
HASZNÁLATI UTASÍTÁS 

PWC-570





TISZTELT VÁSÁRLÓ!

Mindenekelôtt szeretnénk megköszönni, hogy a Zepter légtisztítóját választotta. Meggyôzôdésünk 
szerint a készülék funkcionalitás tekintetében felülmúlja a korábbiakat, és tiszta, egészséges levegôt 
biztosít a használónak. A problémamentes használat és karbantartás érdekében olvassa el az alábbi 
kezelési útmutatót, és ôrizze meg a jótállási jeggyel együtt! A kezelési útmutató segítségével a leg
több mûködési problémát néhány percen belül szakember segítsége nélkül is megoldhatja.
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A BALESET- ÉS TÛZVESZÉLY ELKERÜLÉSE ÉRDEKÉBEN A KÉSZÜLÉKET A BORÍTÁS HÁTLAPJÁNÁL ÉS 
TETEJÉNÉL FOGVA EMELJÜK. 
Tisztítás elôtt áramtalanítsa a készüléket! A helytelen használat áramütést vagy tüzet okozhat. 
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1. BIZTONSÁGI ÚTMUTATÓ

A BALESETVESZÉLY, ILLETVE AZ ESETLEGES ANYAGI KÁROK ELKERÜLÉSE 
ÉRDEKÉBEN OLVASSA EL AZ ALÁBBI ÚTMUTATÓT.

A használati útmutatóban a következô figyelmeztetô jelzéseket találja: 

Veszély: A helytelen használat súlyos, akár halálos balesethez is vezethet. 

Figyelmeztetés: A helytelen használat súlyos balesetet vagy anyagi kárt 
okozhat.

Megjegyzés: A helytelen használat  balesetet vagy anyagi kárt okozhat.

1.1 Érintésvédelem

Csak a mûszaki paramétereknek megfelelô há lózati fe-
szültségen mûködtesse a készüléket. Ne fogja meg a 
villás csatlakozót nedves kézzel, ez ugyanis áramütést 
vagy tüzet okozhat.

Ne a vezetéknél fogva húzza ki a villás csatlakozót 
a falból, ez ugyanis áramütést vagy tüzet okozhat.

Ne húzza ki, illetve csatlakoztassa többször egymás 
után a villás csatlakozót a hálózatra, ez ugyanis áram
ütést vagy tüzet okozhat.

Ne használjuk a készüléket, ha a vezeték sérült vagy 
szakadt, ez ugyanis áramütést vagy tüzet okozhat. 
Keresse fel a szervizt, és cseréltesse ki a sérült alkatrészt.
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Ha a vezeték vagy a villás csatlakozó nedves, húzza ki 
a csatlakozó aljzatból a készüléket, és alaposan szá
rítsa meg, mielôtt újra használja. A helytelen használat 
áramütést vagy tüzet okozhat. 

Ne próbálja megjavítani a sérült vezetéket, ez ugyanis 
áramütést vagy tüzet okozhat.

A tûzveszély megelôzése érdekében ne csatlakoztassa 
a készüléket olyan konnektorba vagy elosztóba, amely
rôl több más háztartási készülék mûködik.

Áramtalanítsa a készüléket karbantartás, szerelés vagy 
az alkatrészek cseréje elôtt. A helytelen használat áram
ütést okozhat. 

 Ne vezesse az elektromos vezetéket nehéz tárgy vagy 
bútor alatt, mert a vezeték könnyen megsérülhet vagy 
megtörhet. A helytelen használat áramütést vagy tüzet 
okozhat.

 A villás csatlakozó felületére rakódott port vagy ned
vességet minden esetben távolítsa el használat elôtt. 
A villás kapcsoló tisztításához ne használjon benzolt 
vagy benzint. A helytelen használat áramütést vagy 
tüzet okozhat.
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Áramtalanítsa a készüléket, ha hosszú idôn át nem kí
vánja használni. A helytelen használat tüzet okozhat.

Ne emeljük meg a készüléket az elektromos vezetéknél 
fogva, inkább a készülék hátát és tetejét fogjuk. A hely
telen használat áramütést vagy tüzet okozhat.

Tisztítás elôtt áramtalanítsa a készüléket! A helytelen 
használat áramütést vagy tüzet okozhat.

1.2 Beüzemelés

Ne helyezzük a készüléket nedves, vizes (esôvizes) 
vagy párás helyre. A helytelen használat áramütést, 
tüzet vagy a készülék károsodását eredményezheti.

Ne helyezzük a készüléket fûtôtest közelébe, óvjuk 
sugárzó hôtôl vagy nyílt lángtól (pl. gyertya, cigaretta) 
közelébe. A helytelen használat áramütést, tüzet vagy 
a készülék károsodását eredményezheti.

Ne helyezzük a készüléket más elektromos készülék, 
pl. fûtôtest vagy tv tetejére. A helytelen használat áram
ütést, tüzet illetve a készülék károsodását ered ményez
heti.
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Ne mûködtessük a készüléket füstös, olaj vagy egyéb 
szagoktól erôsen terhelt környezetben. A helytelen hasz
nálat a készülék károsodását eredményezheti.

A készüléket használat és tárolás közben óvjuk a köz
vetlen napfénytôl, ez ugyanis a borítás el szí nezôdé
sét vagy deformálódását eredményezheti.

