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Samooczyszczanie środowiska

●    Potrafi wygenerować 5 000 000 "witamin powietrza" na sekundę, co może znacznie poprawić środowisko domowe.
Urządzenie produkuje „witaminy powietrza”

Zdrowe powietrze

Zdrowe powietrze jest podstawą zdrowego życia

●  

na wodę dorosłej osoby. Ważne jest więc poprawienie powietrza w domowym środowisku, w którym 
  żyjemy na codzień.

Dziecko potrzebuje na dziennie ok. 400 kg powietrza. To pond 100 razy więcej niż dzienne zapotrzebowanie
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WAŻNE

Dzieci przebywające 
w pobliżu należy 
nadzorować. Nie mogą
dotykać urządzenia
lub go używać.

W celu zapobiegnięcia szkodom na zdrowiu lub mieniu użytkowników lub otoczenia, należy przestrzegać instrukcji zamieszczonych poniżej:

Niewłaściwe użytkowanie może skutkować śmiercią.

Niewłaściwe użytkowanie może skutkować szkodami na zdrowiu.

OSTRZEŻENIE/UWAGA

Ostrzeżenie

Uwaga

ZABRONIONE UWAGA

UNIKAĆ ZMOCZENIA

Może to doprowadzić do 
porażenia prądem.

Nie należy podłączać/
odłączać urządzenia
z zasilania mokrymi
rękoma. 

NIE ROZMONTOWYWAĆ

Nie można urządzenia 
rozkładać, naprawiać
i zmieniać. 

W celach naprawy należy wysłać
urządzenie do najbliższego 
serwisu.

Wtyczkę należy wpiąć całą do 
gniazda zasilającego.

Inaczej może to doprowadzić co spięcia
i pożaru.
Nie należy używać uszkodzonej wtyczki 
oraz poluzowanego gniazda zasilającego.

CZYŚCIĆ REGULARNIE WTYCZKĘ

Jeśli na wtyczce osiadł kurz może
to osłabić izolację, a nawet
spowodować pożar.

Należy wyjąć wtyczkę i przeczyścić
suchą szmatką.

Należy wyjąć wtyczkę z gniazda
zasilającego, jeśli urządzenie nie
będzie używane przez dłuższy
czas.

UNIKAĆ WODY

Unikać kontaktu 
powierzchni urządzenia
z wodą.

Może doprowadzić do 
spięcia lub porażenia 
prądem. 

ODŁĄCZYĆ ZASILANIE

Nie wolno wkładać żadnych
metalowych obiektów do
urządzenia.

Może doprowadzić do szkód
na zdrowiu lub porażenia 
prądem.

OSTRZEŻENIE

ZABRONIONE

Podłączać tylko do odpowiednich 
przedłużaczy i/lub gniazd zasilania
o napięciu znamionowym takim
samym jak w urządzeniu.  

ZABRONIONE

Nie naprawiaj kiedy kabel 
zasilający lub wtyczka 
są uszkodzone.
 
Może doprowadzić do spięcia,
porażenia prądem lub pożaru.

W celach naprawy należy wysłać
urządzenie do sprzedawcy lub 
najbliższego serwisu.

Należy uważać: Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, w celu naprawy i uniknięcia zagrożenia
należy wysłać urządzenie do sprzedawcy, serwisu lub fachowca. ZABRONIONE

WAŻNE

Urządzenie musi być
odłączone z zasilania 
przed czyszczeniem 
lub konserwacją.

Inaczej urządzenie może 
samoistnie zacząć 
pracować, co może 
doprowadzić do porażenia
prądem i szkód na zdrowiu.

Może doprowadzić do pożaru lub 
szkody na zdrowiu lub mieniu. W przeciwnym razie może 

doprowadzić do spięcia i pożaru.



ZABRONIONE

Nie używać w pomieszczeniach,
w których może występować 
sadza, takich jak kuchnia. 
Może to doprowadzić do szkód na
zdrowiu, gdyż urządzenie nie działa
na zasadzie wentylatora.

