Odstrani neprijetne vonjave
Naprava za čiščenje zraka

NAVODILA ZA UPORABO
PREDEN PRIKLJUČITE SVOJO NAPRAVO
Prepričajte se, da je bila embalaža filtra odstranjena ter natančno preberite navodila za
uporabo pred vklopom naprave.
NatéoSanté se vam zahvaljuje, ker ste nas izbrali. Želimo vam nemoten postopek namestitve.
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Vaš dobavitelj čistega zraka.

ZAKAJ UPORABLJATI HYGEOLIS?
Hygeolis je prvi čistilec zraka, ki odstranjuje slab vonj, zasnovan za majhne, zaprte ali zelo
obremenjene prostore. NatéoSanté je razvil napravo Hygeolis, ki omogoča naravno,
intenzivno in neprekinjeno čiščenje zraka v zaprtih prostorih.
Hygeolis je primeren za uporabo, kjer se zadržujejo slabe vonjave. Hygeolis zagotavlja čist zrak
brez kemikalij ali sintetičnih vonjav. S filtriranjem neprijetnih in škodljivih vonjav zagotavlja
čist in zdrav zrak, vsak dan, na povsem naraven način.
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VSEBINA
- Naprava Hygeolis - čistilec zraka s filtrom
- daljinec
- stenski nosilec (dva dela)
- torx ključ
- navodila za uporabo
Opomba: Priloženi napajalni kabel je glede na model opremljen, kot sledi:
- omrežni vtič E (evropski model) - za Hygeolis-230
- vtič, združljiv z vtičnico za vžigalnik cigaret - za Hygeolis-12

DODATKI
- nadomestni filter
- daljinski upravljalnik (v primeru izgube)
- varnostni pokrov - za preprečitev dostopa do stikala za vklop / izklop

VARNOSTNA NAVODILA
• Pazljivo zavrzite vso plastično embalažo.
• Napravo hranite izven dosega otrok.
• Poskrbite, da se otroci ne igrajo z napravo
ali njeno embalažo.
• Napravo lahko uporabljajo otroci, starejši
od 8 let in osebe z zmanjšano telesno,
senzorično ali duševno sposobnostjo ali s
pomanjkljivimi izkušnjami in znanjem, če so
pod nadzorom ali če so dobili navodila v
zvezi z uporabo naprave na varen način in so
razumeli nevarnosti. Ne dopustite, da se
otroci igrajo z napravo. Čiščenje in
vzdrževanje naprave ne smejo izvajati otroci
brez nadzora.
• Ne uporabljajte naprave pri temperaturah
nad 45 °C ali pod 0oC.
• Naprave ne postavljajte na sončno
svetlobo, blizu plinskega napajanja, blizu
vira toplote (radiator, kamin itd.).
• Naprave HYGEOLIS ne uporabljajte v zelo
»mastnem prostoru« kot je kuhinja.
•
Za namestitev v vlažnem okolju
upoštevajte navodila, ki veljajo za stopnjo
zaščite IP23.
• Postavite napravo v stabilen položaj na
plosko površino ali jo s pomočjo nosilcev
namestite na steno. V nasprotnem primeru
lahko naprava slabo deluje oz. se poškoduje.
• Napravo postavite navpično na suho
površino, izogibajte se vnetljivim površinam

