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NÁVOD K POUŽITÍ 

POZOR: 

Pro správnou instalaci a provoz si pečlivě přečtěte příručku. 
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1. SPECIFIKACE 

Model: HE-250 

Napájecí napětí: USA-AC 110-120V/60Hz; Evropa 220-240V/50Hz 

Spotřeba energie: 40 W 

Rychlost ventilátoru? 1500-3000 ot./min. 

Objem vzduchu: Max. 3 m3/min. 

Ionizační výstup: ≥5 x 106 cm3 (or ≥2,5 x 106/cm3) 

UV spektrum: 500μw/cm2 (na vzdálenost 10 cm), 1ks UV žárovky  

Ozonové desky: 2 ks; 115 mm x 115 mm 

Stupeň HEPA: Až do 99.97%  

Dálkové ovládání: Vzdálenost ≤10 m 

Hladina hluku (DB): Nízká 35; Střední 45; Vysoká 50 

Velikost produktu: Š 210 x H 270 x V 300 mm 

Celková hmotnost: 6,5 kg 

Oblast použití: Místnost o velikosti 100 m2    

 

2. FUNKCE 

• Technologie generování negativních iontů 

• Nastavitelná tvorba ozónu 

• Deodorizace aktivním uhlím 

• UV žárovka a fotokatalytický filtr (pro hubení virů, bakterií a plísní) 

• Omyvatelný HEPA filtr (pro eliminaci malých částic a prachu) 

• Nastavitelná regulace rychlosti ventilátoru (5 rychlostí) 

• Omyvatelný permanentní předfiltr  

• Nastavitelné ovládání ozónu (5 stupňů) a konfigurace desky 

• Výstup iontu: 20 KV generátor negativních iontů 

• Výstup ozónu: Nastavitelný výstup ozónu až do 100 m2 

• Typ filtrace: omyvatelný HEPA filtr, uhlíkový filtr a fotokatalytické filtry TiO2. 
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Záruka: 

Tříletá tovární záruka.  

Aby se snížilo riziko úrazu elektrickým proudem, má toto zařízení 
uzemňovací zástrčku, která má třetí (uzemňovací) kolík. Tato zástrčka se 
vejde pouze do uzemněné zásuvky. Pokud zástrčka nezapadá do 
zásuvky, obraťte se na kvalifikovaný personál a nainstalujte správnou 
zásuvku. Neupravujte zástrčku žádným způsobem. 
 
VAROVÁNÍ! - Nepracujte bez řádné instalace. Mohlo by dojít ke ztrátě 
záruky. 
 
POZOR! - Při provádění údržby vypněte napájení. 
 
 

Pokud je pojistka spálená a je třeba ji vyměnit, proud pojistky: 110 voltové 
modely: ≤ 1,0A; 230 voltové modely: ≤0,5 A. 

 

 
 
3. ÚVOD 

    

Čistička vzduchu HE-250 

reprodukuje přirozené 

prostředí venku. Je navržena 

tak, aby vytvářela čistý 

čerstvý vzduch, jako je ten 

venkovní, se svými 6 

stupňovými procesy čištění 

vzduchu 

 

 
VLASTNOSTI 

 
• Kompaktní 

• Přenosná 

• Není nutný odvětrávací systém 

• Bez chemikálií 

• Nízká údržba 

• Nízká elektrická spotřeba 

• Jednoduše ovladatelné uživatelem 

• Bez zbytkové kontaminace 
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4. VYUŽITÍ 
• Domov, kancelář, restaurace, hotel 

• Kuřácké prostory 

• Výrobní oblasti 

• Suterény 

• Kasina a velké zasedací místnosti 

• Veterinární nemocnice 

• Stodoly, chovatelské stanice a stáje 

• Fotografické laboratoře a salony 

• Centra denní péče 

• Chemické pachy 

• Bowlingové dráhy a salonky 

 

5. INSTALACE 

1. Vyjměte jednotku z přepravního obalu. 

2. Odstraňte všechny ochranné materiály. 

3. Před instalací si důkladně přečtěte uživatelskou příručku. 

4. Zcela zasuňte kabel do zásuvky napájení na zadní straně jednotky. 

5. Nainstalujte ozón a filtry, jak je uvedeno v následujících krocích. 

 

6. DEMONTÁŽ ZADNÍHO KRYTU A FILTRU  
Instalace ozonových desek a filtrů 

 
 

Krok 1: Ujistěte se, že je jednotka před instalací 
nebo vyjmutím jakýchkoli filtrů nebo před 
jakoukoli údržbou odpojena ze zásuvky, aby 
nedošlo k úrazu elektrickým proudem. 

