
oczyszczacz powietrza LAX200

Instrukcja obsługi
Ważne! 
Przeczytaj przed pierwszym użyciem i zachowaj instrukcję na przyszłość.

OSTRZEŻENIE:
Przed pierwszym użyciem zdejmij folię ochronną z filtrów
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Lifa Air Plc 
Eteläranta 14, 6th floor
00130 Helsinki, Finland

www.lifa-air.com

Serwis: care@lifa-air.com
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Używaj wyłącznie akcesoriów od producenta. 
Trzymaj urządzenie z dala od dzieci, by uniknąć wypadków.
Nie blokuj otworów wentylacyjnych. Używaj urządzenia zgodnie z informacjami zawartymi w 
instrukcji obsługi.
Upewnij się, że urządzenie stoi we właściwej pozycji. Nie używaj oczyszczacza, gdy jest 
przechylony.
Wyłącz urządzenie, gdy nie używasz go przez dłuższy czas. Nie używaj w pomieszczeniach, w 
których występują duże różnice temperatur, aby uniknąć skraplania się wody wewnątrz
Chroń przewód zasilający przed nadepnięciem lub ściśnięciem. Wyłącz i odłącz urządzenie przed 
przeniesieniem lub czyszczeniem i/lub wymianą filtrów.
Nie używaj tego urządzenia w środowiskach o wysokiej temperaturze i/lub wilgotności, takich 
jak łazienki. Nigdy nie otwieraj zasilacza, aby uniknąć porażenia prądem i utraty gwarancji..
Dla bezpieczeństwa użytkownika i ochrony produktu nie siadaj ani nie opieraj się o maszynę. Nie 
wkładaj żadnych przedmiotów do ruchomej części, wlotu i/lub wylotu powietrza. Nie umieszczaj 
produktu bezpośrednio pod klimatyzatorami, aby uniknąć skraplania się wody.
Nie naprawiaj urządzenia samodzielnie. Zgłoś się do profesjonalnego serwisu, gdy nastąpi 
usterka.
Aby zapobiec porażeniu prądem elektrycznym, należy postępować zgodnie z wymaganiami 
dotyczącymi metody i sposobu czyszczenia i konserwacji produktu zawartymi w niniejszej 
instrukcji. Proszę nie próbować konserwować produktu w żaden inny sposób. Należy upewnić 
się, że urządzenie jest używane wyłącznie z zasilaczem dostarczonym wraz z urządzeniem.

Etykieta bezpieczeństwa jednostki głównej znajduje się na dolnej płycie produktu.
Prawidłowa utylizacja tego produktu. To oznaczenie wskazuje, że tego 
produktu nie należy wyrzucać wraz z innymi odpadami domowymi w całej UE.  
Aby zwrócić zużyte urządzenie, skorzystaj z systemów zwrotu i zbiórki lub 
skontaktuj się ze sprzedawcą, u którego produkt został zakupiony. Mogą zabrać 
ten produkt do bezpiecznego dla środowiska recyklingu.
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Ostrzeżenie dot. zasilania:
Umieść produkt w pobliżu gniazdka elektrycznego.
Przed użyciem upewnij się, że napięcie robocze jest takie samo jak w lokalnej sieci elektrycznej 
(informacja na tabliczce znamionowej). Ze względów bezpieczeństwa odłączaj produkt od 
zasilania podczas burzy z piorunami lub gdy nie jest używany przez dłuższy czas.
W normalnych warunkach zasilacz może się nagrzewać. Prosimy o dobrą wentylację w 
pomieszczeniu i zachowanie ostrożności.

Etykiety ostrzegawcze na obudowie lub spodzie produktu lub zasilacza:
Nie demontuj obudowy produktu. Wewnątrz nie ma żadnych części do 
wymiany przez użytkownika. Zanieś produkt do autoryzowanego serwisu w 
celu naprawy. 

Produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku w pomieszczeniach.

Produkt został oceniony jako spełniający wysokie wymagania w zakresie 
bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska w Europejskim Obszarze 
Gospodarczym (EOG).

Produkt jest zgodny z przepisami, które ograniczają użycie określonych 
materiałów niebezpiecznych występujących w urządzeniach elektrycznych i 
produktów elektronicznych.