• Nikoli ne uporabljajte naprave, če je vtič,
napajalni kabel ali sama naprava
poškodovana.
• Če je napajalni kabel poškodovan, ga mora
nadomestiti
proizvajalec
ali
njegov
pooblaščeni serviser.
• V napravo ne vstavljajte nobenih kovinskih
predmetov.
• Ne vstavljajte ničesar v dovod ali izpust
zraka.
• Prepričajte se, da mesta vstopa in izpusta
zraka niso blokirana ali pokrita.
•
Naprava mora biti od velikih površin
(stena, škatla itd.) oddaljena najmanj 30
cm.
•
Napravo odpirajte samo v primeru
menjave filtrov.
•
Uporabljajte samo filtre, ki jih je
certificiral
proizvajalec
NatéoSanté,
posebej zasnovane za to napravo.
•
Redno pregledujte in redno čistite
napravo po napotkih v teh navodilih.
•
Pred čiščenjem izklopite napravo iz
električnega omrežja.
• Napravo očistite z mehko krpo.
•
Ne uporabljajte naprave na mestih,
kjer se shranjujejo vnetljive ali eksplozivne
snovi. Ne uporabljajte naprave, če so v
zraku vnetljivi plini (alkohol, dezodoransi,
pršila proti insektom, itd.).
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ali najlonu, radiatorjem ali drugim virom •
Napravo ponovno vklopite, ko je bil
toplote.
prostor zadostno prezračen.
• Naprava deluje na 220-240 V (Hygeolis- •
Ne
poskušajte
popraviti
ali
230) ali 12 V (Hygeolis-12). Naprave ne spremeniti mehanskih delov naprave.
priključite v višjo napetost, da preprečite • Če opazite nenavaden hrup ali sumljive
požar ali električni udar.
znake, takoj izvlecite vtič iz napajanja in se
• Poskrbite, da napajalni kabel ne pride v stik obrnite na svojega prodajalca.
z vlago ali mokrimi površinami zaradi • Ko naprave ne uporabljate, jo izključite.
nevarnosti električnega udara.
•
Ne uporabljajte naprave v bližini
• Napajalnega kabla ne sukajte in ne vlecite požarnega alarma. Če zrak iz izpusta piha
prekomerno in ga ne postavite pod težke proti požarnemu alarmu, se alarm lahko
predmete.
odzove prepozno ali pa se sploh ne odzove.
•
Ta naprava je namenjena samo za
uporabo v zaprtih prostorih. Ne
uporabljajte je na prostem.

OPIS
Vijak 2x
Stikalo vklop/izklop
Modra LED – delovanje/mirovanje
Rdeča LED – sporočilo o alarmu
Prilagajanje hitrosti
Prilagajanje aktivnega kisika
Potrditev zamenjave filtra
Daljinec

NAMESTITEV NAPRAVE HYGEOLIS
• Vzemite napravo iz embalaže in jo hranite celotno življenjsko dobo naprave.
• Odprite pokrov za dostop do filtrirnega prostora. To naredite tako, da odvijte oba vijaka
s pomočjo torx ključa, ki je priložen.
• Odstranite filter iz zaščitne embalaže in ga namestite na mesto tako, da je viden modri
predfilter (na strani filtra so puščice, ki označujejo smer zraka).
• Po potrebi zaženite fukcijo aktivnega kisika (glejte navodila na strani 6).
• Z obema vijakoma zaprite pokrov.
• Postavite napravo v stabilen položaj na ravni površini.
• Priključite napravo v električno vtičnico.
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STENSKI NOSILEC (neobvezno)
Hygeolis je mogoče namestiti na steno s priloženim stenskim nosilcem (dva sivi ploščici).

Namestite obe sivi ploščici
na način, da tvorita T.
Pritrdite na steno z uporabo
primernih čepov, vijakov in
moznikov (niso priloženi).

Dva zgornja zavihka vstavite
v zareze na zadnji strani
naprave
(prikazano
s
puščicami). Spodnji zavihek
se nato prileže odprtini, ki je
obkrožena na zgornji sliki.

Da bi varno pritrdili napravo,
v odprtino na dnu vstavite
vijak in med vijačenjem
pritiskajte napravo proti
steni.

Vaš Hygeolis je zdaj varno nameščen na steni in je pripravljen za uporabo. V kolikor ga boste
želeli odstraniti, sledite zgornjemu postopku v obratnem vrstnem redu.