W pomieszczeniach z otwartym
ogniem należy pomieszczenie 
najpierw przewietrzyć.
Inaczej może to doprowadzić do 
zatrucia tlenkiem węgla, jako, że 
urządzenie nie jest wentylatorem.

Jeśli w pomieszczeniu został rozpylony
środek owadobójczy, nie należy włączać
urządzenia.
Inaczej środek owadobójczy może dostać się
do środka urządzenia i być wydmuchanym
podczas jego pracy. Może doprowadzić do 
szkód na zdrowiu. 
Po użyciu środka owadobójczego i przed 
włączeniem urządzenia należy przewietrzyć
pomieszczenie.

Nie można używać w wilgotnych
pomieszczeniach lub o wysokiej 
temperaturze, takich jak np. łazienka.

Może spowodować iskrzenie, porażenie
prądem lub pożar.

Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, w celach naprawy urządzenie należy wysłać do sprzedawcy, serwisu lub technika. Nie wolno zmieniać lub naprawiać samemu.

UWAGA

UWAGA

Podczas odłączania urządzenia 
z gniazda zasilającego należy 
trzymać za wtyczkę, nie za 
przewód.

Może doprowadzić do spięcia, 
uszkodzenia przewodu, porażenia
prądem lub pożaru.

Należy trzymać z dala od alkoholu, 
impregnatów organicznych oraz 
substancji owadobójczych.

Może doprowadzić do pęknięcia, spięcia, 
porażenia prądem, szkód na zdrowiu lub 
pożaru.

Nie można wdmuchiwać 
żadnego środka łatwopalnego
oraz zapalonego papierosa do 
urządzenia.

W przeciwnym razie może 
doprowadzić do spięcia i pożaru.
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CECHY TECHNICZNE PRODUKTU

Technologie oczyszczające
*Filtr wstępny, filtr aktywny HEPA, filtruje cząstki PM 2.5 z wydajnością większą niż 99%, katalizator węglowy na zimno (4 w 1) może 
wyłapać i usunąć formaldehydy, benzeny, ksylen, toluen oraz inne szkodliwe gazy.
*Jony ujemne są w środowisku medycznym określane jako „witaminy powietrza”. Mogą wpłynąć na zwiększenie odporności 
metabolicznej jeśli użytkownik żyje w środowisku o niskiej zawartości jonów ujemnych - urządzenie potrafi generować do 5 000 000 
jonów ujemnych i formować w grupy jonowe.

Diagram oczyszczania

Zanieczyszczone
powietrze

Filtr wstępny Węglowy filtr aktywny HEPA Filtr katalizatora na zimno

Powietrze oczyszczone
● 

    nie działa,
●

● urządzenie emituje dziwny zapach,
głośny dźwięk lub wibruje,

● występuje inne dziwne działanie
lub usterka.

żaden przycisk na urządzeniu 

 przewód lub wtyczka rozgrzewa się,

Wtyczka powinna być wyjęta z gniazda
zasilającego, kiedy:



OPIS PRODUKTU OPIS PRODUKTU
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Cechy techniczne

    urządzenie w trybie inteligentnym. 

◆ 

◆ Wyświetlacz jakości powietrza: wbudowany sensor pokazuje poziom jakości powietrza w pomieszczeniu i uruchamia

Automatyczny wskaźnik: ustawienia wskaźnika wymiany filtra.

Wygląd produktu

Ujście powietrza

Wlot powietrza Korpus

Filtr wielofunkcyjny 4 w 1

Pokrywa podstawy

◆ Diagram panelu kontrolnego 

Kontrolki

WŁ/WYŁ

Zegar

Wskaźnik prędkości
niskiej, średniej,wysokiej

Auto

Wskaźnik czasu 2h, 4h, 8h

Prędkość nawiewu

Wskaźnik jakości powietrza
Wskaźnik wymiany filtra

A



UŻYWANIE I DZIAŁANIE UŻYWANIE I DZIAŁANIE
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◆ 

◆ Nie wolno używać urządzenia znajdującego się przed wylotem ciepłego powietrza.
Wlot i wylot powietrza urządzenia musi być w odległości min. 30 cm od ścian i mebli pomieszczenia, w którym się znajduje.