 

 

Krok 2: Zatlačte dvě západky dolů na 

zadním krytu. 

 

 

 



6 

 

Krok 3: Odstraňte filtr HEPA a všechny ostatní 

filtry vytažením bílé pásky nahoře. 

 

Krok 4: Vložte 2 ozonové desky nalezené v 

malé hnědé krabičce. Pro maximální výkon 

může být nutné ozonové desky umýt v teplé 

vodě. Před instalací je vždy nechte řádně 

oschnout. 

 

Krok 5: Znovu nainstalujte všechny filtry ve 

stejném pořadí, v jakém byly odstraněny a 

znovu připojte zadní kryt. Zvolte umístění a 

zapojte jednotku do zásuvky o 230 V. 

 

 
7. UMÍSTĚNÍ JEDNOTKY 
 

Aby se maximalizovala funkce čištění, měla by 
být jednotka umístěna co nejvýše. Alternativně 
umístěním něčeho pod jednotku a zajištěním 
sklonu přední mřížky nahoru lépe okysličí a 
vyčistí vznášející se bakterie a smogové látky. K 
čištění jednotky může také pomoci stropní 
ventilátor. 
 

 

Navrhovaná umístění, seřazená 

podle preferencí: 

 
 
 

• Nejblíže ke zdroji nejhoršího znečištění. 

• Blízko zpětného proudu studeného vzduchu v systému cirkulace vzduchu. 

• V oblasti nejčastěji používaného místa k dosažení maximálního přínosu. 
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Poznámky:  

• Pro maximální kontrolu by měla být jednotka umístěna tam, kde je možný 

snadný přístup k ovládacímu panelu. 

• Zadní část jednotky by měla mít vždy alespoň 15 cm volné plochy, aby 

umožňovala neomezené proudění vzduchu. 

• Ujistěte se, že napájecí kabel není v dosahu malých dětí, aby nedošlo ke 

zranění. 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

POZOR! 
 

Během režimu ozónu by tato jednotka nikdy neměla být 

 umístěna tam, kde je může foukat přímo do obličeje  

jakékoli osoby nebo domácího mazlíčka. 
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8. NASTAVENÍ A SEŘÍZENÍ 
 
          Funkce tlačítek a popis provozu 

 
 

Č. Název Funkční a provozní instrukce 

1 
 

 

Napájení Pohotovostní režim: Stroj se zapne, když stisknete tlačítko 

Napájení, čistič vzduchu začne pracovat; Stroj se vypne, 

když stisknete tlačítko Napájení 

2 LCD displej  Zobrazí pracovní stav stroje 

3 VENTILÁTOR  5 rychlostní ventilátor pro nastavení rychlosti; Pozn.: oblast 

pokrytí se změní o 5 m2 pokaždé, když stisknete tlačítko 

ventilátoru 

4 PURIFY režim 5 různých nastavení výstupu ozonu: 1-2-3-4-5-0; 

0 znamená zastavení; Pozn.: oblast pokrytí se změní o 5 m2 

pokaždé, když stisknete PURIFY 

5 UV světlo  UV světlo je zapnuto/vypnuto, když je stisknuto tlačítko UV; 

oblast pokrytí se změní o 20 m2 

6 OZÓN režim Volitelný ozón je zapnutý/vypnutý, když stisknete tlačítko 

Ozone; Pozn.: PURIFY nefunguje, když je ozon vypnutý 

7 AWAY režim Stroj pracuje na max. výkon v režimu AWAY; Stroj je vypnutý, 
když se časovač vrátí na 0. 
1.) 0,5 hod. časovač; 2.) 1 hod. časovač;  

3.) 2 hod. časovač; 4.) zpět do manuálního režimu 

8 

9 10 

LED na  

AWAY režimu  
Uveďte režim časování: I znamená 0,5 hod.;  

II znamená 1 hod.; III znamená 2 hod. 