A készüléket állítsuk 20 cmre a faltól és 3060 cmre 
a plafontól. A fal vagy a plafon közvetlen közelében 
elhelyezett tárgyak (bútorok, lámpatestek, képek stb.) 
felületén foltok jelenhetnek meg.

Helyezze a készüléket vízszintes felületre és óvja a 
mechanikai sérülésektôl, amelyek a készüléknek és  
a használónak egyaránt árthatnak.

1.3 Biztonságos üzemeltetés

Amennyiben hosszabb idôn át zárt légtérben mûköd-
tetjük a készüléket, a levegô irritálóan szárazzá válhat.

Azonnal áramtalanítsuk a készüléket, ha szokatlan han got 
ad vagy furcsa szagot áraszt, és hívjuk a szer vizt. A helytelen 
használat tüzet okozhat.

 A készülék tetejére ne helyezzünk vizet tartalmazó 
edényt, illetve fémtárgyat vagy egyéb nehéz tár gyat, 
mivel ezek áramütést, tüzet vagy a balesetet okoz
hatnak.
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Ne dugja az ujját illetve bármiféle egyéb tárgyat a ké
szü lék hûtôrácsába vagy egyéb nyílásaiba, mert ez áram
ütést, tüzet vagy a balesetet okozhat.

A balesetmegelôzés érdekében ügyeljen rá, hogy gye
r ekek ne játsszanak a készülékkel.

Ne dugja az ujját illetve bármiféle tárgyat a készülék 
porérzékelô nyílásába. A helytelen használat áramütést 
vagy balesetet okozhat.

 Ügyeljen rá, hogy ne csípje az ujját a készülék fedelébe, 
amikor lenyitja a fedôlapot. A helytelen használat bal
esetet vagy a készülék károsodását eredményezheti. 

A tûzveszély megelôzése érdekében ne használja a ké
szüléket olyan helyiségekben, ahol gyúlékony vagy 
ég hetô anyagokat használnak, vagy tárolnak.

Víztôl és nedvességtôl óvjuk a készüléket. A helytelen 
használat áramütést vagy mûködési hibát eredményezhet.
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Ne próbálja házilag megjavítani vagy szétszerelni a 
készüléket, mivel ez áramütést vagy tüzet okozhat.

Ne permetezze a készüléket gyúlékony vegyszerekkel, 
pl. rovarirtóval vagy illatosítóval, mivel ez tüzet vagy 
mûködési hibát eredményezhet.

Ne használja a készüléket olajpárától szennyezett kör
nyezetben. A helytelen használat tüzet vagy mûködési 
hibát eredményezhet.



2.1 A KÉSZÜLÉK JELLEMZÔI

  Hatékony légtisztítás
A készülék a HEPA szûrô tiabendazol-típusú (szerves gom-
ba és parazitaölô) bevonat és az antibakteriális hatású, 
penész ölô anyagok segítségével gyorsan és hatékonyan 
el távolítja a belsô légtér szennyezôdéseit.

  Erôs szagtalanító hatás
A szagtalanító szûrô eltávolítja a légtérbôl a káros vagy 
nem kívánt anyagokat, mint pl. illó, szerves gázok, for mal-
dehid, cigaretta- és ételszag.
Mérgezô anyagok eltávolítása:
A készülék eltávolítja az illó, szerves anyagokat (toluén, benzol, xilén, 
sztirén), formaldehidet, ammóniát, acetaldehidet, a széndioxidot és szén
monoxidot viszont nem.

  Negatív ion kibocsátás
A készülékben nagy mennyiségben keletkeznek negatív 
ionok, amely az erdei levegô frissességével tölti meg a 
helyiséget.

  Turbó fokozat
Amennyiben a helyiség a szokásosnál szennyezettebb 
porral vagy kellemetlen szagokkal, a készülék akár gyor-
sított üzemmódban – „turbó” sebességgel – is meg tudja 
tisztítani a beltéri levegôt.

  Ezüst allergiapajzs
A speciális fedôlap szövetében ezüst/apatit és legionella-
ölô anyag található, amely kiszûri a baktériumokat illetve a 
légionárius betegséget okozó baktériumot. Utóbbi kü lö nösen 
az újszülöttekre veszélyes. A szûrôtest páf rány fenyô (gin-
kgo biloba) levél kivonatot tartalmaz, amely el pusztítja az 
allergéneket, influenza vírusokat és egyéb baktériumokat.

  Távirányító
A távirányító a használó kényelmét szolgálja.
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   Falra függeszthetô, vékony kivitel 
(választható felszerelési mód) 
A burkolat kialakítása lehetôvé teszi, hogy a készüléket  
a falra függesztve mûködtessük.

  Periodikus mûködés
A periodikus mûködés funkció segítségével biztosíthatjuk 
az optimális beltéri levegôkeringetést, illetve a szennye zô-
anyagok gyors kiszûrését.

  Hangtalan éjjeli funkció (éjszakai üzemmód)
A készülék automatikusan csöndes üzemmódba vált, hogy 
az éjszakai pihenés ne csak egészséges, de zavartalan 
is lehessen.

