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SLO · Predgovor Seznam priložene opreme

glavna enota čistilca zraka

         HEPA filter 
(znotraj glavne enote)

1
Hvala, da ste izbrali LIFAair! Deležni boste vrhunske finske tehnologije in inovacij.

Pomembni podatki o varnosti

plošče aktiviranega oglja 
(znotraj glavne enote)

x4

glavna enota čistilca×1      plošče aktiviranega oglja×4  HEPA filter×1 napajalni kabel×1 
napajalni adapter (za glavno enoto) ×1 navodila za uporabo / certifikat×1

Navodila za uporabo / 
certifikat

Opis delovanja

2

Glavna enota

Nadzorni regulator ni priključen

Zelena luč počasi utripa: najnižja hitrost vetra

① Površina za upravljanje z dotikom: za 
spreminjanje hitrosti vetra ter vstop v 
samodejni in ročni način.

② Stanje obratovanja / indikator napajanja

Zelena luč trikrat hitro utripne: vstop v 
ročni način

Zelena luč sveti neprekinjeno: obratovanje

Bela luč: 

① Trikrat hitro utripne prvič: vstop v 
samodejni način s prednastavljeno hitrostjo 
zraka.

② Trikrat hitro utripne prvič: določitev 
prednastavljene hitrosti zraka in vstop v 
samodejni način.

③ Dovod zraka
④ Spojnik enosmernega toka (priključen 

na napajalni adapter) 
⑤ Spodnji pokrov 

①

②

③

④
⑤

Zvišanje Znižanje

napajalni kabelnapajalni adapter (za glavno enoto)

Slovensko

Opozorilo o napajanju:
• Postavite napravo v bližino napajalne vtičnice.

Pred uporabo preverite, če je nazivna napetost naprave enaka kot 
napetost vašega lokalnega el. omrežja. Nazivna napetost naprave se 

• nahaja na imenski ploščici izdelka.
Za večjo varnost odklopite napravo med nevihtami s strelami, ali če 
je dalj časa ne uporabljate. 
V običajnih pogojih se lahko napajalna enota segreje. To območje 
mora biti dobro prezračeno, bodite previdni.

•  Nalepke z varnostnimi opozorili se nahajajo na ohišju ali dnu naprave 
ali napajalnega adapterja.

• Uporabljajte zgolj nastavke/dodatno opremo proizvajalca.
• Stroju se ne smejo približevati otroci, da ne pride do nesreč.
• Ne pokrivajte prezračevalnih odprtin. Stroj namestite v skladu z 

navodili proizvajalca.
• Naprava mora stati pokončno, ne uporabljajte je v drugih 

legah. 
• Odklopite napravo, če je dalj časa ne uporabljate. 
• Ne uporabljajte naprave v prostorih z velikimi temperaturnimi 

razlikami, da preprečite nabiranje kondenzacije znotraj.
• Napajalnega kabla ne smete pohoditi ali ukleščiti.
• Izklopite in odklopite napravo pred premikanjem ali čiščenjem 

in/ali zamenjavo filtrov.
• Naprave ne uporabljajte v visokih temperaturah in ali vlažnih 

okoljih, kot so kopalnice.
• Nikoli ne odpirajte napajalnega adapterja, da ne pride do 

električnega udara in razveljavitve garancije.
• Za zagotavljanje varnosti uporabnika in zaščito izdelka se ne 

usedite ali naslonite na napravo. 
• Ne vstavljajte predmetov v premični del naprave, v zračni 

odvod in/ali dovod. 
• Naprave ne postavljajte neposredno pod prezračevalne enote, 

da preprečite nastajanje kondenziranih vodnih kapljic. 
• Napravo lahko popravlja zgolj pooblaščeno servisno osebje.
• Za preprečevanje električnega udara upoštevajte metodo in 

način čiščenja in vzdrževanja naprave. Naprave ne vzdržujte 
na noben drug način. 

• Stroj se lahko uporablja zgolj s priloženo enoto električnega 
napajanja.

Ta znak opozarja na prisotnost neizolirane nevarne napetosti v 
ohišju naprave, ki je lahko nevarna za električni udar.

Ta znak opozarja, da ni dovoljeno razstaviti ohišja naprave, saj 
znotraj ni delov, ki bi jih lahko zamenjal uporabnik sam. Napravo 
za popravilo dostavite v pooblaščeno servisno središče.