Podłączanie zasilania
◆ Adapter zasilania DC

Nie podłączać urządzenia do złego źródła zasilania oraz całkowicie włożyć wtyczkę do gniazda.

Otwór przew. zasil. Adapter zasilania

Wymiana filtrów

Jeśli wskaźnik prędkości nawiewu cały czas miga, oznacza to, że okres przydatności filtra zbliża się ku końcowi i należy wtedy 
wyczyścić lub wymienić filtr. Po wyczyszczeniu lub wymianie filtra należy wcisnąć ikonę zegara i wtedy wskaźnik prędkości 
nawiewu przestanie migać, a urządzenie zacznie zapisywać czas użycia nowego filtra.

◆ Wskaźnik wymiany filtra

◆ Montowanie filtrów

1. Należy wyłączyć oczyszczacz, odłączyć od zasilania, obrócić urządzenie do góry nogami i odkręcić pokrywę podstawy.
2. Wyjąć filtry z wnętrza urządzenia.
3. Przed założeniem nowych filtrów należy upewnić się, że plastikowa powłoka ochronna została zdjęta. 
4. Włóż nowe filtry do urządzenia.
5. Załóż ponownie pokrywę podstawy oraz zatrzaśnij na swoim miejscu. 
6. Urządzenie nie powinno być włączane do momentu ponownego założenia pokrywy podstawy.  

Umieszczenie



UŻYWANIE I DZIAŁANIE

CZYSZCZENIE

CZYSZCZENIE

wyjąć wtyczkę przewodu zasilania z gniazda.
Przed czyszczeniem i konserwacją należy 

● 
● Jeśli urządzenie jest bardzo brudne, do czyszczenia należy użyć neutralnego detergentu,
   który należy wcześniej rozwodnić.
● Nie wolno czyścić urządzenia rozpuszczalnikami wymienionymi na obrazku po prawej stronie, co może spowodować zniekształcenia lub 
   odbarwienie urządzenia.
● Jeśli wskaźnik prędkości nawiewu miga ciągle, oznacza to, że okres przydatności filtra zbliża się ku końcowi. Należy wyczyścić lub 
   wymienić filtr.
● Po wyczyszczeniu lub wymianie filtra należy wcisnąć ikonę zegara i wtedy wskaźnik prędkości nawiewu przestanie migać, a urządzenie 
   zacznie zapisywać czas użycia nowego filtra.

Korpus powinno się czyścić najpierw wilgotną szmatką, a potem wytrzeć do sucha. Odkażacze
czyszczące

Środki 
aklaliczne

Rozpuszczalniki Alkohol

Środki
ścierne
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Ustawienie mocy

Ustawienie prędkości

Ustawienie czasu
Przez naciśnięcie ikony „Zegar”, urządzenie może zostać ustawione w trybie działania
na 2 godziny, 4 godziny lub 8 godzin i po upływie tego czasu wyłączy się automatycznie
(Rys. 5).
 

Blokada przed dziećmi: trzymać przez 5 sek.
ikonę „Power” do momentu, gdy urządzenie
wyda krótki dźwięk. Zablokuje to kontrolki 
i zapobiegnie ich zmienianiu. Blokada może 
być usunięta przytrzymując przez 5 sek.
ten sam przycisk.

Ustawienie trybu automatycznego
Należy nacisnąć ikonę „WŁ/WYŁ”, aby włączyć i wyłączyć 
urządzenie (Rys. 1).

Naciśnij ikonę „Prędkość nawiewu”, aby przełączać pomiędzy 
maksymalnym oczyszczaniem powietrza w trybie szybkim, a trybem
wolnym, ale cichym. Prędkość nawiewu może być dostosowywana 
podczas pracy urządzenia. Każdorazowe naciśnięcie ikony 
„Prędkość nawiewu” dostosowuje prędkość od niskiej, przez średnią
do wysokiej (Rys. 2). 
Tryb uśpienia: Trzymać przez 5 sek. ikonę „Prędkość nawiewu” do momentu, gdy 
urządzenie wyda krótki dźwięk. Włączy się tryb uśpienia. Naciśnięcie jakiejkolwiek 
ikony wyłącza tryb uśpienia. Tryb uśpienia jest trybem nocnym, prędkość i głośność 
nawiewu są niskie, wskaźniki sie są włączone (Rys. 3)

