedelét, és tekerje ki a HEPA szűrő műanyag csomagolását.
2. Helyezze vissza a HEPA szűrőt. (Megjegyzés: a HEPA szűrő az alsó fedélnél van.) 
 Csukja be   az alsó fedelet az óramutató járásával megegyező irányba forgatva.

3. Helyezze a légtisztítót kemény, sík felületre.

JEGYZET:
Forgatás leállítása
Az AGH430 biztonsági kikapcsolóval van felszerelve, hogy az egységet kikapcsolt állapotban 
áramtalaníthassák. A visszaállításhoz egyszerűen állítsa a tisztítót függőleges helyzetbe, majd 
kapcsolja be újra.

4. Helyezze legalább 38 cm-r távolságra a tévéktől, rádiótól és más elektronikai eszközöktől. 4. Helyezze legalább 38 cm-r távolságra a tévéktől, rádiótól és más elektronikai eszközöktől. 
Bizonyos elektromágneses interferenciája a termék meghibásodását okozhatja.

5. A készüléket csak szilárd és sík felületen használja. A gyenge vagy ferde felületek rendellenes 
működést eredményezhetnek.
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TELEPÍTÉSI IN ÚTMUTATÓ
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Az azonnali PM 2,5 érték a beltéri levegőminőségi index egyik legfontosabb referenciája (CAQI - 
Common Air Minőségi index). A munkamódokat illetően az Airthereal AGH430 légtisztító
az Európai Környezetvédelmi Ügynökség általi előirt üzemelési szabályok szerint lett kialakítva 
(EPA).További információért kérjük, forduljon az Európai Környezetvédelmi Ügynökséghez (EPA).
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KÉSZÜLÉK KEZELÉSE
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1. Kezdő lépések1.
1.1 Helyezze a tápkábelt az elektromos aljzatba.

Kérjük, ellenőrizze, hogy az üzemi feszültség megegyezik-e a paraméteres címkével.
A hálózati aljzatba való behelyezés után a központi fény egy másodpercre kigyullad, majd 
a Power jelzőfény vörös lesz.

FIGYELEM
Kövesse ezeket az utasításokat a kockázatok 
csökkentése érdekében
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MŰVELETEK
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Helyezzen be egy új szűrőt a készülékbe, és forgassa el a fedelet az óramutató járásával 
megegyező irányba. Kapcsolja be az egységet. A csere alaphelyzetbe állításához nyomja 
meg és tartsa lenyomva 5 másodpercig a bekapcsoló gombot. Tisztítás előtt mindig húzza 
ki a tápkábelt.

A műanyag házat puha, szappannal megnedvesített ruhával kell megtisztítani. 
Az optimális karbantartás érdekében tisztítsa meg az egységet 2 havonta.
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Probléma Ok

Nincs áram vagy 
nem reagál

Kellemetlen szag.

A levegő minőség
mutató mindig pirosba 
kerül.

Az értékek folyamatosan
változnak 3-tól 15-ig

Hibás kijelzés
LED számok 
megjelenítése

Szokatlan zaj 
működés közben.

Az egység nincs csatlakoztat
egy elektromos aljzatot.

A kimenet nem működik
megfelelően.

A hálózati adapter sérült.

A légtisztító hibás
vagy hibásan működik.

Lehet, hogy a szűrő túl piszkos
és túl sokáig használják.

A légtisztító használata nedves 
körülmények között történik
vagy víz került a szűrőbe.

Piszkos szűrők és/vagy 
a szobai levegő rossz.

A PM2.5 érzékelő 
nagyon érzékeny.

Az Auto mód nemrég volt
bekapcsolva.

A légtisztító hibás
vagy hibásan működik.

Piszkos szűrők.

A szűrőket nem megfelelően 
telepítették

Idegen tárgy a szerkezetben

Gyenge vagy ferde tartófelületek
rendellenes működést 
eredményezhetnek
zaj és rezgések.

Helyezze a légtisztítót kemény, sík felületekre.

Azonnal hagyja abba a készülék használatát és 
vegye fel a kapcsolatot az ügyfélszolgálattal.

Helyezze be a szűrőt megfelelően. 
Lásd:az első lépések résznél

Cserélje ki a szűrőt.

Azonnal hagyja abba a készülék használatát és 
vegye fel a kapcsolatot az ügyfélszolgálattal.

Hagyja a légtisztítót 10-15 másodpercig működni.
Megváltoztatják a stabilizált állapotot
az észlelt levegő minőségétől függően.

Ez azt jelenti, hogy a levegő minősége akkor jó
ha az értéke 15 alatt van. 

Cserélje ki a szűrőt.

Cserélje ki a szűrőt.

Azonnal hagyja abba a készülék használatát és 
vegye fel a kapcsolatot az ügyfélszolgálattal.

Csatlakoztassa a légtisztítót egy másik
elektromos aljzathoz.

Csatlakoztassa a csatlakozót egy elektromos 
aljzathoz.

Megoldás
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Probléma Ok

Jelentősen csökkent
a légáramlat.

Gyenge légtisztítási
minőség.

Nincs elég hely az egység körül

A környező terület meghaladja
az alkalmazandó területet.

A levegő be- vagy kimenete 
akadályozva van.

A szűrő nem megfelelően van 
a házba helyezve

NE használja a légtisztítót a szabadban. 
Ez a készüléket csak beltéri használatra tervezték.

Ügyeljen arra, hogy legalább 38 cm legyen legalább 
az egység és más tárgyak között.

Távolítsa el azokat a tárgyakat, 
amelyek elzárják a levegő beömlő 
nyílását vagy kivezetés.

Helyezze el megfelelően a szűrőt, amint 
az szűrő elhelyezése részben látható.

Megoldás
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Airthereal Glory Days AGH430 HEPA légtisztító

AGH430

2 év

Glory Days
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