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Használati utasítás 
Progenion PR-135UV ionos légtisztító UV fénnyel  

 

 
 
 
Működés 
A formatervezett PR-135UV légtisztító készülék többféle technológiát ötvözve 
biztosítja a friss, tiszta, kórokozómentes levegőt, ezáltal egészséges 
környezetet biztosít lakásban, irodában, óvodában egyaránt. 
  
Negatív ionok 
Az ion generátor negatív ionokat és aktív oxigént termel, mely frissíti, tisztítja a 
levegőt. 
 
Aktív oxigén 
Az aktív oxigént elektronsugár gerjeszti: az elektródák által előállított elektron-
sugár kettéhasítja az oxigén molekulákat az atomjukban, ezt nevezzük aktív 
oxigénnek. Az aktív oxigén tisztítja a levegőt és semlegesíti a kellemetlen 
szagokat. 
 
Porgyűjtő 
A rozsdamentes porgyűjtő lapokon tapad meg a por és hasonló 
szennyeződések. 
 
UV-C (germicid) lámpa 
A készülék belsejébe egy UV lámpa van beépítve, mely bekapcsoláskor 
automatikusan működésbe lép. Ez elpusztítja a készüléken áthaladó vírusokat, 
baktériumokat.  
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Szénszűrő 
A szénszűrő feladata a szagtalanítás, fertőtlenítés és a szennyeződések 
gyűjtése. 
 
Közérzeti hatás 
A készülék eltünteti a szagokat, füstöt és baktériumokat, tisztítja a levegőt, 
egyúttal frissen tartja a levegőt a tároló helyiségekben, fürdőszobákban is. A 
termelt aktív oxigén képes arra, hogy vegyszerek nélkül eltüntesse a szagokat. 
 
Halk működés 
A készülék ventillátora két fokozatban működhet, HIGH(magas) és 
LOW(alacsony). Mindkettő szinte hangtalan.  
 
Felhasználási területek 
A készülék hatékonyan használható mindenféle szobában, irodában, 
óvodában, várótermekben, stb. Helyezze azt sima, egyenletese felületre, 
lehetőleg 1m távolságra a faltól, illetve a körülötte lévő bútoroktól a levegő 
optimális áramlása érdekében. Ellenőrizze, hogy a szellőzőrácsok nincsenek 
letakarva.  
 
Üzembe helyezés 
Csatlakoztassa a készüléket a konnektorba. Győződjön meg róla, hogy a 
készülék fedele rendesen le van csukva. A készülék tetején található 
kapcsolót állítsa LOW (alacsony) vagy HIGH (magas) állásba. 
Ezzel kapcsolja be a légtisztítót, és szabályozza a ventilátor fordulatszámát. 
A készülék előlapján található kék hangulatlámpa ekkor bekapcsol. 
Kikapcsoláshoz forgassa a kapcsológombot OFF (ki) állásba. 
 
 
Karbantartás/Tisztítás 
 
Rozsdamentes fémgyűjtő: 
A készülék hatékonyan köti meg a port a rozsdamentes fém gyűjtővel. 
Ennek eltávolításához: 

1. Húzza ki a készülék villásdugóját a konnektorból 
2. Nyomja meg a fedélen a kioldógombot és nyissa a fedelet, hátrahajtva 

azt. 
3. A rozsdamentes fém gyűjtőt húzza ki egy határozott mozdulattal a 

fogantyújánál fogva. 
 
Ezután egy puha, nedves kendővel törölje le a lamellák felületét. 
Várja meg, míg annak felülete teljesen megszárad, majd helyezze vissza a 
helyére. 
Hetente kétszer, háromszor végezze el ezt a műveletet attól függően, hogy 
mennyire poros a helyiség levegője. 
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Szükség esetén a tisztítást többször egymás után is megismételheti, pl. 
dohányfüst vagy más kellemetlen szagok eltüntetéséhez. Ilyen esetben 
enyhén szappanos szivaccsal végezze a tisztítást. Ügyeljen arra, hogy ne 
maradjon szappanmaradék a lamellákon. 
Soha ne tartsa a lamellákat vízsugár alá! 
 
Visszahelyezés: 
A rozsdamentes fém gyűjtőt csak egyféleképpen lehet behelyezni a 
készülékbe. Amint a gyűjtő a helyére került, győződjön meg róla, hogy annak 
fogantyúja egy síkba kerüljön a körülötte lévő felületekkel. 
Csukja le a készülék fedelét. A megfelelő záródást egy kattanó hang jelzi. 
 