11 Přijímač Infračervený přijímač, Pozn.: Nezakrývat přijímač, jinak dojde 

k ovlivnění normálního fungování stroje 
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12 Časovač 

vypnutí 

1. Stiskněte současně tlačítko 3 + 5, na LCD se zobrazí 
hodiny 0:00. 
2. Stisknutím tlačítka 4 po dobu 2 sekund upravíte časovač, 
časovač se zvýší o 0,5 hodiny pokaždé, když stisknete toto 
tlačítko. 

3. Dokončení funkce časování, přepnutí do režimu 

automatického vypnutí, zpět do předchozího pracovního 

stavu. Pozn.: Stisknutím libovolného tlačítka vypnete funkci 

časovače. 

 

LCD displej 
 

 
 

Č. Název LCD displej 

1 Pracovní stav 

ventilátoru 

Stisknutím FAN zobrazí provozní stav ventilátoru a zobrazí 1 

až 5 rychlostí ventilátoru 

2 HIGH 

upozornění  

Pokud je oblast pokrytí větší než 85 m2, LCD displej zobrazí 

HIGH 

3 Pokrytí Během provozu ukazuje 25-100 m2, oblast pokrytí se změní 

o 5 m2 pokaždé při stisknutí tlačítka FAN nebo PURIFY 

Upozornění 

načasování 

Funkce časování je zapnutá- Odpočítávací hodiny, čištěná 

oblast, časovač jsou na interaktivním displeji 

Pohotovostní 

režim 

Pohotovostní režim zobrazí „0 m2“ a podsvícení LCD se 

zároveň vypne. 

4 m2 /hrs. Displej ukazuje pokrytý metr čtvereční. Při nastavení „AWAY“ 

displej bliká mezi HRS a m2 

5 Upozornění 

funkce ozónu 

LCD zobrazí „AREA MUST BE UNOCCUPIED“, když je ozon 

zapnutý. Pozn.: Ozon odstraňuje zápachy a hubí 

choroboplodné zárodky, ale nadbytek ozonu může mít vliv na 

zdraví, proto jej lze použít pouze v neobydleném prostoru. 

6 Režim Zobrazí NORMAL (1-5), HIGH (1-3), AWAY (1-3) dle různých 

provozních podmínek na čištěné ploše. 
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Funkce na dálkovém ovládání a jejich popis 

 
 

Č. Název Funkční a provozní instrukce 

1 

 
POWER Pohotovostní režim: Stroj se zapne nebo vypne, když 

stisknete tlačítko POWER 

2 SLEEP 
režim  

 

• Stiskněte jednou: zadejte 25 m2 SLEEP režim 
• Stiskněte podruhé, zadejte 20 m2 SLEEP režim 

LCD světlo se vypne v režimu SLEEP a záporné 

ionty, UV, OZONE se vypnou v režimu SLEEP. Stisknutím 

libovolného tlačítka režim SLEEP opustíte. 

3 FAN UP Zvyšte rychlost ventilátoru stisknutím 1-2-3-4-5. Při každém 

stisknutí FAN se oblast pokrytí zvýší o 5 m2. 

4 FAN DOWN Snižte rychlost ventilátoru z 5-4-3-2-1 a při každém stisknutí 

ventilátoru se oblast pokrytí sníží o 5 m2. 

5 Snížit 

OZONE   

Pro snížení výstupu ozonu stiskněte 5-4-3-2-1-0. 0 znamená 

zastavení. Pozn.: pokaždé, když stisknete OZONE, oblast 

pokrytí se sníží o 5 m2. 

6 Zvýšit 

OZONE  

Zvyšte produkci ozónu z 1-2-3-4-5. Pokaždé, když stisknete 

OZONE, oblast pokrytí se zvýší o 5 m2. 

7 Časovač 

vypnutí 

1. Stiskněte TIMER, zobrazte hodiny 0:00  
2. Stisknutím 6 po dobu 2 sec upravte čas vypnutí, stiskněte 
1x a zvýšíte o 0,5h, max. časování je 9,5 h. a min. je 0,5 h. 

3. Po dokončení nastavení času přejde do režimu 

automatického vypnutí a zpět do normálního pracovního 

režimu před nastavením času. 