Ta znak opozarja, da je izdelek namenjen le uporabi v zaprtih 
prostorih.

Uporabljajte zgolj z vozičkom, stojalom, trinožnikom, nosilcem, 
ali mizo, ki jo priporoča proizvajalec ali je priložena napravi. Če 
se uporablja voziček, bodite previdni pri premikanju naprave, da 
ne pride do prevrnitve in poškodb.

Napravo je potrebno odlagati na ustrezen način. Ta oznaka 
pomeni, da naprave ni dovoljeno odlagati z gospodinjskimi 
odpadki v EU. Za varovanje okolja in zdravja ljudi zaradi 
nereguliranega odlaganja odpadkov, reciklirajte odgovorno, za 
trajnostno ponovno uporabo materialnih virov. Za vračila 
izrabljenih naprav uporabite sisteme vračila in zbiranja ali pa 
obvestite prodajalca, pri katerem ste napravo kupili, za varno 
recikliranje naprave.

Nalepka z varnostno oznako se nahaja na spodnjem delu naprave.



Začetna namestitev
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Z rokami držite glavo HEPA filtra in ga dvignite, da ga odstranite.
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3 Začetna namestitev

Priključitev na električno napajanje

Zaklenite spodnji pokrov (zavrtite pokrov v zaklepni položaj). Namestitev je končana. Glavno enoto previdno 
obrnite nazaj v pokončen položaj.
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  Rotating the bottom cover to unlock position

  Rotating the bottom cover to lock position

Tla pokrijte z mehko brisačo ali zaščitno blazino in obrnite 
glavno enoto na glavo ter zavrtite spodnji pokrov, da se odklene. 
(enosmerni tok mora biti izključen).

Odstranite spodnji pokrov.

Odstranite štiridelne plošče z aktiviranim ogljem iz glavne enote (zatič 
pritisnite s prstom in odstranite ogljene plošče - glej skico).

Zamenjajte štiri ogljene plošče v glavni enoti (zatiča na dnu 
ogljene plošče se morata ujemati z žlebovi na glavni enoti).

Zatiči in žlebovi se morajo zatakniti ko vstavite ogljene plošče v 
glavno enoto.

Namestite filter nazaj v glavno enoto in zaprite spodnji pokrov.

Odstranite zaščitni trak na spojniku enosmernega toka glavne enote, izvlecite 
napajalni kabel in ga priključite na električno napajanje.
Izdelek je tovarniško nastavljen na samodejni način (50% zračnega pretoka, če 
uporabnik nastavi svojo vrednost, je to količina pred izklopom)

Odstranite plastično vrečko proti vlagi z ogljenh plošč. 

Slovensko Slovensko



Uporaba 5

Opomba: Slike v teh navodilih so zgolj ilustrativne in se lahko razlikujejo od izdelka, zato upoštevajte izdelek.

Prek 20cm

Prek 20cm

Prek 20cm

Opomba: Zaradi posodobitev izdelka in programske opreme se opisi morda ne ujemajo z uporabniškim vmesnikom, zato preverite
sam izdelek.

Uporaba 6

Samodejni način

Pravilna postavitev
Za največjo zmogljivost čistilca zraka morajo biti zračne reže na določeni 
oddaljenosti od zidu in drugih ovir.

* Ta izdelek ima samodejni in ročni način, za izpolnjevanje zahtev v različnih okoliščinah.
* Izdelek je tovarniško nastavljen na samodejni način (50% zračnega pretoka, če je uporabnik izvedel ročno nastavitev, 
   bo to nastavitev pred izklopom).
* Izdelek ima funkcijo pomnilnika, za samodejno shranjevanje načina zračnega pretoka pred izklopom.

Samodejni način:
1. Ročna nastavitev hitrosti pretoka na najnižji zračni pretok (zelena LED lučka utripa), 

po 30 sekundah se bodo samodejno obnovile prednastavljene vrednosti.
2. Ročna nastavitev spremembe hitrosti pretoka, po 20 sekundah se bodo samodejno 

obnovile prednastavljene vrednosti.
3. Izdelek je tovarniško nastavljen na samodejni način (50% zračnega pretoka, če je 

uporabnik izvedel ročno nastavitev, bo to nastavitev pred izklopom).