1. Informacje nt. bezpieczeństwa
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2. Zawartość opakowania

Panel dotykowyWywiew powietrza

Zabezpieczenie
dla czujnika
jakości powietrza 

podłączenie
zasilania 
prądem 

numer 
seryjny
urządzenia

wymienny
filtr HEPA

3. Funkcje

Kabel Zasilaczfiltr HEPAOczyszczacz 
jednostka główna

1 x 1 x 1 x 1 x
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Panel dotykowy

Możesz sterować 
wszystkimi funkcjami 
oczyszczacza 
powietrza za pomocą 
ekranu dotykowego.

A

Wentylator
Mocny, ale cichy 
wentylator, który 
może dostarczyć 170 
m³/h 
przefiltrowanego 
świeżego powietrza.

B

Jonizator
Generator anionów tworzy 

jony ujemne, które 

przyczepiają się i niszczą 

szkodliwe cząsteczki 

unoszące się w powietrzu. 

Jonizator jest domyślnie 

WYŁĄCZONY, należy go 

WŁĄCZYĆ z poziomu ekranu 

dotykowego.

D

E Czujnik jakości 
powietrza
Wbudowany czujnik jakości 
powietrza monitoruje jakość 
otaczającego powietrza i 
automatycznie dostosowuje 
ozyszczacz.

Światło UV
Światło UV współpracuje z 
materiałami filtrującymi, 
usuwając szkodliwe 
zanieczyszczenia z 
powietrza.
Światło UV jest domyślnie 
WYŁĄCZONE, proszę włączyć je 
z ekranu dotykowego.

F
Hybrydowy filtr
HEPA H13
Filtr 6G łączy przemysłowy, 
wysokowydajny filtr cząstek 
stałych HEPA H13 z węglem 
aktywnym. Wewnętrzna 
powierzchnia filtra pokryta jest 
antybakteryjną powłoką z 
dwutlenku tytanu.

C

4. Technologia
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5. Demontaż i montaż filtra

1. Odwróć oczyszczacz powietrza spodem do góry. Aby chronić ekran dotykowy przed 
uszkodzeniem, umieść urządzenie na miękkiej tkaninie lub innym odpowiednim materiale.  

2. Obróć uchwyt w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aby odblokować filtr i wyjąć filtr z 
urządzenia.

3. Pamiętaj, aby usunąć 
plastikową torebkę ochronną 
wokół filtra HEPA

4. Wepchnij filtr HEPA z powrotem do urządzenia i 
obróć uchwyt zgodnie z ruchem wskazówek 
zegara, aby zablokować filtr na miejscu.

UWAGA! Przed pierwszym użyciem urządzenia należy wyjąć filtr z urządzenia i zdjąć ochronną 
torebkę plastikową, która go otacza. Aby to zrobić, wykonaj poniższe czynności.

Teraz możesz zacząć używać oczyszczacz!
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120 cm (od sufitu)

15 cm (od ściany)15 cm (od ściany)

6. Użytkowanie oczyszczacza powietrza
Aby zoptymalizować działanie produktu, należy umieścić oczyszczacz powietrza co najmniej 15 cm od 
pobliskich ścian i co najmniej 120 cm od sufitu.

Usuń wszystkie plastikowe opakowania ochronne z elementów zasilania. Wyjmij przewód zasilający i podłącz 
do zasilacza. Podłącz adapter do jednostki głównej i podłącz zasilanie. Oczyszczacz powietrza wyemituje 
sygnał dźwiękowy i możesz teraz rozpocząć korzystanie z jego funkcji
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7. Funkcje panelu sterowania

IONISER
Uruchom  generator anionów, aby zwiększyć skuteczność oczyszczania powietrza przez 
oczyszczacz. UWAGA! Jonizator jest domyślnie WYŁĄCZONY.

SLEEP 
Użyj tej funkcji, aby cieszyć się spokojnym i komfortowym snem. W tym trybie światła 
wyświetlacza zostaną wyłączone, a oczyszczacz będzie pracował z niską prędkością wentylatora.

Ręcznie dostosuj prędkość wentylatora 
pomiędzy 4 różnymi poziomami. W 
trybie AUTO oczyszczacz samoczynnie  
dostosowuje prędkość wentylatora do 
zanieczyszczeń.

FILTER REPLACE 
Ta ikona zacznie migać, aby ostrzec, że 
okres eksploatacji filtra dobiega końca. 
Proszę zmienić filtr.

