
INSTRUKCJA OBSŁUGI
EKONOMICZNY OCZYSZCZACZ POWIETRZA 

SANKO AP2006



1. Zawartość opakowania:

2. Budowa urządzenia:

Instrukcja obsługi

Zestaw 3 filtrówOczyszczacz Sanko AP2006



3. Instalacja:



4. Uwagi i ostrzeżenia:



5. Instrukcja użytkowania

ON/OFF
• Wciśnij przycisk aby włączyć/wyłączyć urządzenie.

Co oznaczają poszczególne ikony:

1. Prędkość – 4 tryby
2. Timer – 1,4,8 godz.
3. Tryby pracy – auto, silent
4. Zabezpieczenie przed dziećmi
5. Wymiana filtra
6. ON/OF

7. WSKAŹNIK- PM 2,5-TEMPERATURA-WILGOTNOŚĆ:



6. Zastosowane technologie i zasada działania.



7. Czyszczenie i konserwacja.

Aby zapewnić jak najlepsze działanie urządzenia oraz przedłużyć trwałość filtrów, 
niezbędna jest prawidłowa konserwacja.

JAK DBAĆ O OCZYSZCZACZ POWIETRZA

Jednostka główna:  Użyj miękkiej ściereczki zamoczonej w wodzie z niewielką ilością 
detergentu aby oczyścić zewnętrzną część urządzenia.

W żadnym wypadku NIE używaj wody do czyszczenia wnętrza urządzenia.

Filtr: Wbudowany program informuje użytkowników o potrzebie wymiany filtra. 

Czujnik: Urządzenie posiada bardzo wrażliwy czujnik optyczny. Po dłuższym użytkowaniu 
cząsteczki kurzu mogą zbierać się na jego powierzchni zmniejszając jego czułość. Aby oczyścić 
czujnik, usuń pył i kurz z zewnętrznego czujnika miękkim pędzelkiem. Następnie otwórz panel i 
przetrzyj delikatnie soczewki czujnika za pomocą patyczków do uszu. Użyj w tym celu 
neutralnego detergentu.

UWAGA: Przed czyszczeniem urządzenia należy je odłączyć od zasilania (wyjąć 
wtyczkę z gniazdka).

8. Ochrona środowiska i recykling.

UWAGA! URZĄDZENIA NIE WOLNO WRZUCAĆ DO ODPADÓW DOMOWYCH.

Produkt nie może być wyrzucany razem z odpadami domowymi w całej UE. Aby
zapobiec potencjalnym szkodom dla środowiska lub zdrowia, zużyty produkt
należy poddać recyklingowi. Zgodnie z obowiązującym prawem, nie nadające się
do użycia urządzenia zasilane prądem elektrycznym należy zbierać osobno, 
w specjalnie do tego celu wyznaczonych miejscach, celem ich przetworzenia 
i ponownego wykorzystania, na podstawie obowiązujących norm ochrony
środowiska (Dee 2002/96/CE).



8. Rozwiązywanie problemów.

Zanim zgłosisz usterkę sprawdź poniższe rozwiązania:

Jeśli zastosowałeś się do powyższych rozwiązań, a mimo to urządzenie wciąż nie działa 
prawidłowo, skontaktuj się z Sanko Poland.