  Biztonsági óvintézkedések
A készülék automatikusan leáll, ha az elülsô fedôlapot 
fel nyitjuk. A légszûrônyílás kialakítása biztonságos üzemel-
tetést tesz lehetôvé, és minimalizálja a balesetek koc ká-
zatát.

  Hangulatvilágítás
Több szín közül választhatunk a készülék borítóján talál-
ható hangulatfények közül.

  Gyermeküzemmód
A keverési sebességet csökkenthetjük, hogy a helyiség hô-
mérséklete a gyerekszobában se essen az optimális szint 
alá.

HASZNÁLATI UTASÍTÁS
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HANGULATLÁMPA

KEZELÔPANEL  
ÉS KIJELZÔ
LÉGSZENNYE ZET T SÉG-
ÉRZÉKELÔ

FÉNYMÉRÔ SZENZOR
(megvilágítás-érzékelô)

SZENNYEZET TSÉG-
SZINT JEL ZÔ FÉNY

ELÜLSÔ OLDAL

HÁTULSÓ OLDAL

FOGANTYÚ

VILLÁS CSATLAKOZÓ

AKASZTÓHOROG

SZELLÔZÔRÁCS

2.2 A KÉSZÜLÉK RÉSZEI
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TÁVIRÁNYÍTÓ

LÉGKEVERÉSI 
SEBESSÉG

KI-/BEKAPCSOLÓ 
GOMB

ÜZEMMÓDVÁLTÓ 
GOMB MEGVILÁGÍTÁS

ELEMEK (AAA MÉRET)
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2.3 A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA

A KÉSZÜLÉK BE/KIKAPCSOLÁSA
A készülék manuálisan is üzembe helyezhetô a 
bekapcsoló (on/off) gomb segítségével, ám alap-
állapotban automata üzemmódban mûködik. 
Ma nu ális ki- majd bekapcsolás után a készülék 
a legutoljára kiválasztott üzemmódban mûködik 
tovább. 

LÉGKEVERÉSI SEBESSÉG
A megfelelô gomb segítségével kiválaszthatjuk 
a lég ke ve rési sebességet (off - 1. fokozat - 2. fo-
kozat - 3. fokozat - 4. fokozat - turbó üzemmód). 
Az auto mata/gyermek (Auto/child) üzemmód 
bármelyik fokozatban kiválasztható.

ÜZEMMÓD
A választható üzemmódok:
• automata (Auto) üzemmód 
• gyermek (Child) üzemmód 
• periodikus (Rhythm) üzemmód

HANGULATVILÁGÍTÁS
A hangulatvilágítás manuálisan is szabályozható. 
Amikor a készüléket éjszakai üzemmódra állítjuk, a 
hangulatlámpa és a megvilágítás automatikusan 
alkalmazkodik a beállításokhoz.
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A jelzôfények (színes led fények) révén gyorsan és egyszerûen áttekinthetô, mely 
üzemmódban mûködik éppen a készülék.

Sebesség jelzôfény
A légkeverési sebességet az automata/gyermek (Auto/child) üzemmódban a készülék 
automatikusan beállítja a beltéri légszennyezettség szintnek megfelelôen, az 1-4. fo-
kozaton belül. Ezt manuálisan is megtehetjük, az 1. fokozattól a turbó üzemmódig. 
A lég keverési jelzôfény segítségével tudjuk követni, mekkora levegômennyiséget ke-
ringet a készülék.

•	Megvilágítás jelzôfény (BRIGHT)
 Ha az éjszakai üzemmódot választjuk és a szobában nappali fényviszonyok ural kod-

nak, a választható megvilágítás automatikusan kikapcsol. Éjszakai fény viszonyok kö zött 
a hangulatvilágítás fényereje a felére csökken. Egyéb üzem mód ban a meg vilá gítás 
jelzôfény mindig kikapcsol, de a hangulatvilágítást manuálisan is be lehet állítani.

•	Periodikus tisztítás jelzôfény (RHYTHM)
 Ez az üzemmód a légkeverési sebesség kontrollálása révén hatékonyan meg-

szünteti a beltéri légszennyezôdést. A hangulatlámpa színei: 
 kék – lila – bíbor – vörös.
•	Gyermek üzemmód jelzôfény (CHILD)
 Amikor ezt az üzemmódot választjuk, a készülék automatikusan beállítja a lég keverési 

sebességet. A keringetett levegô mennyisége kisebb, mint normál üzemmódban, a 
fény pedig bíbor színû.

•	Automata üzemmód jelzôfény (AUTO)
 Ha ez a jelzôfény világít, a készülék automata üzemmódban mûködik. A fény kék színû.
•	Éjszakai üzemmód jelzôfény (SLEEP) 
 A jelzôfény azt jelzi, hogy a készülék csöndes üzemmódban üzemel.
•	Légszennyezettségjelzô fény (AIR QUALITY)
 A jelzôfény a beltéri levegô minôségét méri a következôképpen:
 • Kifogástalanul tiszta: kék
 • Tiszta: lila 
 • Normál: bíbor
 • Szennyezett: vörös 
•	Hangulatvilágítás 
A hangulatvilágítás automatikusan bekapcsol, amikor a készülék mûködésbe lép, és a 

fények a következôk szerint változnak:
 • Automata/manuális (Auto/Manual): kék 
 • Gyermek (Child): bíbor 
 • Periodikus (Rhythm): kék – lila – bíbor – vörös

2.4 ALKALMAZÁSI JAVASLATOK
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A SZÛRÔRENDSZER
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  NEGATÍV IONGENERÁTOR
 A negatív ion-generátor nagy mennyiségû negatív iont állít elô, ezáltal ter mé sze-

te sen frissé varázsolja a helyiség levegôjét.

