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Használati utasítás 
Progenion PR-950UVS ionos légtisztító UV fénnyel  

 
 
 
Működés: 
 
Három, világszerte elismert tisztítási technológia egyesítésével a készülék 
maximális légtisztítást biztosít. Portalanítás, baktérium-pusztítás, kellemetlen 
szagok semlegesítése. 
Mindezt segíti egy 5 fokozatú ventilátor, valamint az automatikus szenzor, ami 
a levegő szennyezettségének megfelelően vezérli a készüléket. 
A készülék időzítője lehetővé teszi, hogy 1 és 8 óra közötti intervallumot 
beállítva az adott ideig tartson a működés, majd kapcsoljon ki. 
 
A kiváló légtisztító, frissítő hatást egy hatékony ion generátor segítségével éri 
el, mely negatív ionokat termel. Ez frissíti a levegőt, és részt vesz a 
fertőtlenítésben. 
 
Az UV lámpa elpusztítja a levegőben szálló vírusokat, baktériumokat, 
gombákat (penészgomba). 
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Porgyűjtő 
Az előszűrő rács megköti a nagyobb szennyeződéseket. 
Ezután a szénszűrő fertőtleníti és tisztítja a levegőt, ami innen továbbjut a HEPA 
szűrőbe. Itt történik a nagyon kisméretű (0,1 µm-nél is kisebb) részecskék (por, 
pollen, baktérium) kiszűrése. 
 
 
Integrált UV lámpa 
A készülék belsejébe egy UV lámpa van beépítve, mely elpusztítja a 
készüléken áthaladó vírusokat, baktériumokat.  
 
 
Közérzeti hatás 
A készülék eltünteti a szagokat, inaktiválja a mikroorganizmusokat, tisztítja a 
levegőt, egyúttal frissen tartja a szoba levegőjét. Friss és kellemes levegőt 
lélegezhetünk be! 
 
 
Felhasználási területek 
A készülék hatékonyan használható mindenféle szobában, irodában, 
óvodában, várótermekben, stb. 
 
 
A készülék és funkciói: 
 

- Automatikusan figyeli a levegő minőségét a részecske szenzorral. 
- 5 fokozatú, szabályozható légáramlás 
- Nagy hatékonyságú HEPA szűrő 
- Hatékony szűrés 0,01 µm részecskeméretig 
- UV lámpa a mikroorganizmusok elpusztítására 
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Üzembe helyezés 
 
Figyelem! 
 
Szállításkor az új készülékben a HEPA szűrő (és rajta az előszűrő) egy 
lehegesztett műanyag zacskóban van. Első használat előtt ezt a zacskót el 
kell távolítani! 
 
Ehhez: 

1. A hátlap tetején található zárófület lenyomva, a hátlapot hátrahúzva 
vegye azt le. 

2. Vegye ki a zacskóba zárt HEPA szűrőt 
3. Távolítsa el műanyag zacskót. 
4. Helyezze vissza a HEPA szűrőt a készülékbe.  

Figyeljen arra, hogy a szűrőn lévő nyíl a készülék felé mutasson! 
 
Helyezze a készüléket sima, egyenletes felületre, lehetőleg 1m távolságra a 
faltól, illetve a körülötte lévő bútoroktól a levegő optimális áramlása 
érdekében. Ellenőrizze, hogy a szellőzőrácsok nincsenek letakarva.  
Csatlakoztassa a készülék vezetékét az elektromos hálózathoz. 
Nyomja be az ON/OFF bekapcsoló gombot. 
 
  
A kontroll panel 
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1/ Be-kikapcsolás 
A készülék be és kikapcsolása az ON/OFF gombbal történik. Bekapcsolás után 
a képernyő világítani kezd, láthatóvá válnak az ikonok, adatok. 
Ilyenkor az ionizátor is bekapcsol, azt külön kikapcsolni nem lehet. 
 
2/ UV lámpa 
A készülékben lévő UV lámpa az UV MODE gomb lenyomásával kapcsolható 
be és ki. A lámpa működésekor a készülék előlapján látható jelzőgyűrű 
világítani kezd. 
Az UV lámpa cseréje után hosszan kell lenyomni ezt a gombot, ezzel 
megtörténik annak reset-je. 
 
