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Statement

To make sure you get fully understanding of our product before you use
it, pls read the instruction manual carefully before operation
preserve the instruction manual if requied.

and

4.Cold catalyst

Composite filter

How does it work

Composite filter

Technical Parameters

Purification process of filter
Composite filter

Composite Filter:
Pre-Filter: Can remove hair, pet hair and other large particles.
HEPA filter：also high efficiency particulate air filter, it captures almost all particles in the air
that are ≥0.3 micron.
Activated carbon filter： can effectively remove formaldehyde, benzene, xylene, TVOC,smoke
and garbage odors.
Cold colayst ：Used to remove bacterial and verses Negative Ion Generator: Used to farther
refresh air indoor .

Cold Catalyst filter

Troubleshooting

When dust accumulates on composite filter surface, one may use vacuum cleaner
to remove dust from the surface to lengthen the life span of filter mesh. (Suggest
cleaning once every two month)

Statement
Q1: Why the control panel not working?
A1: Pls check if the power cable plug in properly, and if the front panel ﬁts well.

Thank you for choosing our air puriﬁer VIKING.
Please read the instruc on before the ﬁrst use.

Q2: Why the indicator of ﬁlter is always ﬂashing?
A1: It means the accumulated working time of ﬁlters is overload, pls replace the
ﬁlters.

BONA SPES s.r.o does everything for secure delivery of all products.
Delivered product go through careful control before leaving the factory.
The products are carefully packed according to quality cer ﬁcate.
Do not accept products with visible damage and ask the worker of delivery service
to full in the shipping document or on the bill.
When opening the box
If the package seems to be in good condi on but is damage a erwards, inform the
dealer of your purchase.
About instruc on for use
This instruc on is intended to instruct the usage and opera om of your new air
puriﬁer. Use the product a er reading the instruc on and follow the instruc on for
personal safety and correct opera om of the device.
BONA SPES s.r.o does not take any responsibility for installa on by unauthorized
person. This product has to be installed, operated, monitored and do the service
maintance according to valid standards.
Keep the purchase bill and instruc on for future neccessity or complaint.

návod na obsluhu
user manual
CZ/EN/DE/HU
VIKING products are distributed and serviced by BONA SPES s.r.o.
Řepčín 250 Olomouc 77900, Czechia
IČO: 3476774, DIČ: CZ3476774, +420 777 109 009
www.best-power.cz, info@best-power.cz

Čistička vzduchu VIKING A200
Návod k užití

Děkujeme za zakoupení a použití našeho produktu. Pečlivě si
přečtěte instrukce k použití před instalací. Návod uschovejte pro
budoucí použití.

Obsah

Prohlášení
Děkujeme, že jste si vybrali čističku vzduchu značky VIKING.

Prohlášení

01

Produkt a součásti balení

02

Popis produktu

02

Návod na instalaci

03

Technologie

03

Varování

04

Instrukce pro ovládání

05

Proces ﬁltrace vzduchu

06

Údržba

06

Často kladené dotazy

07

Řešení běžných problémů

07

Technické speciﬁkace

08

Závěrečná upozornění

08

Společnost BONA SPES s.r.o. dělá maximum pro to, aby zajistila bezpečné dodání všech
svých výrobků. Všechny dodávky výrobků projdou důkladnou kontrolou předtím, než
opustí výrobní závod. Výrobky jsou pečlivě zabaleny a je dodržen certiﬁkát kvality.
Nepřebírejte žádný výrobek, u něhož jsou patrné známky poškození zboží a požádejte
pracovníka doručovací společnosti, aby to zaznamenal na přepravní doklad nebo
účtenku.
Při otevření krabice
Pokud se na první pohled zdá, že doručená zásilka je v dobrém stavu, ale po otevření
krabice zjistíte, že při přepravě došlo k nějaké ztrátě nebo poškození, informujte o tom
prodejce,
u kterého jste si zboží objednali.
O návodu k použití
Tento návod k užití, je návodem ke správnému používání a návodem k obsluze vašeho
nového čističe vzduchu. Výrobek používejte teprve poté, až si řádně prostudujete návod
k užití a postupujte podle pokynů pro zajištění osobní bezpečnosti a správného provozu.
Společnost BONA SPES s.r.o. nepřebírá žádnou odpovědnost za instalaci provedenou
neoprávněnou osobou.
Tento výrobek je třeba instalovat, provozovat, kontrolovat a také jeho servisní údržbu je
nutno provádět v souladu se všemi platnými normami.
Doklad o koupi a návod k užití si prosím pečlivě uschovejte pro případné budoucí použití,
nebo reklamaci.
Upozornění:
Tento spotřebič nesmějí používat děti do 8 let, osoby se sníženými fyzickými, smyslovými
nebo mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jim nebyl
poskytnut dohled nebo poučení o používání spotřebiče bezpečným způsobem.
Nenechávejte děti hrát si s tímto zařízením! Čištění a údržbu nesmí provádět děti bez
dozoru.
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Popis produktu