DELOVANJE
Končali ste z namestitvijo naprave in ta je zdaj pripravljena za delovanje. Preden jo začnete
uporabljati, preberite navodila in spodnja priporočila za zagotovitev optimalne uporabe
vašega Hygeolisa.
Kako naprava Hygeolis deluje?
Ko je naprava vklopljena, onesnažen zrak vstopi v sprednjem delu naprave in skozi celoten
filtracijski sistem.
Naprava ima filter, ki ga sestavlja biocidni predfilter in filter z aktivnim ogljem visoke gostote.
Za optimalno filtracijo in pravilno uporabo naprave je potrebno filtre redno menjati.
Vklop / nočni način
Če želite napravo Hygeolis vklopiti ali izklopiti, pritisnite stikalo za vklop/izklop na sprednji
strani naprave .
Ko je naprava vklopljena, na sprednjem delu naprave sveti modra LED .

Gumb za vklop/izklop

izklop

vklop

Če želite enoto preklopiti v stanje spanja, na daljinskem upravljalniku 3 sekunde držite
pritisnjen gumb A. Če jo želite znova zagnati, držite pritisnjen gumb A spet 3 sekunde.
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Prilagoditev hitrosti
Obstajajo tri hitrosti prezračevanja. Počasna hitrost omogoča neprekinjeno tiho delovanje,
medtem ko visoka hitrost omogoča hitro, visokozmogljivo delovanje. Vmesna hitrost ponuja
kompromis med hrupnejšim delovanjem in hitrostjo čiščenja zraka.
•
•

Pritisnite gumb za nastavitev hitrosti na vrhu sprednjega dela naprave
Večkrat
pritisnite, da spremenite hitrost:
hitrost 1 → hitrost 2 → hitrost 3 → hitrost 1 → itd.
Pritisnite gumb A na daljinskem upravljalniku. Večkrat pritisnite, da spremenite hitrost:
hitrost 1 → hitrost 2 → hitrost 3 → hitrost 1 → itd.

AKTIVNI KISIK
Splošno
Proces čiščenja zraka uporablja aktivni kisik; temelji na tvorbi ozona (O3) v nadzorovanih
količinah. Ozon je zelo močno naravo čistilo in tako kot belilo ali klor mora biti ta lastnost
uporabljena previdno.
Za izpolnitev vseh potreb sta bila razviti dve različni stopnji uporabe aktivnega kisika.
Prilagojena sta gledprostornini prostora in jo lahko uporabnik prilagodi.
- 1. način: deluje predvsem na odpravljanje vonjav (cigarete, vonj po znoju, odtokih itd.) Ozon
nastaja v majhnih količinah in omogoča stalno čiščenje zraka.
- 2. način (Clean Booster): intenzivno čisti zrak v prostoru z uničevanjem mikroorganizmov in
obstojnih vonjav. Ozon nastaja v velikih količinah, kar pomeni, da mora biti prostor brez ljudi
in živali 30 minut.
Delovanje
1. način - neprekinjeno čiščenje zraka
• Odprite sprednji pokrov. To naredite tako, da odvijete oba vijaka
s priloženim torx
ključem.
• Prilagodite delovanje glede na površino prostora s pomočjo gumba za nastavitev .
Gumb obrnite z majhnim, ravnim ali križnim izvijačem.
• Položaji za prilagoditev so naslednji:
• OFF (IZKLOP) - način 1 izklopljen - brez emisij ozona
• 1 - majhna površina 5-15m² / rahel vonj
• 2 - zmerna - površina 10-25m² / opazen vonj
• 3 - visoka površina 20-45m² / močan vonj
Gumb je privzeto izklopljen. Ko je gumb obrnjen, svetlobni in zvočni signal kaže na izbrani
položaj:
• OFF (IZKLOP) - brez signala
• 1 - En pisk in rdeča LED na sprednji strani utripata enkrat
• 2 - Dva piska in rdeča LED na sprednji strani utripata dvakrat
• 3 - Trikrat piska in rdeča LED na sprednji strani utripa
Svetlobni signal se aktivira tudi vsakič, ko je naprava vklopljena, da uporabnika obvesti o
nastavitvi položaja.
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Gumb za prilagajanje aktivnega kisika