Prilagoditev prednastavljene hitrosti zračnega pretoka v samodejnem načinu.
1. Koraki za prednastavitev hitrosti zračnega pretoka čistilca so naslednji:
a. Ročna nastavitev hitrosti pretoka na najnižji zračni pretok (zelena LED lučka utripa),

znak        in nato hkrati pritisnite za 2 sekundi, nato bela LED lučka trikrat utripne,
zelena lučka pa neprekinjeno sveti.

b. Pritisnite dotično površino na glavni enoti, za prilagoditev hitrosti pretoka na ustrezno 
 vrednost (to morate storiti preden zelena LED lučka trikrat hitro utripne v 10 sekundah, 
 sicer se bo samodejno preklopilo v samodejni način).

c. Pritisnite znak    in nato       istočasno za 2 sekundi, nato bela LED lučka trikrat utripne,
 zelena lučka pa neprekinjeno sveti, za preverjanje hitrosti pretoka v samodejnem načinu.

2.  Uporabnik lahko prek samodejnega regulatorja izdelka LIFAair vstopi v nastavitve
hitrosti pretoka v samodejnem načinu.

Preklop iz ročnega v samodejni način
Izvedite zgornje tri korake za prednastavitev hitrosti zračnega pretoka čistilca, nato pa se 
preklopi nazaj v samodejni način.
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Tehnični podatki 8Uporaba 7
Ročni način

Ročni način:
1.
2. 

Ročno nastavite na najmanjši zračni pretok (zelena LED lučka utripa).
Pritisnite znak     in hkrati     za približno 2 sekundi. Zelena LED lučka trikrat utripne in 
nato neprekinjeno sveti, čistilec se preklopi v ročni način.

V ročnem načinu se lahko uporabniki dotikajo čistilca, da nastavijo hitrost 
zraka po lastnih željah.

Preklop samodejnega v ročni način
Po izvedenih zgornjih dveh korakih se bo izdelek preklopil v ročni način.

Vzdrževanje

Zamenjava filtrov (glavna enota ne sme delovati, odklopite napajalni kabel in nato očistite/zamenjajte filtre)
Uporabnik lahko poveže glavno enoto čistilca z nadzornim regulatorjem (LAM01/LAM01a/LAM02) izdelka LIFAair, za preverjanje, če je 
filter potrebno očistiti ali zamenjati

Čiščenje predfiltra

Očistite predfilter, odstranite štiri plošče z aktiviranim ogljem, očistite na prostem s čistilnikom za suho čiščenje, opremljenim s 
krtačo. Pobrišite prah na zunanji strani ogljenih plošč. Po koncu čiščenja spet namestite ogljene plošče. Uporabnik lahko ogljene 
plošče ponastavi s povezavo čistilca z nadzornim regulatorjem izdelka LIFAair (LAM01/LAM01a/LAM02).
Opomba: Predfiltra ne čistite z mokro brisačo, da se ne zamaši.

Naziv izdelka: Pametni čistilec zraka
Tip izdelka: LA352C

Stopnja dovajanja čistega zraka za delce (delci CADR): 330m3/h

Skupna čista masa delcev (delci CCM): raven P4 
Stopnja dovajanja čistega zraka za formalmaldehid (formaldehid CADR): 140m3/h

Skupna čista masa formalmaldehida (formaldehid CCM): raven F4
Učinkovitost odstranjevanja formalmaldehida: visoka raven učinkovitosti
Učinkovitost odstranjevanja delcev: visoka raven učinkovitosti
Hrup: 66dB (A)

Uporabno območje: 23m2 ~39m2

Opomba: Za uporabno območje je v skladu z nacionalnim standardom GB/T18801-2015 izračunano na podlagi vrednosti CADR  
za delce. Podatki o zmogljivosti so v skladu GB/T18801-2015 in so bili izmerjeni v laboratoriju za ciljne posamezne sajaste delce 
ali plinska onesnaževala.

Odpravljanje napak 

Čistilec zraka ne dela?
Preverite, če je napajalni kabel pravilno priključen. 
Preverite, če je čistilec na minimalni hitrosti vetra. 
Preverite, če je spodnji pokrov zaklenjen.

Hrup med obratovanjem?
Preverite, če je nameščen filter.
Preverite, če so bile odstranjene zaščitne vreče ogljenih plošč.
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