  SZÛRÔHÁZ
 A szûrôházban elhelyezett szûrôk sorrendje a következô: elektrosztatikus elôszûrô, 

középszûrô, HEPA-szûrô, speciális szûrô, aktív szenes szagtalanító.

  ELEKTROSZTATIKUS ELÔSZÛRÔ (antisztatikus szûrô)
 Az antibakteriális hatású szûrô eltávolítja a viszonylag nagyméretû szennyezôdés-

részecskéket, például a port, penészt, hajszálakat, állatszôrt stb.

  KÖZÉPSZÛRÔ (antibakteriális szûrô) 
 Az antibakteriális hatású szûrô eltávolítja a levegôbôl az 1 mikronnál nagyobb 

szennyezôdés-részecskéket, penészt és baktériumokat, valamint védi a HEPA szûrôt.

  HEPASZÛRÔ
 A HEPA-szûrô az apró részecskéket és a cigarettafüstöt is kiszûri. Az anti-

bakteriális hatású és penészölô tiabendazol (szerves gombaölô és anti bakteriális 
szer) elpusztítja a baktériumokat és a penészspórákat.

 
  EZÜST ALLERGIAPAJZS (antiallergén szûrô) 

 A speciális fedôlap szövetében ún. ezüst-apatit és legionella-ölô anyag található, 
amely kiszûri a baktériumokat illetve a légionárius betegséget okozó baktériumot. 
Utóbbi különösen az újszülöttekre veszélyes. A szûrôtest páfrányfenyô (ginkgo 
biloba*) levél kivonatot tartalmaz, amely elpusztítja az allergéneket, influenza 
vírusokat és egyéb baktériumokat.

 *A ginkgo biloba gyógyító hatását régóta ismerik: az asztma illetve a lég zô szervi meg-
betegedések tüneteinek enyhítésére és a vérkeringés javítására használják. 

  AKTÍV SZENES SZAGTALANÍTÓ SZÛRÔ
 Az aktív szenes szûrô hatékonyan távolítja el a levegôbôl az ételillatot és a kel-

lemetlen szagokat.
 A készülékbôl távozó levegôbôl a többlépcsôs szûrôrendszer minden szeny-

nyezôdést eltávolít. Végül a levegô a beépített iongenerátor egységbe kerül, 
ahol negatív ionokkal dúsul. A negatív ionok hatékonyan veszik fel a küz-
delmet a légszennyezôdéssel illetve a háztartási készülékek és egyéb szeny-
nyezôforrások által kibocsátott pozitív ionokkal. 
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A készülék kizárólag beltéri használatra alkalmas.

A középszûrôt, HEPA-szûrôt, ezüst allergiapajzsot ill. aktív szenes szagtalanító 
szûrôt a gyártó külön csomagolásban mellékeli a készülékhez. Használat 
elôtt távolítson el minden csomagolóanyagot!
A szûrôegységet elôször a készülék alján illesszük a helyére, majd a tetején.

Helyezzük a szabad szûrôt a szûrôtartóba; pozícionáljuk a készülék akasz-
tóhorgaihoz. 

Az ezüst allergiapajzs gyapotszerkezetû (nonwoven) felülete kerüljön a ké-
szü lék elülsô borítólapja felôli oldalra.

 
1. Húzzuk magunk felé az elülsô borítólapot, majd emeljük meg. Vegyük ki a szûrô-

házat.

2. Csomagoljuk ki a szûrôket (kivéve az elôszûrôt), és helyezzük a szûrôházba a 
következô sorrendben: elôszûrô – középszûrô – HEPA-szûrô – ezüst allergiapajzs 
– aktív szenes szagtalanító.

2.6 A KÉSZÜLÉK ELÔKÉSZÍTÉSE A HASZNÁLATRA
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3. Illesszük a helyére a szûrôházat. Elôször a készülék alján pozícionáljuk a 
keretet, majd a tetején. Hajtsuk vissza a készülék borítólemezét. A szûrôházat 
elôször mindig a készülék alján rögzítsük!

2.7 HOGYAN HASZNÁLJUK A KÉSZÜLÉKET?

Használat automata (Auto) üzemmódban
Nyomjuk meg a ki-/bekapcsoló gombot. Az automata üzemmód jelzôfény azonnal 
bekapcsol, a hangulatvilágítás színe kék.

1. Csatlakoztassuk a készüléket a mûszaki paramétereknek megfelelô hálózatra.
2. Nyomjuk meg a be-/kikapcsoló gombot.
3. A beltéri légszennyezettségtôl függôen a légkeverési sebesség az 1. és 4. lépés 
között változik. Az automata (Auto) üzemmód jelzôfény folyamatosan világít, a 
hangulatvilágítás színe kék. A készülék automata üzemmódban mûködik, késôbb 
pedig átáll az elôzôleg beállított üzemmódra.

Használat manuális (Manual) üzemmódban
Csatlakoztassuk a készüléket a mûszaki paramétereknek megfelelô hálózatra (220-240V).

