
 

 

Esperanza ZEPHYR légtisztító EHP002 

MŰSZAKI ADATOK: 

Névleges feszültségtartomány: 220−240 V 

Névleges frekvencia: 50/60 Hz 

Áramfelvétel: 35W 

CADR (tiszta levegő szállítási sebesség): 150 m³ / h 

Alkalmas terület: 35-50 m² 

Negatív ionok mennyisége: 5 millió / cm3 

3 fokozatú szűrő: előszűrő + nagy hatásfokú HEPA szűrő + aktívszén szűrő 

Levegőtisztítási módszer: 3 fokozatú szűrő + negatív ion generátor 

HEPA szűrő hatékony: 99,97% 

Nagy LCD kijelző érintőgombbal BE / KI 

Távirányító 

Háromfokozatú ventilátor 

Szobahőmérséklet kijelző 

3 vezérlési mód választható: intelligens, kézi és alvó üzemmód 

Állítható időzítő: 1-9 óra 

Zajszint:  <50db 

Kábelhossz: 1,5 méter 

Termék mérete: 57,5 x 36,5 x 19,5 cm 

Szűrő mérete: 34 x 28,7 x 3,3 cm 

BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK: 

 • Figyelmesen olvassa el az utasításokat és őrizze meg ezt a használati utasítást, hogy szükség esetén 

bármikor segítségül hívhassa.  

• Robbanásveszély vagy áramütés elkerülése érdekében csatlakoztassa a készüléket közvetlenül a 

megfelelő elektromos aljzathoz.  

• Tartsa távol a kábelt a nagyon zsúfolt területektől. A tűzveszély elkerülése érdekében soha ne 

helyezzen a kábelt a szőnyeg alá, hősugárzók, radiátorok, tűzhelyek vagy fűtőberendezések közelébe. 

• NE MERÍTSE a készüléket vízbe vagy más folyadékba az elektromos veszélyek elkerülése érdekben. 

Ne használja víz közelében.  

• A gyermekek nem ismerik fel az elektromos készülékek használatával kapcsolatos kockázatokat. 

Ezért mindig figyeljen a gyermekekre, amikor közel vannak a készülékhez.  

• Mindig válassza le a légtisztítót az elektromos hálózatról, mielőtt áthelyezi, a szűrőt cseréli, tisztítja, 

vagy ha a légtisztítót nem használja. Ügyeljen arra, hogy a csatlakozódugót húzza és ne a kábelt.  

• Soha ne helyezzen semmilyen tárgyat a nyílásokba.  

• Ne használja a készüléket, ha a kábel a szőnyeg alatt van.  

• Soha ne fedje le a kábelt szőnyegekkel, lábtörlőkkel vagy hasonló dolgokkal.  

• Ne helyezze a kábelt a bútorok vagy készülékek alá, mert megnyomódik. Helyezze a kábelt olyan 

területre, ahol nincs járkálás.  

• Ne használja a készüléket, ha sérült a tápkábele vagy a csatlakozódugója, vagy ha a készülék 

megsérült vagy bármilyen módon károsodott. Küldje el az ügyfélszolgálatnak, ha segítségre van 

szüksége.  



 

 

• A készülék csak rendeltetésszerű háztartási használatra ajánlott, a használati útmutatóban 

ismertetett módon. A gyártó által nem ajánlott egyéb felhasználás áramütést vagy személyi sérülést 

okozhat.  

• A készüléket ne használja kültéren.  

• Soha ne helyezzen semmit a készülékre.  

• Soha ne zárja le a levegőnyílásokat, rácsokat / kivezetőket, és ne tegye puha felületre a készüléket, 

például ágyra vagy kanapéra, mert ez a készülék megdőléséhez vezethet vagy a levegő bemeneti és 

kimeneti nyílások blokkolásához.  

• Ne javítsa önkényesen a készüléket és ne állítson be elektromos vagy mechanikai funkciókat rajta. 

Ha így tesz, a jótállás érvényét veszti. A készülék belsejében nincs olyan alkatrész, amelyet a 

felhasználó javíthat. A teljes karbantartást csak szakképzett személy végezheti el.  

• Ne használja ezt a légtisztítót egy másik statikus ventilátorral a tűz vagy az áramütés kockázatának 

csökkentése érdekében. 

A LÉGTISZTÍTÓ MŰKÖDTETÉSE: 

Ez az elegáns légtisztító hatékony megoldást kínál a levegő minőségének javítására. A háromlépcsős 

szűrés tartalmaz előszűrőt, aktívszén-szűrőt és HEPA-szűrőt. 

• ELŐSZŰRŐ: Felfogja a porrészecskéket és allergéneket. 

• HEPA SZŰRŐ: 99,97% por, füst, pollen és egyéb allergének felfogására szolgál. Az előszűrőt és az 

aktív szénszűrőt a HEPA szűrővel kombinálják. 

• AKTÍV SZÉNSZŰRŐ: Formaldehidet, benzolt és más káros gázokat megköti. 

• Negatív ion generátor: Megtisztítja a levegőt azáltal, hogy felfogja a levegőben levő káros 

anyagokat. Ez a szennyező anyagoktól való megszabadulás hatékony módja. 