UV LIGHT 
Włącz lampę UV, aby zwiększyć 
skuteczność oczyszczania powietrza 
przez oczyszczacz. UWAGA! Światło 
UV jest domyślnie wyłączone.

SPEED 

CHILD LOCK 
Użyj tego trybu, aby zablokować 
wszystkie funkcje, zapobiegając w ten 
sposób przypadkowym zmianom. 
Naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy, 
aby zablokować/odblokować.

TIMER ON 
Użyj tej funkcji, aby ustawić czas 
automatycznnego włączenie po czasie w 
zakresie od 1 do 12 godzin,

TIMER OFF 
Użyj tej funkcji, aby ustawić czas 
automatycznnego y po czasie w zakresie od 1 
do 12 godzin,

3
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Włącz/wyłącz

ON/OFF
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8. Tryb AUTO 
Gdy włączysz oczyszczacz domyślnie uruchomi tryb AUTO. 
Oczyszczacz  mierzy jakość  powietrza i odpowiednio dostosowuje prędkość wentylatora. 
Pierścień LED wskaże poziom zanieczyszczenia powietrza, wyświetlając różne kolory.

Możesz manualnie regulować prędkość wentylatora       .

Na ekranie dotykowym pojawi się odczyt PM2,5 wskazujący jakość otaczającego powietrza. 
Odczyt rozpoczyna się od 10 µg/m3, co odpowiada czystemu powietrzu.

5

5

ZIELONY = Czyste powietrze Żółty = małe lub średnie 
ilości zanieczyszczenia 
powietrza

Czerwony = Wysoki poziom 
zanieczyszczenia powietrza

Wskaźnik jakości powietrza
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Ostrzeżenie! 
Nie uszkadzać ani nie wgniatać powierzchni filtra.
Nie myć filtra wodą. Przechowywać z dala od ciepła i wilgoci.
Nie dotykaj powierzchni filtra.

UWAGA! 
Standardowy czas wymiany filtra to 3000 godzin użytkowania. Żywotność filtra zależy od środowiska 
użytkowania. W środowiskach silnie zanieczyszczonych czas użytkowania jest krótszy niż w 
normalnych warunkach.

UWAGA! 
W celu pochłaniania i oczyszczania szkodliwych gazów, rdzeń filtra zawiera węgiel aktywny.
Zdecydowanie zaleca się noszenie maski na twarz podczas czyszczenia i/lub wymiany filtra.

Po wymianie naciśnij i przytrzymaj przycisk WYMIANA FILTRA         przez 3 sekundy, by zresetować

9. Wymiana filtra
Wskaźnik wymiany filtra                 6     zacznie migać, gdy czas pracy osiągnie koniec żywotności filtra. W takim 
przypadku zdecydowanie zaleca się wymianę filtra 6G, aby oczyszczacz powietrza działał z maksymalną 
wydajnością.

6

Nigdy nie myj filtra ani nie próbuj go wycierać mokrym 
ręcznikiem. Do czyszczenia zewnętrznej powierzchni filtra można 
użyć odkurzacza lub suchej szczotki. Nie dotykaj powierzchni 
filtra, ponieważ może zawierać szkodliwe zanieczyszczenia/
cząsteczki.

6

Powłoka z dwutlenku tytanu

Uszczelka 

Wysokowydajny filtr 
cząstek stałych z węglem aktywnym 

10. Konserwacja filtra
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11. Czyszczenie czujnika jakości powietrza
Gdy soczewka czujnika jest poplamiona lub zanieczyszczona wilgocią, cząstkami stałymi 
lub dymem, czułość czujnika spada. Postępuj zgodnie z poniższą procedurą czyszczenia:

UWAGA! Aby zapewnić 
optymalne działanie, 
należy czyścić czujnik co 
miesiąc.

1. Aby zdjąć osłonę przeciwkurzową, mocno naciśnij palcami lewą stronę osłony, aby zwolnić 
mechanizm blokujący. Kontynuuj pchanie z lewej strony i zdejmij pokrywę.  

2. Możesz użyć odkurzacza lub suszarki do włosów, aby usunąć kurz z otworów czujnika. Użyj 
wilgotnej szmatki lub wacika do wyczyszczenia soczewki czujnika, a następnie wysusz ją.