 
Szénszűrő 

1. Húzza ki a készülék villásdugóját a konnektorból 
2. Nyomja meg a fedélen a kioldógombot és nyissa a fedelet, hátrahajtva 

azt. 
3. Húzza ki a szűrőt a fedél belsejéből a rajta lévő rugó benyomásával. 

 
A szűrőt porszívó segítségével lehet megtisztítani a portól és más 
szennyeződésektől. 
 
Ezután helyezze vissza a szűrőt a helyére pattintva. 
Győződjön meg róla, hogy a szűrő egy síkba került a körülötte lévő felülettel. 
Csukja le a készülék fedelét. A megfelelő záródást egy kattanó hang jelzi. 
 
UV lámpa 

1. Húzza ki a készülék villásdugóját a konnektorból 
2. Nyomja meg a fedélen a kioldógombot és nyissa a fedelet, hátrahajtva 

azt. 
3. Húzza ki a szűrőt a fedél belsejéből a rajta lévő rugó benyomásával. 
4. Ekkor láthatóvá válik mögötte az UV lámpa 

 
A lámpa felületét egy puha ruhával törölje meg, eltávolítva róla az 
esetlegesen rátapadt port és más szennyeződést. 
 
Vigyázat! 
A lámpa törékeny, könnyen megsérülhet! Ne használjon nedves vagy 
tisztítószeres kendőt. 
 
Ezután helyezze vissza a szűrőt a helyére pattintva. 
Győződjön meg róla, hogy a szűrő egy síkba került a körülötte lévő felülettel. 
Csukja le a készülék fedelét. A megfelelő záródást egy kattanó hang jelzi. 
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Belső tisztítás 
A készülék belsejét három hetente egyszer tisztítsa meg a következőképpen: 
 

1. Húzza ki a készülék villásdugóját a konnektorból 
2. Nyomja meg a fedélen a kioldógombot és nyissa a fedelet, hátrahajtva 

azt. 
3. A gyűjtőtartályt húzza ki egy határozott mozdulattal a fogantyújánál 

fogva. 
4. Mozgassa a készüléket négyszer-ötször fejjel lefelé, és közben tartson 3-3 

másodperces szünetet. Így a gépben lévő tisztítógolyók eltávolítják az 
elektromos vezetékeken felhalmozódott szennyeződéseket. Tisztítás 
közben hallható a golyók mozgása. 

5. A készülék külső részét tisztítsa meg egy tiszta, puha kendővel. Ne 
használjon benzint, gázolajat, alkoholt vagy bármilyen oldószert, mert 
azzal károsítja azt.  

 
 
Felmerülő probléma lehet: 
A légtisztító készülék időnként recsegő hangot adhat. Ennek oka, hogy túl sok 
szennyeződés halmozódott fel benne, emiatt elektromos kisülések jönnek 
létre. Eközben a ventilátor normálisan működik. 
Ilyenkor tisztítsa meg a készüléket, és helyreáll a normális működés. 
 

 
Figyelmeztetés! 

- Működés közben tartson 1m távolságot a készülék kifúvó nyílásaitól. 
- Ne tegyen semmilyen fémet a készülékbe, mert az zárlatot, vagy 

meghibásodást okozhat. 
- Ne ejtse le, vagy üsse a készüléket. 
- Távol kell tartani gyúlékony és robbanó anyagoktól 
- Ne tegyük ki közvetlen napfénynek vagy gőznek. 
- Ne tegyük túl forró helyre (radiátor közelébe). 
- Ne használjuk azt fürdőszobában vagy más párás, nedves helyen. 
- Ne használjuk azt 5m2-nél kisebb helyiségben. 
- Ne használjuk azt, ha a vezetéke, vagy csatlakozója sérült. 
- Ne használjuk a gép vezetékét annak megemeléséhez, húzásához, 

áthelyezéséhez. 
- Tisztításhoz ne használjunk alkoholt vagy benzint, mert ezek 

megrongálhatják a külső burkolatot. 
- Gyerekek és állatok elől el kell zárni. 
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További tudnivalók 
Ez a készülék frissíti a levegőt, de ez nem helyettesíti a rendszeres szellőztetést! 
A készüléken semmiféle módosítás, átalakítás nem megengedett! 
A gyártó és forgalmazó nem tehető felelőssé olyan hibákért, melyek a 
készülék módosításából erednek.  
 
 
Műszaki jellemzők: 

 
Áramforrás:               230 V 50 Hz 
Aktív oxigén:              < 0,05 ppm 
Negatív ionok:              > 2,96 x 106 
Energiafogyasztás:              12 W 
Méretek:                 420x169x140mm 
Súly:                1800 g 
Helyiségméret:                40 m2 
 
 
 


