
1 
 

 

 

 

 

 

 

ČISTIČKA VZDUCHU CADR 118 

UŽIVATELSKÝ MANUÁL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Děkujeme Vám za nákup naší čističky vzduchu. Před použitím tohoto výrobku si, prosím, 

pozorně přečtěte návod a uschovejte pro budoucí použití. V případě jeho ztráty, prosím 

kontaktujte dodavatele zařízení. 



2 
 

OBSAH 

Popis částí zařízení ……………………………………….……………….. 2 

Bezpečnostní upozornění ………………………………………………... 3 

Vložení/ výměna filtrů …………………………………………………….. 4 

Provoz zařízení …………………………………...……………………….. 4 

Čištění a údržba …………………………………...………………………. 5  

Řešení problémů ………………………………………………...………… 6 

Poznámka k likvidaci ……………………………………………………… 6 

 

 

POPIS ČÁSTÍ ZAŘÍZENÍ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ 

Provoz 

-Opravu zařízení může provádět pouze autorizovaný servis 

-Před čistěním, údržbou či výměnou filtrů se ujistěte, že je zařízení vypojeno 

z elektrické zásuvky 

-Výměnu či opravu přívodního kabelu může provádět pouze autorizovaný servis 

-Pokud nebudete zařízení dlouhou dobu používat, odpojte je od napájení 

-Při bouřce zřízení vypněte z elektrické zásuvky, aby nedošlo k jeho poškození 

z důvodu elektrického zkratu 

-Nesahejte na zařízení s mokrýma rukama 

-Na tlačítka na ovládacím panelu netlačte příliš silně 

-Na zařízení nepokládejte žádné věci 

-Do vstupu a výstupu vzduchu nestrkejte žádné předměty 

 

Upozornění 

-Tento spotřebič mohou používat děti ve věku od 8 let a výše a osoby se sníženými 

fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi, nebo bez patřičných zkušeností 

a znalostí, pouze za předpokladu, že jej používají pod dohledem způsobilé osoby 

nebo plně porozuměli instrukcím a případnému nebezpečí týkající se použití 

přístroje. Nenechejte děti hrát si se zařízením. Čištění a údržbu zařízení nesmí 

provádět děti bez dozoru způsobilé osoby. 

-Nikdy neumisťujte čističku do prostor, kde se nacházejí hořlavé nebo výbušné plyny, 

mohlo by dojít k požáru 

-Nevystavujte zařízení přílišnému slunečnímu záření 

-Nedávejte zařízení do prostor, kde je vlhko a může snadno přijít do kontaktu s vodou 

(např. koupelny) 

-Čističku umisťujte pouze na rovný a hladký povrch  

-Nepoužívejte zařízení v místnostech s výpary oleje ve vzduchu (např. v kuchyni) 

-Zařízení je pouze pro vnitřní použití 

-Neupravujte délku napájecího kabelu, v případě potřeby použijte prodlužovací kabel 

 
 

Pozn.:  

Všechny vyobrazené nákresy jsou pouze ilustrativní, jednotlivé modely zařízení se mohou od sebe 

lišit. Z důvodu neustálého vylepšování kvality produktu podle požadavků zákazníků si výrobce 

vyhrazuje právo provádět změny ve specifikaci produktu bez předchozího upozornění. 

 

 

 

 



4 
 

VLOŽENÍ/ VÝMĚNA FILTRŮ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROVOZ ZAŘÍZENÍ 
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Umístění zařízení 

Abyste dosáhli lepšího čištění vzduchu a 

předešli stínícímu efektu kvůli kovovým 

předmětům, umístěte zařízení alespoň 

30cm od zdí a nábytku a alespoň 50cm 

od kovových předmětů či elektrických 

zařízení. 

 

 

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA 

Čištění/  výměna filtrů 

1/ Pokud se rozsvítí kontrolka „FILTER“, je třeba filtry vyčistit. 

2/ Filtry umyjte čisticím prostředkem nebo kartáčkem. 

3/ Pokud jsou flitry příliš znečištěné nebo poškozené, je třeba je vyměnit za nové 

4/ Znovu vložte filtry do čističky. 

5/ Stiskněte tlačítko „ION“ alespoň na dobu 3 vteřiny, zařízení se vyresetuje. 

 

Tipy: 

-filtry čistěte jemným kartáčkem nebo domácími čisticími prostředky 

-pokud je vzduch v místnosti, kde je čistička používání, velmi znečištěn (cigaretový 

kouř, zápach po vaření, je třeba filtry pravidelně čistit v intervalu 2 – 5 dnů 

-pokud ze zařízení i po vyčištění filtrů vychází zápach, je třeba filtry vyměnit za nové 
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ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ 

PROBLÉM MOŽNÁ PŘÍČINA ŘEŠENÍ 

Čistička nefunguje 

-přívodní kabel není 
zapojený nebo je zapojený 
špatně 
 
-zařízení není zapnuté 

-zapojte kabel do 
elektrické zásuvky 

 
-stiskněte tlačítko ON/OFF 
na panelu čističky 

Efekt čistění vzduchu od 
výparů a kouře je malý 
 

-sada filtrů je v čističce 
špatně umístěna 
 
-životnost filtrů byla 
překročena 
 
-mřížka pro vstup vzduchu 
je ucpána nebo zakryta 

-sadu filtrů umístěte do 
čističky ve správném 
pořadí 
 
- vyměňte staré filtry za 
nové 
 
-uvolněte vstup vzduchu 

Kontrolka pro signalizaci 
výměny/ čištění filtrů stále 
svítí 

-po čištění filtrů jste 
nestačili tlačítko „ION“ po 
dobu alespoň 3 vteřiny 

-stiskněte tlačítko „ION“ po 
dobu alespoň 3 vteřiny 

Zápach a kouř z ovzduší 
jdou těžko odstranit 

-sada filtrů je stále 
v plastovém obalu 

-vyjměte filtry z plastového 
obalu 

 

V případě jakýchkoliv dalších poruch či abnormalitách během provozu kontaktujte 

zákaznický servis. 

POZNÁMKA K LIKVIDACI 

LIKVIDACE: použité zařízení nevyhazujte společně s ostatním domovním odpadem. 

K jeho likvidaci využijte místo vymezené místním úřadem nebo jinou příslušnou 

institucí  

Při používání vysoušeče musí být dodržena nařízení EU dle instrukcí níže: 

A/ Pro zpětný odběr elektrozařízení využijte místo určené místní samosprávou. 

B/ Při koupi nového zařízení lze využít bezplatného vrácení starého výrobku přímo u 

prodejce. 

C/ Výrobce zařízení je povinen bezplatně odebrat staré použité 

zařízení zpět. 

D/ Použité zařízení obsahuje materiály, které mohou být znovu 

recyklovány. 

Ukládání a likvidace starého zařízení mimo vymezená místa je 

přísně zakázáno. 