8 

AWAY režim  Stroj pracuje s maximální funkcí v režimu AWAY. Režim 

AWAY stiskněte 1x a stroj se vypne po 0,5 h. Stiskněte 2x a 

vypne se po 1 h. Stiskněte 3x a vypne se po 2 h. Stiskněte 4x 

a vrátí se zpět do manuálního režimu. 
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9 

OZONE 
on/off  

 

Stisknutím tohoto tlačítka zapnete nebo vypnete ozon. Pozn.: 

PURIFY nefunguje, pokud je OZONE vypnut, Ozon lze 

zapnout pouze v neobydleném prostoru. 

10 
UV on/off  Tímto tlačítkem zapnete nebo vypnete UV. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
9.  ÚDRŽBA 
K zajištění správného fungování čističe vzduchu je nutná pravidelná údržba. Silně 
znečištěné prostředí může znečistit desku čističe vzduchu za pouhé čtyři týdny 
nebo rok. Zde jsou uvedeny základní postupy údržby, které by měly být prováděny, 
aby vaše jednotka běžela na špičkovém výkonu. 

 

Čištění předfiltrů / HEPA filtrů: 

 
 (Pokyny k demontáži najdete na straně 5.) 

 

Máte dvě možnosti čištění filtrů: 

• Je-li filtr viditelně znečištěný, jednoduše vyjměte předfiltr nebo HEPA filtr a 
ručními vysavači očistěte těžké částice z obrazovky. Tato metoda prodlouží 
životnost filtru. 

• Pokud je filtr viditelně znečištěný, vyjměte filtr z jednotky a omyjte jej ve 
studené vodě, jemně jej očistěte kartáčkem na zuby, abyste odstranili 
částice. Před opětovnou instalací zcela vysušte. 

 

Všechny filtry jsou omyvatelné kromě uhlíkového filtru. 

 

 
 

POZOR! 
 

Před provedením výše popsaného ovládání ozonem 

se vždy ujistěte, že je místnost nebo prostor 

NEOBYDLENÝ. 
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Čištění lopatek ventilátoru a přední mřížky: 

 (Odejmutí / opětovná instalace mřížky.) 

 Odejmutí za účelem čištění: 

1. Jak ukazují podrobnosti vlevo, přidržte 

spodní část přední mřížky a vytáhněte ji. 

2. Jakmile se západka uvolní z předního 

panelu, zvedněte přední mřížku přibližně o 

30 stupňů. 

3. Paralelním pohybem vytáhněte přední 

mřížku z jednotky. 

 

Opětovná instalace po vyčištění: 

Umístěte horní západku mřížky do otvoru na předním panelu. Zatlačte spodní 

západku mřížky do spodního otvoru. 

Informace o čištění: 

Otřete lopatku ventilátoru a přední mřížku vlhkým hadříkem. Ventilátor nevyžaduje 

žádnou údržbu. Pokud ventilátor skřípe, může být na hřídeli ventilátoru potřeba 

kapka lehkého strojního oleje. 

 
10. VÝMĚNA POJISTEK 

 

 

Držák pojistek je umístěn na zadní straně jednotky vedle napájecího kabelu. 

Výměna nebo kontrola pojistky: 

• Demontujte držák pojistek stisknutím spony a přímým vytažením. 

Pokud je pojistka spálená: 

• Vyměňte za standardní náhradní pojistku. Vložte novou pojistku do držáku. 

Zatlačte sestavu přímo dovnitř, dokud nezaklapne. 

Modely s napětím 110–120 V: Fixační proud nepřesahuje 1,0 AMP. 

Modely s napětím 220–240 V: Fixační proud nepřesahuje 0,5 AMP. 
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11. NÁVOD NA ODSTRANĚNÍ ZÁVAD 

 

Indikátory provozu: 
(Provoz indikátoru ozónu a napájení.) 

• Tlačítko ozónu se ovládá, když je 

místnost neobydlená. Pokud ozón 

běží několik hodin, otevřete dveře a 

okno, když se vrátíte do místnosti. 

• Zapněte jednotku a zkontrolujte, zda 

svítí červená / oranžová kontrolka. 

Lampa je umístěna na předním 

panelu; jeden je „POWER“ a druhý 

je „OZONE“. 

 

Odstranění závad – Co je třeba hledat jako první: 
1. Zapojil jsem jednotku, přepnul vypínač do polohy „Zapnuto“ a nic se nedělo. Co 

je špatně? 