Rys. 2: Dostosowanie prędkości Rys. 3: Tryb uśpienia

◆
  jakość powietrza i automatycznie ustawi odpowiedni tryb pracy. Naciśnij 
  ponownie ikonę „Auto”, aby wyjść z trybu automatycznego (Rys. 4).
◆Jeśli urządzenie jest ustawione w trybie 
  automatycznym, przycisk "Prędkość nawiewu"
  nie działa.
◆Wskaźnik jakości powietrza posiada 3 kolory i każdy 
  z nich przedstawia określoną jakość powietrza 
  oraz status pracy:
  kolor zielony - dobra jakość powietrza,
  kolor pomarańczowy - średnia jakość powietrza,
  kolor czerwony - zła jakość powietrza.
◆Po wybraniu trybu automatycznego, urządzenie 
  rozgrzeje się w przeciągu 3 minut. W tym czasie 
  wskaźnik jakości powietrza będzie migał.

Naciśnij ikonę „Auto”, aby włączyć tryb automatyczny. Urządzenie sprawdzi 

Wskaźnik jakości powietrza

Rys. 1: Ikona WŁ/WYŁ

Rys. 4: Tryb automatyczny

Rys. 5: Tryb czasowy

A

A A A

A



Rozwiązanie

Rozwiązywanie problemów

● Jeśli urządzenie nie działa prawidłowo, przed wysyłką do serwisu należy odwołać się do tabeli poniżej.

Problem Metody sprawdzania

Nie działa
●   

    gniazda zasilania.
Należy sprawdzić czy wtyczka nie jest odłączona od

Wtyczka powinna być włożona do gniazda.

●   Czy osłonka plastikowa filtra jest zdjęta? 

●   Czy cykl przydatności filtra HEPA z aktywnym filtrem
     węglowym zbliża się do końca?

Należy usunąć plastikową osłonkę filtra.

Należy założyć nowy filtr HEPA 
z aktywnym filtrem węglowym.

Małe zmiany w danych 
dotyczących wilgotności 
i temperatury

●   Czy obszar użycia urządzenia jest zbyt duży? Należy używać urządzenia w pomieszczeniu
o odpowiedniej wielkości.

Wydziela się nieprzyjemny
zapach, który nie może 
zostać usunięty

●  

    nieprzyjemny zapach? (powietrze powinno być 
    oczyszczane w trybie ciągłym)

Czy w pomieszczeniu z urządzeniem wydziela się silny, Sugestia - przewietrzenia pomieszczenia 
i ponowne uruchomienie urządzenia.

●  

    węglowym zbliża się do końca?
Czy cykl przydatności filtra HEPA z aktywnym filtrem Należy wymienić filtr na nowy.

Głośny dźwięk pracy

Jeśli problem w dalszym ciągu istnieje, należy odłączyć urządzenie i wysłać w celach naprawy do najbliższego serwisu.

AIR 20

DC 24V/1A

3≥150 m /h

1,5 kg

50 dB(A)

22 W

DANE TECHNICZNE

Nr modelu:

Zasilanie:

Objętość przepływu 
3powietrza (m /h):

Waga netto:

 Poziom głośności dB(A):

Zużycie mocy (W):

Obszar zastosowania:

Wymiary (szer./głęb./wys.)：

11 12

206x206x418 mm

220 m

Filtr wielofunkcyjny 4 w 1

Żywotność urządzenia

Ø125×H225.5 mm

Około 12 miesięcy

Wymiary
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Uwaga:

Urządzenie może być używane przez dzieci powyżej 8 roku życia oraz osoby 
o ograniczonych zdolnościach ruchowych, postrzegania lub umysłowych, oraz
nieposiadających wiedzy o działaniu urządzenia, pod warunkiem, że są one nadzorowane 
oraz jeśli zostały poinstruowane co do użycia urządzenia w sposób bezpieczny 
i rozumieją niebezpieczeństwa. Dzieci nie powinny się bawić niniejszym urządzeniem. 
Czyszczenie oraz konserwacja nie mogą być wykonywane przez dzieci bez nadzoru.

Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez producenta lub
serwis lub osoby wykwalifikowane, aby uniknąć zagrożenia.

34

KARTA GWARANCYJNA DLA KUPUJĄCEGO

Nazwa urządzenia ....................................................................................................................
Data zakupu (początek gwarancji) ...........................................................................................
KUPUJĄCY:
Nazwisko: ................................................................................................................................
Imię: ........................................................................................................................................
Adres: ulica ............................................................................ nr domu ..................................
Miasto ..........................................................................kod pocztowy ....................................

...........................................
Pieczęć i podpis sprzedawcy

INTEGRALNĄ CZĘŚCIĄ KARTY GWARANCYJNEJ JEST
INSTRUKCJA OBSŁUGI

Oświadczam, że zapoznałem(am) się z instrukcją obsługi
oraz warunkami gwarancji.

Uwagi Data Podpis serwisanta

Naprawy serwisowe

...........................................
Podpis użytkownika

UWAGA KARTA GWARANCYJNA
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WARUNKI GWARANCJI WARUNKI GWARANCJI

WARUNKI GWARANCJI

Gwarancja na sprawne działanie urządzenia udzielana jest na okres 24 miesięcy od momentu dokonania zakupu. Zakup winien 

być potwierdzony pieczęcią i podpisem sprzedawcy oraz odpowiednim dokumentem sprzedaży (paragon, faktura).

Gwarant zapewnia bezpłatną naprawę urządzenia w przypadku wystąpienia w okresie gwarancyjnym wad fabrycznych. Filtr HEPA 

wchodzący w skład zestawu jest elementem zużywającym się i nie podlega gwarancji.

Naprawa gwarancyjna jest bezpłatna. Gwarant zapewnia ustosunkowanie się do reklamacji konsumenta w ciągu 14 dni od daty jej 

pisemnego zgłoszenia, a jej załatwienie nastąpi w możliwie najkrótszym terminie. Jeżeli usunięcie wady wymaga znacznego 

nakładu pracy lub sprowadzenia części zamiennych, czas ten może ulec wydłużeniu, o czym składający reklamację zostanie 

powiadomiony.

Wady i uszkodzenia sprzętu należy zgłaszać pisemnie w punkcie sprzedaży, w którym dokonano zakupu. Kupujący zobowiązany 

jest przedłożyć prawidłowo wypełnioną kartę gwarancyjną wraz z dokumentem potwierdzającym dokonanie zakupu (paragon, 

faktura).

Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za brak sprawności oraz uszkodzenia powstałe na skutek wadliwego (niezgodnego 

z instrukcją obsługi) użytkowania urządzenia.

Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikającego z przepisów o rękojmi za wady 

rzeczy sprzedanej  (Dz.U. Nr 2014, poz. 827 oraz Dz.u.2014, poz. 121 ze zm.).

W sprawach nie uregulowanych niniejszą gwarancją, mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

Uwaga： Producent zastrzega sobie prawo do modyfikacji specyfikacji technicznych produktu bez udzielania uprzedniej 

informacji; w celach uzyskania najnowszych  informacji zapraszamy na naszą stronę internetową.

Znaczenie przekreślonego pojemnika na śmieci:

Nie należy wyrzucać urządzenia razem z niesegregowanymi odpadami komunalnymi, należy zanieść urządzenie do 

wyznaczonego punktu odbioru odpadów przemysłowych.

W celu wyboru najlepszego sposobu utylizacji urządzenia należy skontaktować się z adekwatnymi służbami miejskimi.

Jeśli urządzenie zostało wyrzucone na wysypisku, substancje szkodliwe mogą wyciec i przedostać się do wód gruntowych prosto 

do łańcucha pokarmowego, powodując uszczerbek na zdrowiu.