1. Nyomjuk meg a ki-/bekapcsoló gombot, majd a sebesség (Speed) gombot. A han-
gulatvilágítás színe kék

1. 2. 3. 4.

1. 2. 3.



2. Nyomjuk meg a be-/kikapcsoló gombot, a készülék ekkor automata üzemmódban 
mûködik; késôbb átáll abba az üzemmódba, amit legutóbb választottunk ki.

3. Nyomjuk meg a sebesség (Speed) gombot. Ez manuális üzemmódba kapcsolja 
a készüléket. 

4. Válasszuk ki a kívánt fokozatot a sebesség (Speed) gomb segítségével. 
 1. fokozat - 2. fokozat - 3. fokozat - 4. fokozat - turbó üzemmód

A kívánt üzemmód kiválasztása
Csatlakoztassuk a készüléket a mûszaki paramétereknek megfelelô hálózatra.

1. Nyomjuk meg a ki-/bekapcsoló gombot, majd az üzemmódválasztó (Mode) gombot.
2.  A készülék bekapcsoláskor automata üzemmódban mûködik; késôbb átáll abba 

az üzemmódba, amit legutóbb választottunk ki.
3. Az üzemmódválasztó gomb segítségével válasszuk ki a kívánt üzemmódot.
 Automata (Auto)- Gyermek (Child) – Periodikus (Rhythm) üzemmód

Mit jelent az éjszakai üzemmód?
(Automata/gyermek üzemmódban)

A készülék az éjszakai idôszakban csöndes üzemmódban mûködik; a váltás auto-
matikusan megtörténik, amennyiben a készülék környezetében 3 percnél tovább sötét van. 
Ilyenkor a légkeverés sebessége és az áramfogyasztás is csökken. Ha a környezetében 
ismét nappali fényviszonyok uralkodnak, a készülék visszaáll normál üzemmódra.
 

• A digitális érzékelô (megvilágítás szenzor) méri a környezeti fény
viszonyokat, és automatikusan beindítja a csöndes üzemmódot. 

• Automata/gyermek (Auto/Child) üzemmód esetén a készülék 
auto matikusan csöndes mûködésre kapcsol.

• Amikor a készülék éjszakai üzemmódba kapcsol, az éjszakai üzem
mód jelzôfény (Sleep) világítani kezd. Ha a megvilágítást lekapcsoljuk, 
a hangulatvilágítás fényerôssége a felére csökken. Amennyiben a meg-
világítást bekapcsoljuk, a hangulatvilágítás automatikusan kikapcsol.

20

1. 2. 3.
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Légszennyezettségérzékelô
A légminôség-érzékelô alapállapotban átlagos érzékenységre van kalibrálva. Szük-
ség lehet a szenzor érzékenységét állítani, amennyiben az érzékelô kétórányi mû-
ködés után is „szennyezett” jelzést ad, vagy „kifogástalant”, amikor a levegô még 
mindig érezhetôen nem tiszta.

• Nyomjuk a sebesség (Speed) és üzemmódválasztó (Mode) gombot 
egyszerre, két másodpercen át.

• A légszennyezettség jelzôfény kialszik, majd egy másodpercig 
világít, azután ismét kikapcsol. 

• Nyomjuk be a légkeverési sebesség (Speed) gom
bot a kívánt érzékenység kiválasztására.

 Az üzemmód kijelzô egy másodpercig világít, 
jelezve a választható érzékenységi fokozatokat.

 Ritmikus (Rhythm): alacsony (Low)
 Gyermek (Child): normál (Standard)
 Automata (Auto): magas (High)

Nyomjuk meg a sebesség és üzemmódválasztó gombot egyszerre több 
mint 2 másodpercen át, hogy elmentsük a kiválasztott érzé keny séget. 
Ha 10 másodpercig nem nyomjuk meg a megadott gombokat, a be-
ál lított érzékenységet a készülék automatikusan eltárolja.

Hangulatvilágítás (Mood Light)
A hangulatvilágítás nemcsak a színét váltja, de az éppen aktív üzemmódot is jelzi.

• A hangulatvilágítás automatikusan bekapcsol, amint a készülék 
mûkö désbe lép. Nyomjuk meg a lámpa kapcsológombját, hogy a 
hangulatvilágítást be- vagy kikapcsoljuk. 

• Amikor a készüléket éjszakai üzemmódra állítjuk, nyomjuk meg a lámpa kap
csológombját (On/Off). 

• Nyomjuk meg a lámpa gombját 2 másodpercre; a világítás aktív marad, az üzem
mód kijelzô pedig elalszik. 
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1. Nyomja meg a lámpagombot 2 másodpercre.
2. A jelzôfény bekapcsol. 
3. A készülék átáll csöndes éjszakai üzemmódra.
4. Amikor a készülék éjszakai üzemmódban mûködik, a hangulatvilágítás auto mati-

kusan kikapcsolódik. 

• Nyomjuk meg a lámpagombot újra két másodpercre; a megvilágítás kialszik, a 
készülék éjszakai üzemmódban mûködik tovább. 

1. Nyomja meg a lámpagombot 2 másodpercre.
2. A jelzôfény elalszik. 
3. A készülék átáll csöndes éjszakai üzemmódra üzemmód
4. Amikor a készülék éjszakai üzemmódban mûködik, a hangulatvilágítás fény-

erôs sége a felére csökken. 