3/ Ventilátor 
Az 5 fokozatú ventilátor sebessége a SPEED gomb segítségével állítható be. 
Bekapcsoláskor a ventilátor automatikusan a legnagyobb fokozatra kapcsol. 
A gomb többszöri benyomásával állítható be a kívánt sebesség. 
 
5/ Időzítő 
A TIMER gomb benyomásával érhető el az időzítő funkció. Ebben 1 és 8 óra 
közötti időtartamok állíthatók be. A készülék a beállított időtartamtól 
visszaszámol, ez látható is a kijelzőn. A beállított idő végén a készülék 
kikapcsol. 
Ha a 8 órás időtartam kijelzése után még egyszer megnyomjuk a gombot, a 
légtisztító visszatér a normál üzemmódba. (folyamatos működés) 
 
6/ HEPA csere funkció 
Amikor a HEPA szűrőt cserélni kell, a kijelzőn a HEPA-szűrő csere jelzőlámpa 
villogni kezd. 
A szűrő cseréje után a TIMER gombot 10 mp-ig tartsa lenyomva (HEPA RESET). 
Ez után a jelzőlámpa villogása és a zümmögő hang is megszűnik. 
 
7/ Érzékelő mód 
A levegőminőséget (részecskeszám) a kijelző bal alsó sarkában látható PM 
érték mutatja 
Az automatikus érzékelő mód a SPEED gombon keresztül érhető el. 
 
 
Karbantartás/Tisztítás 
 
A készüléket havonta egyszer javasolt tisztítani. A környezeti hatásoktól 
függően erre gyakrabban is szükség lehet. A HEPA szűrő 6-8 hónapig 
használható, felhasználástól függően. 
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Előszűrő tisztítása 
 
Ennek eltávolításához: 
 

5. Húzza ki a készülék villásdugóját a konnektorból 
6. A hátlap tetején található zárófület lenyomva, a hátlapot hátrahúzva 

vegye azt le. 
7. Vegye ki a HEPA szűrőt 
8. Vegye le róla az előszűrőt 

 
 
Ezután porszívóval távolítsa el róla a port és szennyeződéseket.  
Egy puha, nedves kendővel törölje le az előszűrő felületét. 
Visszahelyezés előtt győződjön meg róla, hogy annak felülete teljesen száraz. 
Helyezze vissza az előszűrőt a HEPA szűrőre, majd a HEPA szűrőt tegye vissza a 
készülékbe. Figyeljen arra, hogy a szűrőn lévő nyíl a készülék felé mutasson. 
Végül helyezze vissza a készülék hátlapját. 
 
 
HEPA szűrő cseréje 
 
Ennek eltávolításához: 
 

1. Húzza ki a készülék villásdugóját a konnektorból 
2. A hátlap tetején található zárófület lenyomva, a hátlapot hátrahúzva 

vegye azt le. 
3. Vegye ki az előszűrőt 
4. Vegye ki a HEPA szűrőt, és vegye le róla az előszűrőt.  

Vizsgálja meg a HEPA szűrőt. Amennyiben a színe fehér, nincs szükség 
annak cseréjére. Ha viszont szürke, vagy fekete, akkor egy új HEPA 
szűrőt tegyen a készülékbe. 
Figyeljen arra, hogy a szűrőn lévő nyíl a készülék felé mutasson. 

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

1. Húzza ki a készülék villásdugóját a konnektorból 
2. A hátlap tetején található zárófület lenyomva, a hátlapot hátrahúzva 

vegye azt le. 
3. Vegye ki a HEPA szűrőt 

 
Ezután egy csillagcsavarhúzóval távolítsa el a lámpát takaró fém fedelet 
rögzítő két csavart. Vegye le a fém fedelet. 
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Óvatosan húzza ki az UV lámpát egy tiszta és száraz kendővel. 
Helyezzen be egy új UV lámpát, majd csavarozza vissza a fém fedőlemezt. 
Helyezze vissza a HEPA szűrőt, majd a készülék hátlapját. 
 
Lámpacsere után a készülék bekapcsolásakor újra kell aktiválni az UV lámpát 
az UV MODE gomb hosszan tartó lenyomásával. 
 
 
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. 

 
 
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 
Negatív ionok:                           > 6 x 106 
Energiafogyasztás:                       45 W 
Méretek:                          240x178x700mm 
Súly:                        5100 g 
Hatótávolság:                        80 m2 

Tisztítókapacitás:                  200 m3/h 

 
 