TERMÉK LEÍRÁS: 

1. Levegő kiáramló 

2. Fogantyú 

3. Ventilátor 

4. Főegység 

5. Levegő beszívó 

6. ION rés nyílás 

7. A 3-lépcsős szűrő 

8. LCD képernyő 

9. A levehető fedél 

10. Távirányító 

11. KI/BE kapcsoló gomb 

12. Időzítő kijelző 

13. Ventilátor sebesség kijelző 

14. KÉZI kijelző / SMART kijelző /SLEEP kijelző 

15. ION kijelző 

16. Hőmérséklet / Időzítő kijelző 

 



 

 

ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT: 

- Az első használat előtt vegye ki a légtisztítót és annak tartozékait a csomagolásból. 

- Helyezze az eszközt stabil és egyenletes felületre, és ellenőrizze, hogy függőleges-e. 

- Távolítsa el a fedelet. 

- A háromlépcsős szűrőt műanyag zacskóba csomagolják. Vegye le a műanyag zacskót a 

szűrőről. 

- Helyezze vissza a szűrőt az eszközbe, ügyeljen a helyes visszahelyezésre. 

-  Helyezze vissza a fedelet. 

A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA: 

- Helyezze a készüléket egy sima, egyenletes felületre. A megfelelő levegőáramlás 

biztosításáért helyezze a készüléket legalább 30 cm-es távolságra a faltól, bútoroktól. 

- Ellenőrizze, hogy az eszköz megfelelően van-e összeszerelve. Csatlakoztassa a kábelt az 

áramforráshoz. 

- Az LCD képernyő kigyullad, és a be / ki kapcsoló érintőgombja zöldre vált. 

- Kapcsolja be az eszközt úgy, hogy megérinti a be / ki kapcsoló gombot az LCD kijelzőn, vagy 

nyomja meg a be / ki kapcsoló gombot a távirányítón. 

- TIMER gomb: Nyomja meg a "TIMER" gombot, és az LCD kijelzőn megjelenik az órák száma 

majd tízszer villog, és automatikusan megerősítést nyer. A kiválasztott üzemidő és a 

szobahőmérséklet felváltva jelenik meg. Az idő megváltoztatáshoz nyomja meg ismét ezt a 

gombot. Az üzemidőt 1 és 9 óra között állíthatja be. A megadott idő után a készülék 

automatikus alvó üzemmódba vált. 

- SPEED gomb: A ventilátor sebességének megváltoztatásához nyomja meg a „SPEED” gombot. 

3 sebesség közül tud választani (kicsi, közepes és nagy). A gomb minden egyes 

megnyomásakor a ventilátor sebessége megváltozik, és a sebességjel gyorsabban vagy 

lassabban forog az LCD kijelzőn. 

- N-IONS gomb: Nyomja meg ezt a gombot a negatív iongenerátor indításához, ekkor a 

készülék elkezd nagy mennyiségű negatív iont termelni. Ez a funkció a képernyőn is 

megjelenik. A funkció kikapcsolásához nyomja meg ismét a gombot. 

- SLEEP gomb: Nyomja meg ezt a gombot az alvás funkció aktiválásához. Amikor ez a funkció 

van kiválasztva, a többi "időzítő, negatív ionok, ventilátorsebesség" funkciók inaktiválódnak. 

A ventilátor a legalacsonyabb sebességgel működik. A fenti funkciók újraaktiválásához 

nyomja meg a MANUAL gombot. 

- KÉZI (MANUAL) gomb: Nyomja meg ezt a gombot, hogy megváltoztassa a ventilátor 

sebességét, az időzítőt és a negatív iongenerátor. 

- SMART gomb: Ha megnyomja ezt a gombot, a készülék érzékeli a helyiség levegőminőségét, 

és ennek megfelelően kiválasztja a ventilátor sebességét. Ebben az üzemmódban, a 

sebességváltó kivételével az összes többi funkció megváltoztatható. 

 

 

 



 

 

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS: 

• A készüléket tisztítás előtt kapcsolja ki és húzza ki az áramforrásból.  

• A légtisztítót legalább havonta egyszer tisztítsa meg, és a HEPA szűrőhöz csatlakoztatott külső aktív 

szénszűrőt szintén minden hónapban tisztítsa ki. A környezeti feltételek függvényében a gyakoribb 

tisztításra is szükség lehet.  

• Tisztítsa meg az előszűrőt és az aktív szénszűrőt porszívóval, melyhez a kefefejet rögzítette. Ezzel 

eltávolítja a lepedéket és a szennyeződéseket.  

MEGJEGYZÉS: A kombinált szűrő egy szűrőrendszer. Több részből áll: előszűrő, aktív szénszűrő és 

HEPA szűrő.  

• A készülék külső felületét tiszta, száraz, puha törlőronggyal tisztítsa meg.  

Megjegyzés: A készülék belsejének vagy külső felületének tisztításához ne használjon benzin, hígítót, 

súrolószereket stb. Ez a készülék meghibásodásához vezethet 