• A hangulatlámpa színt vált az éppen aktuális üzemmód 
szerint.

 − Automata/manuális - kék
 − Gyermek (Child): bíbor
 − Periodikus (Rhythm): 
   kék – lila – bíbor – vörös

Amikor a készülék éjszakai üzemmódban mûködik, a hangulatvilágítás fényerôssége 
a felére csökken.

2.8 A KÉSZÜLÉK TISZTÍTÁSA

Tisztítás elôtt minden esetben áramtalanítsa a készüléket!

4 A készüléktest tisztítása 
• A készülék borítását száraz, puha törlôkendôvel tisz tít

suk. Szükség esetén nedves törlôkendôvel is áttöröl-
hetjük, de ne súroljuk!
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4	A részecskeérzékelô tisztítása  
 (2 havonta)
• Nyissuk ki a részecskeérzékelô fedelét a ké-

szülék bal oldalán. Használjunk nedves fül-
tisztító pálcikát, hogy megtisztítsuk a szen-
zor lencséjét, majd töröljük szárazra.

4	A szellôzônyílás tisztítása 
 A szellôzônyílást puha ecsettel tisztítsuk. Ügyeljünk rá, 

hogy az ecset ne essen a készülékbe! 

4	A negatív iongenerátor tisztítása 
 (2 havonta)
 Használjunk száraz fültisztító pálcikát, hogy eltávolít-

suk a felületen összegyûlt port. Ügyeljünk rá, hogy  
a pálcika ne essen a készülékbe!

4	Az elülsô fedôlap tisztítása
• Emeljük le az elülsô fedôlapot a készülékrôl, és száraz 

törlôkendôvel vagy puha ecsettel távolítsuk el a port. Szük-
ség esetén nedves törlôkendôvel is áttörölhetjük, de ne sú-
roljuk!

4	A lencse tisztítása az elülsô fedôlap belsô oldalán 
 (2 havonta)
Emeljük le az elülsô fedôlapot a készülékrôl, és használ-
junk puha kefét vagy fültisztító pálcikát, hogy portalanítsuk 
a hangulatlámpát az elülsô borítólemez belsô oldalán. 
Szükség esetén nedves törlôkendôvel is áttörölhetjük, de 
ne súroljuk!

Az elektrosztatikus elôszûrô tisztítása (24 hetente)

1. 2. 3.
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1.  Emeljük le az elülsô borítólemezt a készülékrôl.
2.  A fogantyújánál fogva húzzuk ki a szûrôt.
3.  Gôztisztító készülékkel tisztítsuk meg a szûrôt.
4.  Teljesen hagyjuk kiszáradni a szûrôt, mielôtt visszahelyezzük a szûrôházba. 

Helyezzük vissza a szûrôházat a készülékbe. Ügyeljünk arra, hogy a szûrôt 
pontosan illesszük a szûrôházba.

2.9 SZÛRÔCSERE

Az alábbi szûrôk rendszeres cserére szorulnak:

Szûrô típusa A szûrôkészlet 
tartalma

Csere* Tisztítás 
módja

Antibakteriális 
szûrô (középszûrô)

2 db 6 havonta csere

HEPA szûrô 1 db 12 havonta csere

Antiallergiás 
szûrô (ezüst 
allergiapajzs)

1 db 12 havonta csere

Aktív szenes 
szagtalanító szûrô

1 db 12 havonta csere

*napi 24 órás üzemidôt feltételezve
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Az antisztatikus (pre-elektrosztatikus) szûrô 2-4 hetente tisztítandó. A tisztítás 
lépései a 2.8 fejezetben találhatók (Az elektrosztatikus elôszûrô tisztítása). 

A szûrôk tisztítása illetve cseréje elôtt mindig áramtalanítsa a készüléket.

A szûrôcsere gyakorisága a helyiség szennyezettség-szintjétôl függ.

Elôször a készülék alján pozícionáljuk a keretet, majd a tetején.

A szûrôket a következô sorrendben kell elhelyezni a készülékben:
elôszûrô – középszûrô – HEPA-szûrô – ezüst allergiapajzs – aktív szenes szagtala-
nító

1. Emeljük ki az elülsô borítólapot, majd vegyük ki a szûrôházat.

2. Nyissuk ki a szûrôházat és cseréljük ki az elhasználódott szûrôket.

Használat elôtt távolítsuk el a csomagolóanyagot a középszûrôrôl, a HEPA 
szûrôrôl, az ezüst allergiapajzsról, valamint az aktív szenes szagtalanító 
szûrôrôl. 

  A középszûrô (antibakteriális szûrô) 6 havonta cserélendô, 
a levegô szennyezettségétôl függôen. 
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1. Pull the lower end of the front cover to separate it from the appliance. 
2. Pull the filter out by the handle. 
3. Use a steam cleaner to dust the filter. 
4. Completely dry the filter before you insert it into the filter unit. Replace the unit in 

the appliance. Insert the independent filter into the filter unit by levelling the filter 
with the holders in the unit.

2.9 FILTER REPLACEMENT

The following filters have to be replaced regularly.
Therapy air filter set consist :

* based on 24 hours/1 day automatic operation.