Otwory czujnika

Soczewka czujnika
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LAX200 Smart Air Purifier
LAX200
220-240 V~ 50/60 Hz
24V DC
20W

25 m²
170 m³/h
ABS
Średnica 218 mm, Wysokość 350 mm
3 kg
23 dB(A) —  62 dB(A) 
5-45 °C

Nazwa:
Model :
Napięcie wejściowe (adapter): 
Napięcie wyjściowe (adapter): 
Moc znamionowa:

Powierzchnia działania:
CADR: 
Materiał wykonania:
Wymiary:
Waga:
Głośność (4 poziomy):
Zakres temperatur:

12. Specyfikacja

Lifa Air Plc 
Eteläranta 14, 6th floor
00130 Helsinki, Finland

www.lifa-air.com

Serwis: care@lifa-air.com
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LAX200 Smart Air Purifier
LAX200
220-240 V~ 50/60 Hz
24V DC
20W

25 m²
170 m³/h
ABS
Diameter 218 mm, Height 350 mm
3 kg
Normal mode: 23 dB(A) — Turbo mode: 62 dB(A)
5-45 °C

Objawy

Brak nadmuchu

Brak zmiany objętości 
powietrza 

Objętość powietrza 

zmniejsza się w 

porównaniu z nowo 

zakupioną jednostką.

Sprawdź Napraw

Dziwny zapach 
na wylocie powietrza

Miga komunikat 
„Wyczyść filtr”.

Widoczne wydzielanie się 

czarnych proszków z filtra.

Zapach nie znika

Brak reakcji "kurz" i 

"zapach" mimo 

ustawienia jako tryb auto.

Czy filtr został wyjęty z plastikowej torebki?

Czy filtr jest dobrze zainstalowany?

Czy filtr jest wyczyszczony?

Przepływ powietrza może  spaść z 

powodu szczególnych okoliczności.

Czy ktualny „tryb pracy” nie jest ustawiony 

na „tryb automatyczny” lub „tryb uśpienia”?

Sprawdź, czy filtr jest nowy.

Czy jest używany w pomieszczeniu, w 

którym wydziela się nieprzyjemny 

zapach lub występuje duża liczba 

specyficznych zapachów 

wydobywających się z gotowania?

Filtry zawierające węgiel aktywny 

czasami wydzielają lekki, mocny 

aromat. 

Czy jest przeniesiony z innego pokoju?

Czy przypomnienie o wymianie filtra 

zostało zresetowane?

Jest to zawartość surowego węgla 

aktywnego w filtrze.

Zdolność dezodoryzacji filtra może zostać 

automatycznie przywrócona w 

odpowiednim stopniu. Może nie zostać 

przywrócona w zależności od środowiska 

użytkowania. 

Zapach wyczuwalny w sposób ciągły w 

pewnym stopniu.

Podczas wymiany filtra należy zamieść 

powierzchnię filtra i zebrać luźne proszki 

węgla aktywnego.

Wyjąć filtr i suszyć na powietrzu przez co 

najmniej 12 godzin w dobrze wentylowanym 

miejscu. Poszukaj czynników, które stale są 

źródłem zapachu (np. zwierzęta domowe, farba 

itp.). Maszyna nie może go całkowicie 

wyeliminować. Może być konieczna 

odpowiednia wentylacja pomieszczenia.

Zresetuj przycisk „Wymień filtr”, 

przytrzymując go przez 3 sekundy.

Ze względu na wysoką wydajność węgla 

aktywnego jako surowca, może być słodki na 

początku użytkowania. Ogólnie początkowy 

zapach może się zmniejszyć po użyciu przez 

około tydzień. 

Filtr ma charakter adsorbujący zapach, więc 

będzie on chwilowo akumulował zapach. Po 

krótkim okresie eksploatacji zapach stopniowo 

słabnie. 

Czasami jest to zapach z wcześniej używanego 

miejsca. Zapach będzie się stopniowo 

zmniejszał po krótkim czasie pracy.

Czy czujnik nie jest zasłonięty przez 

ścianę lub inną przeszkodę?

W przypadku zablokowania prosimy o 

usunięcie bariery. W przypadku braku 

bariery należy wyczyścić czujnik.

Usuń folię ochronną

Sprawdź czy filtr jest dobrze zainstalowany

Wykonaj niezbędne czynności konserwacyjne

W przypadku braku poprawy konieczna jest 

wymiana filtra.

Potwierdź, czy „tryb pracy” można zmienić za 

pomocą „przycisku przełączania trybu”.

13. Usterki
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