Environment self cicatrization

●  It can generate 5,000,000 "air vitamin" every second which can improve the home environment.
produces "air vitamin"

Healthy air

Healthy air is the basis of health and life

●  needs water per day. 
  So it is very important to the health to improve the air environment of live.

A child needs 400KG of air everyday, equal to 100 times of an adult 

Make an ecotypic home
to avoid viruses
Make an ecotypic home
to avoid viruses
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IMPORTANT

Please supervise your
 children and avoid 
them from touching 
or using machine.

In order to prevent  harm or damage happened to users or others, be sure to comply with the  requirement as below:

It reminds that misusing or mishandling may cause death.

It reminds that misusing or mishandling may cause hurt.

Warning/Attention

Warning

Attention

FORBID FORCE

AVOID WET

It may cause electrical 
shocking.

Do not connect 
disconnect the power 
with wet hand. 

or 

NO DISASSEMBLE

No disassembly,
reconstruction. 

repair and 

It may cause fire or damage.

Please send it to the  retailer 
for repair.

Do plug the power 
completely.

into the socket 

It may cause fire because of 
electrical shocking.

heating or 

Do not use the damaged 
socket  

plug or loose 
.

Do clean the plug termly

If there is dust on the plug, it 
may weaken the insulation,
even cause fire.

Take out the plug and clean 
dry cloth.

it with 

Please remove the plug from 
socket if not using for a long period.

the 

AVOID WET

Avoid any water 
the surface of the 
unit.

on 

It may cause short 
circuit or electrical 
shocking. 

DISCONNECT POWER

Do not insert any 
objects into the unit.

metal

It may cause 
shocking.

hurt or electric 

WARNING

FORBID

Do not use the 
wiring connector.Do use the rated 
voltage.  

over run socket or 

It may cause fire.

FORBID

Do not repair it when the cord 
or plug is damaged. 

It may cause short circuit, electric 
shocking or fire.

Please send it to the retailer for 
repair.

Kindly attention: If the power wire is broken,to prevent danger happend,
please send it to agent,after-sales service or technical person for repair.Kindly attention:

FORBID

IMPORTANT

The appliance must be 
disconnected from the 
supply mains before
cleaning or other
maintenance.

Otherwise the unit may 
start working in a sudden 
which may cause 
electrical shocking or 
hurt.



FORBID

Do not use in the room with 
lampblack such as kitchen.

It may cause hurt 
machine is not a ventilator.

because the 

Please ventilate timely when 
used with fire in the room.

Otherwise it may 
of Co  as the machine is not 1

a ventilator.

cause poisoning 

Do not power the unit on when 
insecticide in the room.

using 

Otherwise the insecticide may be stored in 
the unit and will blow out during the normal 
working time.It is harmful to the health.
Please ventilate completely after having 
used the insecticide before turn on the unit.

Do not use in the watery or high 
temperature room such as the 
bathroom etc.

Otherwise it may cause 
electric shocking or fire.

creepage, 

●   

●   

    singularly
● If any peculiar smell, exceptional 
    noise or vibration,
● Any other abnormality or failure.

If all switches do not work,
If the power cord or plug hot 

,

Please remove the plug from the 
socket if any conditions as below:

If the power cord is damaged, please send it to the retailer or service center or technician for repairing. Do not change or repair it by yourself.

ATTENTION

ATTENTION

Please hold the plug instead 
the cord when unplug the power.

of 

Otherwise it may cause short 
circuit, breaking of the cord,
electric shocking or fire.

Keep away from alcohol,
impregnant or insecticide.

organic 

It may cause cracking,
shocking, hurt or fire.

short circuit, electric 

Do not blow in any combustible 
or fired cigarette into the unit.

It may cause fire.
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PRODUCT TECHNICAL FEATURES

Purification technologies
*Pre-filter, HEPA, activated 
carbon and cold catalyst (4 in 1) can remove formaldehyde, benzene, xylene, toluene, TVOC and other harmful gases effectively.
*Negative ion is praised as "Air Vitamin" in Medical Field. It can improve human metabolism immunity if you live in high negative ion 
environment 5 million negative ions will be generated per second to form a ion group.

the low resistance HEPA filter could  highly effictive filter out PM2.5 particles with a efficiency more than 99%  

Diagram of purification

Polluted air

Pre-filter HEPA+activated carbon filter Cold catalyst filter

cleaned air



PRODUCT DESCRIPTION PRODUCT DESCRIPTION
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Technical Features
◆ filter replacement indicator setting.