Antistatic filter (Pre-Electrostatic Filter) has to be cleaned once 2- 4 weeks. 
Please, follow cleaning instruction 2.8 CLEANING, Cleaning the Pre-Electrostatic 
filter.

Always unplug the appliance from the power socket before you clean and 
replace the filters. 

The frequency with which filters need to be replaced will depend on the 
quantity of pollutants in the room. 

Fix the unit first at the bottom of the appliance and then at the top.

The filters are positioned in the following order: 
Pre-electrostatic − Medium − HEPA − AG antiallergic − AC activated-carbon filter

1. Pull the bottom of the front cover and lift it. Remove the filter unit.

2 . Open the filter unit and replace used filters.

The Antibacterial filter (Medium Filter) / HEPA filter / Antiallergic filter (AG 
allergy Filter) / Activated-carbon filter (AC Deodorant Filter) are packed for 
transport and you need to remove all packaging before use. 

A. Attention! Medium (antibacterial) filter has to be changed 
once every 6 months depending on the quantity of pollutants 

  in the room.

OPERATING INSTRUCTIONS

FILTER SET 
QUANTITY

FREQUENCY* ACTION

Antibacterial filter 
(Medium filter)

2 pcs Every 6 
months

Replacement

HEPA filter 1 pc Every 12 
months

Replacement

Antiallergic filter 
(AG Allergy Filter)

1 pc Every 12 
months

Replacement

Activated-Carbon 
Filter (AC Deodorant 
filter)

1 pc Every 12 
months

Replacement
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Használat elôtt távolítsuk el a csomagolóanyagot a szûrôrôl. Az új szûrôt helyezzük 
a szûrôházba.

Amennyiben csak a középszûrôt cseréljük, kövessük az alábbi útmutatást:
1. Emeljük ki az elülsô borítólapot, majd vegyük ki a középszûrôt a szûrôházból.
2. Távolítsuk el a csomagolóanyagot az új szûrôrôl. Helyezzük az új szûrôt  
a szûrôházba. Helyezzük vissza a szûrôházat a készülékbe, majd csukjuk vissza  
a borítólapot.

B. A HEPA szûrô cseréje 
Távolítsuk el a csomagolóanyagot az új HEPA szûrôrôl. Helyezzük az 
új szûrôt a szûrôházba. 

C. Az ezüst allergiapajzs cseréje 
Távolítsuk el a csomagolóanyagot az új antiallergiás szûrôrôl. Helyez-
zük az új szûrôt a szûrôházba. Ügyeljünk rá, hogy a szûrô speciális, 
szövetlen (nonwoven) oldala kerüljön a fedôlap felôli oldalra. 

D. Az aktív szenes szagtalanító szûrô cseréje
Távolítsuk el a csomagolóanyagot az új szûrôrôl. Helyezzük az új 
szûrôt a szûrôházba. Helyezzük vissza a szûrôházat a készülékbe, 
majd csukjuk vissza az elülsô borítólapot.

3. Helyezzük az új szûrôket a szûrôházba.
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1.

2.

Unpack the new filter and remove the packaging. Insert the new filter into the filter unit.

When changing the antibacterial filter only, please follow:
1. Remove the front cover and separate the medium filter from the filter unit. 
2. Unpack the new filter and remove the packaging. Insert the new filter into the 

filter unit. Replace the medium unit in the filter unit and put the front cover back 
in place.

B. Changing the HEPA filter
Unpack the new HEPA filter and remove the packaging. Insert the new 
filter into the filter unit.

C. Changing the Antiallergic filter (AG Allergy filter)
Unpack the AG allergy filter and remove the packaging. Insert the 
new filter into the filter unit (the unwoven side of the AG allergy filter 
should face the front of the appliance).

D. Changing the Activated-Carbon filter (AC Deodorant Filter)
Unpack the new AC filter and remove the packaging. Insert the new filter 
into the filter unit. Replace the unit in the appliance and put the front cover 
back in place.

3. Insert the new filters into the filter unit.

4. Fix the frame first at the bottom of the appliance and then at the top. 
    Put the front cover back into place on the appliance.

Mounting the appliance on a wall (optional)
If you wish to mount Therapy Air Ion on the wall, make sure that the appliance 
is positioned at the recommended distance from the walls and ceiling (see the 
picture). Use the additional hanging hoop. Tighten the screws on the hanging hoop 
to fix the appliance to the wall.

Attention:
• If the appliance is attached to a wall, the 

surrounding walls and ceiling can become stained 
quickly (as the negative ions magnetically attract 
the particles of dust).

• When changing the filters, be careful not to drop 
the front cover or the filter unit. 

• Handle the power cord of the appliance carefully 
(never pull it).

OPERATING INSTRUCTIONS
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4.  Elôször a készülék alján pozícionáljuk a keretet, majd a tetején. Csukjuk vissza 
a borítólapot.

Falra akasztható készülék (opcionális elhelyezési mód)
Amennyiben a készüléket a falra kívánja függeszteni, ügyeljen arra, hogy a készü-
lék a megfelelô távolságra kerüljön a szomszédos falaktól illetve a mennyezettôl  
(ld. ábra). A rögzítéshez használja a készülékhez mellékelt akasztóhorgot. A csa-
varokat jól húzza meg, hogy a készülék biztonságosan rögzüljön a falra.