OFF/IZKLOP

1

2

3

- 2. način - intenzivno čiščenje (Clean Booster)
• Držite tipko B na daljinskem upravljalniku 3 sekunde.
• Začne se cikel čiščenja zraka Clean Booster. Zakasnitev traja 30 sekund, da uporabnik lahko
zapusti sobo in zaprite vrata. Nato se sproži cikel generiranja aktivnega ozona, ki se nadaljuje
s ciklom čiščenja ozona iz zraka, kar traja skupno 30 minut.
V celotnem ciklu sta aktivna zvočni in svetlobni signal.
• Po 30 minutah se naprava vrne v normalno delovanje, kot je določeno v prednastavljenem
načinu. Lahko se vrnete v sobo.
Opomba: Učinkovitost čiščenja Clean Booster je odvisna od nastavitve načina 1. Če je
prilagoditevena tipka
v položaju OFF (izklopljeno), bo intenzivno čiščenje (Clean Booster)
optimalno delovalo v prostoru velikosti 20 m2.

Ko je aktiviran NAČIN (MODE) 2, je
ZELO POMEMBNO slediti navodilom za varno delo.
•
•
•

Ne vdihavajte ozona neposredno nad napravo.
Prepričajte se, da v sobi ni NIKOGAR med globinskim delovanjem ozona, ki traja 30
minut (osebe in hišni ljubljenčki). Rastline in ribe lahko ostanejo v prostoru.
Zaprite vrata, okna in izklopite prezračevalni sistem.

Zamenjava filtra
Svetlobni signal kaže, kdaj je treba filter zamenjati: rdeča LED na pokrovu
utripa. V
nekaterih posebnih primerih bo morda potrebno zamenjati filter, preden se pojavi signal,
zlasti če opazite, da odstranjevanje vonjav ni več učinkovito.
• Odprite pokrov za dostop do filtrirnega prostora. To naredite tako, da odvijte oba vijaka
s pomočjo priloženega torx-a.
• Odstranite filter iz naprave.
• Novi filter odstranite iz zaščitne embalaže in ga namestite na njegovo mesto, pri čemer naj
bo viden modri predfilter (na stranici filtra so puščice, ki označujejo smer zraka).
• Ponastavite uporabo filtra tako, da v odprtino za ponastavitev filtra
vstavite tanko
paličico, kot je sponka za papir ali konica svinčnika. Rdeča LED luč se nato ugasne.
• Z obema vijakoma zaprite pokrov.

ČIŠČENJE
Očistite napravo z mehko krpo, ki je rahlo vlažna, da odstranite prah.
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ODPRAVLJANJE TEŽAV
Napaka
Naprava ne deluje

Rešitev
Preverite, ali je naprava pravilno priključena in da je stikalo za
vklop / izklop potisnnjeno noter.
Preverite, da naprava ni v stanju mirovanja.
Preverite, da je filter pravilno nameščen in da je pokrov
pravilno nameščen.
Če sveti LED lučka, glejte spodnje rešitve.
Modra LED lučka sveti
Naprava deluje.
Če niste prepričani, spremenite hitrost ventilatorja. Če kroženja
zraka ne slišite ali ga ne začutite, da prihaja iz naprave,
preverite, da naprava ni v stanju mirovanja. Če
se vam zdi, da naprava še vedno ne deluje, se obrnite na
prodajalca.
Modra LED lučka sveti Naprava je v načinu mirovanja. Čiščenje zraka je zato
šibko
ustavljeno. Za ponovno zagon enote glejte stran 5.
Rdeča LED lučka sveti ves Filter ni nameščen v napravi ali je napačno nameščen. V enoto
čas
vstavite filter ali preverite, da je prisoten filter pravilno
nameščen.
Rdeča LED lučka utripa
Filter je potrebno zamenjati. Naprava se je izključena, da
prepreči sproščanje onesnaženega zraka nazaj v prostor.
Sledite navodilom na strani 7.
Rdeča in modra LED lučki V teku je program globinskega čiščennja (Clean Booster).
utripata in sliši se
Prostor evakuirajte in si preberite varnostna navodila na strani
prekinjen zvočni signal
6.
(1 pisk vsake 3 sekunde)
Rdeča LED lučka
Zaznana je okvara turbine. Obrnite se na prodajalca.
Sveti ves čas in sliši se
prekinjen zvočni signal
(1 pisk vsake 3 sekunde)
Iz naprave prihaja mrzel Naprava vsesa hladen zrak s tal, ga filtrira in nato na zgornjem
zrak
delu zapusti napravo. To je razlog, da imate občutek, da iz
naprave prihaja hladen zrak.
Daljinski upravljalnik ne Preverite, ali je baterija pravilno nameščena ali vstavite novo
deluje več.
baterijo. Če s tem ne odpravite težave, se obrnite na prodajalca.
Po zamenjavi filtra rdeča Ko je nameščen nov filter, je potrebno senzor ponastaviti z
LED še naprej utripa
vstavitvijo tanke paličicev gumb za ponastavitev . Rdeča LED
mora ugasniti.
Neprijeten vonj ostaja v Filter zamenjajte v skladu s postopkom na strani 7.
prostoru
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TEHNIČNE SPECIFIKACIJE
Področje delovanja (m2)
Hitros ventilatorja
Maksimalni pretok zraka (m3/h)
Nivo hrupa (min-max) (dB)
Poraba energije (min-max) (W)