◆ Air quality display: bulid-in odor sensor, show air quality status, and machine will run  intelligently.

Automatic reminder: 

Product overview

Air outlet

Air inlet Main body

4 in 1 Multi-function filter

Base cover

◆ Diagram of Control Panel 

Controls overview

Power ON/OFF

Timer

Low, Medium, High speed indicator

Auto

2h, 4h, 8h timer indicator

Fan speed

Air quality light
Filter replacement indicator

A



USE AND OPERATION USE AND OPERATION
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◆ 

◆ Do not use the machine in front of hot source outlet.
Please keep the machine air inlet and outlet 30cm or more far away from the wall and home furnitcure.

Power Connecting
◆ DC Power adapter

Please do not connect the machine with wrong power supply, and connect the plug with the socket completely.

Power cord hole Power adapter

Replacement of the Filters

If the "fan speed" indicator is always flashing, it means the filters life time comes to the end, please clean or replace new
filters. After cleaning or replacing new filters, please press "timer" icon, then "fan speed" indicator will stop flashing, 
the machine starts to record the filters using time.

◆ The indicator of filter replacement

◆ Installation of the Filters

1.Turn off the air purifier,unplug the power cord and flip the device upside down.Unscrew the base cover by turning it 
   unti-clockwise.
2.Remove the filters from inside of the unit.
3.Before installing the new filters, ensure the protective plastic wrap has been removed.
4.Insert the new filters into the unit.
5.Reattach the base cover of the unit and push it back securely it into place.
6.The device should not be turned on until the base cover is pushed back into place and secured.

Placement



USE AND OPERATION

Cleaning and care

CLEANING AND CARE

cleaning and maintenance .
Please remove plug from the socket before

●   

● If machine is too dirty, neutral detergent can be used for cleaning,
     but please dilute the detergent before use.
● Do not clean the unit with the solvent listed on the right which may cause distortion or discolour.
● If the "Filter replacement indicator" is always flashing, it means the filters life time comes to the end,

please clean or replace new filters.

● After cleaning or replacing new filters, please press" Filter replacement indicator" icon,

then it will stop flashing, the machine starts to record the filters using time.

Cleaning the body for this device by damp cloth, then wipe it dry. Decontamination
power Alkalescence

Benzene Acohol

Scour

9 10

Power Setting

Speed Setting

Timing setting
Press the "Timing" icon, the unit can be timed to operate for intervals of 
2 hours, 4 hours and 8 hours, stopping automatically when the selected 
operating time has elapsed. The diagram as follows:  

Child Lock: Hold the "Power" icon for 5 seconds 
until the unit bleeps once. This will lock the 
controls and prevent them from been adjusted.  
The lock can be removed by holding the button
for another 5 seconds.

Auto Setting
Press the "Power" icon to turn on or switch off the unit. 
The diagram as follows:

Press the "Speed" icon you can cycle between maximum air 
purification on high speed to lower air flow but quieter operation 
mode with lower fan speed. The fan speed of the unit can be 
adjusted when the unit is in operation (Low, Med, High ). 
Each time that you press on the "Speed" icon,the speed is adjusted
from low to medium to high. The diagram as follows P1: 
Sleep Mode: Hold the “Speed” icon for 5 seconds until the unit bleeps once, 
the sleep mode will be on, if pressing any icons, the sleep mode will be cancelled. 
Sleep mode is night mode, fan speed and noise are very low, all indicators are
not lighted. The diagram as follows P2:

P1: Speed adjustment P2: Sleep mode

◆
  the machine will check the air quality and control its 
  working status automatically. Press "auto" icon 
  again to quit the auto mode.
◆If machine is set as smart mode, the "Speed" 
  icon can't be adjusted.
◆ There are  3 colors of purification indicator 
  representing the air quality and working status 
  as following:

Press "auto" icon to enter into smart mode, 

Green -Good air quality
Orange-Moderate air quality
Red- Bad air quality

◆
  the air quality indicator will flash.

