
HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Kórházi szintű
levegő fertőtlenítés



1 – Vegye ki a légtisztító a dobozból. 

2 – Helyezze az egységet a kívánt helyre.

3 – Dugja be a hálózati csatlakozót a fali aljzatba. 

4 – Nyomja meg a bekapcsológombot      a bekapcsoláshoz. Az     
egység automatikus módban elindul. A környező levegő minősége
alapján magától beállítja a megfelelő ventilátor fokozatot. A
ventilátor sebességének kézi szabályozásához nyomja meg a
ventilátor sebesség gombját       az alacsony, közepes és magas
fokozatok közötti váltáshoz.

 5 – A légtisztító használatra kész. 

A Rensair légtisztító kikapcsolása:

Nyomja meg a bekapcsológombot        a készülék kikapcsolásához.

Alternatív megoldásként használhatja az időzítő funkciót annak

meghatározására, hogy mikor kapcsoljon ki automatikusan a

légtisztító. Nyomja meg az időzítő gombokat                   a hátralévő

működés növeléséhez vagy csökkentéséhez. A kijelzőn megjelenik

a hátralévő üzemidő.
 

KEZELŐPANEL

LEVEGŐ BEMENETI
NYÍLÁSOK

LEVEGŐ KIMENETI
NYÍLÁSOK

KEREKEK A KÖNNYŰ
MOZGATÁSHOZ

ELSŐ LÉPÉSEK
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Tisztítás vagy karbantartás közben mindig húzza ki
a készüléket. Ha valami miatt a berendezés megdől
az áramellátás automatikusan kikapcsol.

A por-előszűrők tisztítása
Az előszűrőket hetente ellenőrizni kell, hogy nincs-e benne por vagy
egyéb szennyeződés és szükség esetén tisztítani kell. Távolítsa el
mind a négy szűrőt úgy, hogy megnyomja a tetején található kis
rögzítőgombot. A szűrőket a szabadban porolja le vagy használjon
porszívót. Amennyiben szükséges enyhe nedves ruhával átmosható.
Visszahelyezés előtt, győződjön meg róla, hogy a szűrők teljesen
megszáradtak. 

A légtisztító ház tisztítása
Puha (szükség esetén nedves) ronggyal óvatosan törölje le a
készüléket. Figyelem! Ne használjon alkoholt, benzint, higítót,
savat, surolószert vagy más olyan anyagot amely károsíthatja a
felületet.  A készülékbe soha nem kerülhet víz vagy más folyadék.

HEPA13 szűrő és UV-C lámpa cseréje
A Rensair légtisztítóban 9000 üzemóra után szükséges a HEPA13
szűrő és az UV-C lámpa cseréje. A légtisztító kijelzője
automatikusan figyelmezteti Önt a szervizjelző segítségével (9.
oldal), ha az alkatrészeket ki kell cserélni.  A szűrő és az UV-C
lámpa cseréje gyors és egyszerű. A cserére vonatkozó utasításokat
a cserealkatrészek dobozában lehet majd megtalálni illetve további
információ erre vonatkozóan a rensair.com/maintenance oldalon
található. 

Ha bármilyen problémát tapasztal Rensair légtisztítójával
kapcsolatban, forduljon a forgalmazóhoz vagy írjon a
support@rensair.com e-mail címre.

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS
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UVC LÁMPA: A készülék
bekapcsolásával az UV-C lámpa
is bekapcsol és működik. A
leghatékonyabb légtisztítás
érdekében az a legjobb ha az
UV-C lámpa folyamatosan be van
kapcsolva. Amennyiben mégis
szeretné be-/ki kapcsolni nyomja
meg az UV-C lámpa gombot. 

BE/KI: Bekapcsoláskor a készülék
automatikus üzemmódban indul el, ekkor
a belső részecskeszámláló
automatikusan beállítja a megfelelő
ventilátor sebességet a környező levegő
minősége alapján. Ha a levegő minősége
jó, a készülék automatikusan átkapcsol
készenléti módba. Ha a környező
levegőben megnövekednek a káros
részecskék a légtisztító automatikusan
újra bekapcsol. 

TÁVIRÁNYÍTÓ: A Rensair légtisztító a távirányítóval
is vezérelhető. A távirányító gomjai megfelelnek a
vezérlőpult gombjainak. (A távirányító 2x AAA
elemmel működik amely nem tartozéka a
berendezésnek) 

VENTILÁTOR SEBESSÉG: A ventilátor sebességének kézi
szabályozásához nyomja meg a ventilátor sebesség gombot
és válasszon az alacsony, közepes, magas és automatikus
lehetőségek közül. 

IDŐZÍTŐ + / -: Az időzítő funkció a légtisztító
előre beállított működési idejének a

változtatásához használható. Meg kell
nyomni a +/- gombokat a működési idő

növeléséhez vagy csökkentéséhez. A
kijelzőpanelon megjelenik a hátralévő

üzemidő. A gép automatikusan kikapcsol ha
ez az idő letelik. 

SZŰRŐ ÉLETTARTAM
VISSZAÁLLÍTÁSA: 

Ez a funkció csak az HEPA13 szűrő
és az UV-C lámpa cseréje után

használható. Lásd a tisztítást és
karbantartást a 4-5. oldalon. 

KEZELŐPANEL

LOW

HIGH

MEDIUM

300

430

560

 M³/ÓRA

45dBA

52dBA

59dBA

ZAJSZINT

160W

180W

220W

TELJESÍTMÉNY
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tolerance +/- 10%



UV-C lámpa be/ki

A hőmérsékletjelző a
szobahőmérsékletet mutatja. 

Ventilátor sebességjelző: 1 (low), 
2 (medium), 3 (high).

Automata mód: ez az alapértelmezett
mód a készülék első bekapcsolásakor. A
Rensair légtisztító működni fog
automatikus üzemmódban, ha a levegő
minősége nem megfelelő. 

Időzítő: Ha időzító mód van
használatban, a kijelző panel mutatja a
hátralévő működési időt. Ellenkező
esetben a panel a szobahőmérsékletet
mutaja. 

A levegő jelző a levegő minőségét mutatja az egységbe bekerülő
részecskék alapján. Minél kevesebb a jel, annál jobb a levegő.

A szervizjelző a HEPA13 szűrő és az UV-C lámpa élettartamát
mutatja. Amikor az összes sáv folyamatosan világít (a jobb oldali
ábra szerint) szükségessé válik a HEPA13 szűrő és az UV-C lámpa
cseréje. Új HEPA13 és UV-C lámpa rendeléshez látogasson el az
Rensair.com oldalra. A cserére vonatkozó utasításokért látogasson
el a rensair.com/maintenance oldalra. 

KIJELZŐ
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VENTILÁTOR

UV-C LÁMPA

ELŐSZŰRŐK

HEPA13 SZŰRŐ

Rensair Q01B

SPECIFIKÁCIÓK
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Méretek: magasság: 77cm, átmérő: 37cm 

Doboz méretek:: magasság: 84cm, szélesség: 43cm

Nettó súly: 18kg

Bruttó súly (dobozzal együtt): 21kg

Szín: fehér

HEPA szűrő: EU13 (EN 1822 osztály H13)

UV-C lámpa: 18W, 254 nm

CE tanúsítvány (UK & EU): 220-240V,v ~50Hz, 

ETL- tanúsítvány (USA és Kanada):  110-120V, ~60Hz, 

A tápkábel hossza: 3 méter 



Forgalmazó:
Hollandimpex Kft
1181 Budapest, Üllői út 505.
+361 291 0009
www.germicidlampa.hu