maksimalno
priporočeno

maksimalno
nominalno

Dimenzije filtra: V x Š x D (cm)
Teža (kg)
Voltaža (V)
Frekvenca (Hz)
Stopnja zaščite
Država porekla

HYGEOLIS-230
45
30
3
150

HYGEOLIS-12
45
30
3
150

12
3-7
13,6 x 13,6 x 5,6
4,3
220-240
50/60
IP23
Francija

9
2-4
13,6 x 13,6 x 5,6
4,1
12
50/60
IP23
Francija

GARANCIJA
Če želite zagotoviti, da naprava obdrži garancijo, morate hraniti originalno embalažo. Vaša
garancija na napravo velja 3 leta.
Račun velja kot garancija. Datum garancije se začne, ko prejmete napravo.
Garancija vključuje nadomestne dele, delo in dobavo popravljene naprave. Filtri morajo biti
redno menjani.
Garancija ne zajema zlorabe naprave ali drugačne uporabe, kot je predvidena.
Filtri in modul generatorja ozona so deli, ki se s časom obrabijo. Ti deli niso zajeti v garancijo.
Garancija velja samo, če se uporabljajo filtri s certifikatom NatéoSanté.
Garancija ne velja več, če so napake in škoda posledica zunanjih vplivov in dogodkov.
Iz garancije so izključeni tudi izdelki, ki jih stranka spremeni, popravi ali če jih zamenja katera
koli druga nepooblaščena oseba.
Garancija je omejena na zamenjavo delov, za katere je naša servisna služba ugotovila, da so
okvarjeni. Če vaša naprava ne deluje pravilno, se obrnite na prodajalca.

VARSTVO OKOLJA
Direktiva Evropske unije o OEEO zahteva zbiranje in recikliranje
kategorije 5 WEEE Odpadna električna in elektronska oprema. Vaša
odgovornost, kot končnega lastnika naprave je, da zagotovite
zakonsko ustrezno odstranjevanje izdelka. Prosimo, da se glede
recikliranja naprave obrnite na svojo lokalno občino. Ta simbol
pomeni, da izdelka ne odvrzite skupaj z gospodinjskimi odpadki.
Odpeljati jo je potrebno na ustrezno mesto za zbiranje. Vaše ukrepanje
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pomaga ohraniti naše okolje in varuje zdravja ljudi, hkrati pa
preprečuje onesnaženje naravnih območij.

NatéoSanté naprave ustrezajo evropskim standardom za varnost
izdelkov.

KONTAKT
VAŠ DOBAVITELJ ČISTEGA ZRAKA

BMP d.o.o.
Opekarska cesta 11
1000 LJUBLJANA
SLOVENIJA, EU
Ajda Miklavčič

Sinan Bajrić

T: 01 42 934 12
M: 041 388-944
E: ajda@bmp.si

T: 01 429 34 14
M: 041 434-291
E: sinan@bmp.si
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