• Zkontrolujte, zda je elektrická zásuvka schopna dodávat energii jednotce. 

• Zkontrolujte zadní kryt umístěný v zadní části jednotky, abyste se ujistili, že 

je plně nainstalován a zajištěn na místě. Pokud zadní kryt není zcela 

nainstalován, bezpečnostní spínač způsobí, že se jednotka nezapne. 

• Zkontrolujte, zda je nainstalována správná pojistka a zda je funkční. 

• Ujistěte se, že víčko pojistky je zcela usazeno a zajištěno v zásuvce. Další 

informace najdete na straně 12. 

• Ujistěte se, že je kabel zcela zasunut do jednotky a také do zásuvky ve zdi. 

• Některé modely jsou vybaveny vypínačem na zadní straně jednotky. 

Ujistěte se, že je to zapnut. 

POZOR! 
 

Pokud není víčko držáku pojistky správně 

nainstalováno, jednotka nebude fungovat. 
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2. Ventilátor pracuje, ale jednotka nebude produkovat žádný ozon. Co je špatně? 

• Zkontrolujte provozuschopnost desek čističe vzduchu. Pokud jsou prasklé 

nebo zlomené, budou desky vyžadovat výměnu. 

• Zajistěte, aby byly provedeny postupy údržby požadované pro desku 

čističe vzduchu HAP (tj. Mytí ozonových desek). Více na straně 6. 

• Ujistěte se, že je stisknuto tlačítko OZONE. 

• Budete vědět, že je ozón zapnutý, když z čističe vzduchu vychází silný 

zápach. Kromě výše uvedených kroků se nepokoušejte stroj demontovat, 

aniž byste kontaktovali servis Vašeho prodejce HAP. 

3. Jednotka zapáchá ohněm a / nebo se zdá, že jiskří. 

• Demontujte a vyčistěte ozonové desky a znovu je nainstalujte. Pokud 

problémy přetrvávají, vyměňte ozonové desky. 

• Ozon vytváří zápach, který připomíná bělidlo nebo elektrický zápach. To je 

během používání ozónu normální a je to důvod, proč je ozón tak účinný při 

odstraňování pachů. 

 4. Jaké jsou nejtypičtější problémy s aplikací? 

• Varovný signál: Správné zařízení je umístěno do prostředí, ale jeví se 

jako nefunkční. Problém: Nedostatečný pohyb vzduchu, nesprávné 

umístění jednotky. 

• Varovný signál: Po umístění stále zůstávají v prostředí silné pachy. 

Problém: Nedostatek ozónu, nesprávné umístění jednotky. 

• Varovný signál: V okolí je silný zápach ozonu. Problém: Příliš velká 

akumulace ozonu v prostředí v důsledku nesprávného nastavení regulace 

čističe a / nebo nedostatečného pohybu vzduchu. 

5. Jednotka nefunguje: 

• Je jednotka zapojena? Je jednotka zapnutá? 

• Je napájecí kabel zcela zasunut do zadní části jednotky? 

• Jste si jisti, že zásuvka funguje normálně? 

• Je zadní mřížka správně nainstalována, spínač stlačen vpřed?  

6. Průtok vzduchu je omezen nebo snížen: 

• Je jednotka správně umístěna mimo objekty, které by mohly bránit 

proudění vzduchu? 

• Jsou filtry čisté? 
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12.  INFORMACE O ZÁRUCE 
 
Pokud vaše zařízení nefunguje správně ani po provedení vyhledání závad, 

požádejte o pomoc autorizovaného prodejce, od kterého jste přístroj zakoupili. 

 

Čistička vzduchu je dodávána s tříletou tovární zárukou, která pokrývá celou 

jednotku (s výjimkou filtrů a ozonových desek, které mohou být nutné vyměnit, když 

se znečistí). Pro autorizovaný záruční servis se obraťte na společnost, u které jste 

čističku vzduchu zakoupili. U záručního servisu je uživatel povinen uhradit veškeré 

náklady na dopravu a za všechny díly a práci odpovídá autorizované záruční 

centrum HAP. 

       

 

Jméno zákazníka _________________________________________________  

 

Datum nákupu ____________________________________________________  

 

Společnost, od které była jednotka zakoupena __________________________  

 

Sériové číslo čističe vzduchu ________________________________________  

 

 