When you choose smart mode, the unit will take 3 minites to warm up,

Air quality light

A

A A

A

A



Possible solution

Trouble shooting

●  If the machine can't work properly,please kindly check as below before you send it out for repair.

Problem Checking methods

Do not work ●   Please check if the plug is disconnected from the socket. Power plug should be plugged properly

●   Is the PE bag for filter removed?

●   Does the using life time for HEPA+activated  carbon 

    filter come to the end?

Please take out filter and tear off PE bag.

Please replace new HEPA+activatd 

carbon filter

Small changes for 
humidity or temperature 
data

●   Is the machine using area too big? Please use this machine in applicable room.

Odor can not be removed.

●   

    (Notes:air should be purified continuously)
Is there a very strong odor in the using environment? Suggesting to ventilate,then start up the 

machine.

●   

    filter come to the end?
Does the using life time for HEPA+activated carbon Please replace new filter.

High noise

If the problem is still existed after above inspections, please disconnect the power and send it for repair.

AIR 20

DC 24V/1A

3≥150m /h

1.5KG

50dB(A)

22W

TECHNICAL DATA

Model No.: 

Power supply:  

3Air flow volume(m /h): 

Net Weight:

 Noise level dB(A):

Power consumtion (W):

Applicable area：

Dimensions (wxdxh)：

11 12

206x206x418 (mm)

2 220m  (225ft )

4 in 1 Multi-function filter

Life time

Ø125×H225.5 (mm)

About 12 months

Size
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This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with
reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if 
they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe
way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. 
Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.

If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent 
or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.

Attention:

34

WARRANTY CARD FOR THE BUYER MANUAL IS THE INTEGRAL PART OF THE WARRANTY CARD.

I hereby declare that I have read manual and warranty terms.
Name of the device .................................................................................................................
Date of purchase (warranty start date) ...................................................................................
BUYER:
Name: ......................................................................................................................................
First name: ...............................................................................................................................
Address: street ............................................................................ house no.............................
City ..........................................................................post code ................................................

...........................................
Stamp and signature of the dealer

Notes Date              

WARRANTY REPAIRS

...........................................
owner's signature

Signature of the 
service technician

ATTENTION WARRANTY CARD
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WARRANTY TERMS WARRANTY TERMS

WARRANTY TERMS

The warranty for the correct operation of the device is given for the period of 24 months from the moment of purchase. The 

purchase of the device must be confirmed by the signature and stamp of the seller and with the relevant sale document (receipt, 

invoice). 

The Warrant shall provide free-of-charge repairs of the device in case of defects found during the warranty period.

The warranty repair is free-of-charge. The Warrant shall respond to the warranty claim within 14 days from the date of its written 

submission, and the complaint shall be handled within the shortest period of time possible. If the repair requires a substantial 

amounts of work or it is required to bring the spare parts from the manufacturer, the time might be extended and the person 

submitting the claim shall be informed about the delay.

All the faults and damages of the device must be submitted in writing to the point of purchase of the device. The Buyer must 

present the correctly filled warranty card along with the relevant proof of purchase (receipt, invoice).

The Warrant is not responsible for the malfunctions or damages caused by improper use of the device (not according to the 

manual).

The warranty does not exclude, limit or suspend the rights of the Buyer accrued under the warranty law for physical defects of the 

sold device  (Journal of Law 2014, pos. 827 and Journal of Law 2014, pos. 121 as amended).

In matters not governed by the hereby warranty, the provisions of the Civil Code shall apply.

Note： The company reserves the right to modify its product specifications without given any notice; for up to date information 

please visit our website.

Meaning of crossed –out wheeled dustbin:

Do not dispose of electrical appliances as unsorted municipal waste, use separate collection facilities.

Contact you local government for information regarding the collection systems available.

If electrical appliances are disposed of in landfills or dumps, hazardous substances can leak into the groundwater and get into the 

food chain, damaging your health and well-being.
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