Fontos:
•  Amennyiben a készüléket a falra szereljük,  

a készülék foltossá teheti falat, illetve a plafont  
(a negatív ionok mágneses vonzást gyakorolnak  
a porrészecskékre).

•  Ügyeljen rá, nehogy szûrôcsere közben leejtse  
az elülsô borítólemezt vagy a szûrôházat.

•  Ügyeljen az elektromos vezeték zsinórjára  
(ne húzza).
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2. Unpack the new filter and remove the packaging. Insert the new filter into the 

filter unit. Replace the medium unit in the filter unit and put the front cover back 
in place.

B. Changing the HEPA filter
Unpack the new HEPA filter and remove the packaging. Insert the new 
filter into the filter unit.

C. Changing the Antiallergic filter (AG Allergy filter)
Unpack the AG allergy filter and remove the packaging. Insert the 
new filter into the filter unit (the unwoven side of the AG allergy filter 
should face the front of the appliance).

D. Changing the Activated-Carbon filter (AC Deodorant Filter)
Unpack the new AC filter and remove the packaging. Insert the new filter 
into the filter unit. Replace the unit in the appliance and put the front cover 
back in place.

3. Insert the new filters into the filter unit.

4. Fix the frame first at the bottom of the appliance and then at the top. 
    Put the front cover back into place on the appliance.

Mounting the appliance on a wall (optional)
If you wish to mount Therapy Air Ion on the wall, make sure that the appliance 
is positioned at the recommended distance from the walls and ceiling (see the 
picture). Use the additional hanging hoop. Tighten the screws on the hanging hoop 
to fix the appliance to the wall.

Attention:
• If the appliance is attached to a wall, the 

surrounding walls and ceiling can become stained 
quickly (as the negative ions magnetically attract 
the particles of dust).

• When changing the filters, be careful not to drop 
the front cover or the filter unit. 

• Handle the power cord of the appliance carefully 
(never pull it).

OPERATING INSTRUCTIONS



HIBAELHÁRÍTÁS

Olvassa át az alábbi táblázatot; elôfordulhat, hogy a készülék azért nem mûködik 
rendeltetésszerûen, mert a használó nem megfelelôen kezeli. Amennyiben a hiba a 
táblázatban olvasottak alapján sem szûntethetô meg, keresse fel a szakszervizt.
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A hiba eredete JavaslatHiba

A készülék nem  
keringeti a levegôt.

• Rá van csatlakoztatva  
a készülék a hálózatra?

• Világítanak a jelzôfények  
a kijelzôpanelen? 

• Áram alatt van a készülék?

•  Csatlakoztassa a készüléket egy 
220-240V-os konnektorra. 

•  Nyomja meg a bekapcsoló és 
az üzemmód választó gombot. 

•  Amikor újra áram alá kerül 
a hálózat, kapcsolja be a 
készüléket.

A légkeverési sebesség 
nem állítható.

•  Légkeringetési sebességet nem 
választhatunk automata üzemmódban, 
csak normál üzemmódban. 

•  Légkeringetési sebességet nem 
választhatunk éjszakai üzemmódban, 
csak normál üzemmódban.

• Automata (Auto) üzemmódba 
kapcsolta a készüléket?

• Sötét van a szobában?

A részecskeérzékelô 
jelzôfénye nem 
mûködik. 

•  Tisztítsa meg a lencsét  
(ld. 26. oldal). 

•  Csökkentsük az érzékenységet  
(ld. 24. oldal). 

•  Növeljük az érzékenységet  
(ld. 24. oldal).

• Beszennyezôdött az érzékelô?

• Folyamatosan „szennyezett” 
jelzést ad?

• Folyamatosan „tiszta” jelzést ad?

A légcsere sebessége  
túl alacsony.

•  Nézze meg a tisztítási és 
szûrôcsere táblázatot. 

• Kitisztította vagy kicserélte  
a szûrôket?

A készülék kellemetlen 
szagot áraszt.

•  Nézze meg a tisztítási és 
szûrôcsere táblázatot. 

• Kitisztította vagy kicserélte  
a szûrôket?

A részecskeérzékelô 
jelzôfénye villog.

• Hívja a szakszervizt.

Egyéb problémák • Áramtalanítsa a készüléket és 
hívja a szakszervizt. 

Amennyiben a hiba a fent javasolt lépések elvégzése után is fennáll, értesítse  
a Zepter szakszervizt.



Mûszaki adatok
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3. Mûszaki adatok

Terméknév, cikkszám  PWC-570

Modell AP-1004AHZPT

Hálózati feszültség 220-240 V

Szûrôrendszer elektrosztatikus elôszûrô, középszûrô, HEPA-szûrô, ezüst 

 allergiapajzs,

 aktív szenes szagtalanító

Biztonsági funkció automatikus kikapcsolás

Kapacitás 33 m²

Maximális légkeringetés  5,2 m³/min

Méret (szélesség/mélység/magasság) 54,4 x 18,1 x 51,0 cm

Súly  8,8 kg

* A mûszaki paraméterek változtatásának, fejlesztésének jogát fenntartjuk.
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A készülék tartozékai

– alapgép
– 5 szûrô
– távirányító
– 2 db elem
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