Produkt a součásti balení

Digitální displej

Sloučený ﬁltr

Tlačítka

Senzor

Přední část
1. Základní ﬁltr
2. HEPA ﬁltr
3. Uhlíkový ﬁltr
4. Studený katalyzátor
s ionizérem

Čistička vzduchu

Dálkové ovládání

Držadlo

Magnetický zámek
Vývod vzduchu

Ventilátor
Typový štítek

1 sada ﬁltů

Návod k užití

Přezka
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Technologie

Návod na instalaci
Vybalte zařízení z krabice

Odstraňte přední
část zařízení

Vyjměte ﬁltry z obalů

Bezpečná technologie
Díky dvojité ochraně se vnitřní bezpečnostní zařízení automaticky
vypne v případě nebezpečí. Kromě toho je zařízení určeno
pro bezpečnost dětí. Zařízení se automaticky vypne pokud jej děti
otevřou a přiblíží se k ventilátoru.
Technologie šetrná k životnímu prostředí
Každou sekundu v místnosti vznikne 10 milionů kusů prospěšných
iontů,což je dobré pro zlepšení kvality ovzduší a obnovu životní
prostředí.

Nainstalujte sloučený
studený katalyzátor
s ionizérem

Připevněte zpět
přední část zařízení

Inteligentní technologie
S klipy pro správu mikro počítačů je zařízení schopno automaticky
kontrolovat kvalitu vzduchu. Čím horší je kvalita vzduchu v okolí,
tím více ventilátorů zařízení využívá. Pokud je kvalita vzduchu
náhle až tak špatná, že zařízení nedokáže správně fungovat
a vzduch vyčistit, přejde do úsporného režimu, dokud se kvalita
vzduchu opět nezlepší.

Připojte zařízení k napájení.

Stiskněte tlačítko „ON/OFF”
pro spuštění zařízení
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Varování
Dodržujte následující pravidla a pokyny, abyste předešli možnému zkratu,
požáru či jinému poškození Vás nebo majetku

Neumisťujte do blízkosti topného
tělesa nebo nad něj nebo do oblasti,
do které by se mohl dostat
hořlavý plyn (např. ke sporáku).

Neumisťujte v blízkosti
otevřeného ohně a jiných
zdrojů tepla.

Nerozebírejte zařízení

Pravidelně kontrolujte
zástrčku

Používejte vždy standardní
zásuvku AC (230V)

Připojte zástrčku ve správné
poloze do napájení, aby
nedošlo ke zkratu či požáru

Nepoužívejte na místech
s vysokou teplotou a vlhkostí
(např. v koupelně)

Nestrkejte žádné cizí předměty
do vývodu nebo přívodu
vzduchu

Nepožívejte k čištění alkohol,
organická rozpouštědla
nebo žíraviny (např. SAVO).

Nedotýkejte se zařízení
vlhkýma rukama

V případě následujících situací,
okamžitě odpojte napájení!
1. Zkrat
2. Neobvyklé zahřátí napájecího kabelu či zástrčky
3. Neobvyklý zápach, zvuk nebo vibrace
4. Jiné anomálie

Držte zařízení dál od vody.

Nepožívejte v blízkosti
insekticidy (spreje na hubení
škůdců a hmyzu)
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Udržujte zavřená okna a dveře.

Při odpojování z napájení netahejte
za napájecí kabel, ale vytahujte
za zástrčku.

Instrukce pro ovládání
Dotykový ovládací panel
Noční režim
Zmáčkněte tlačítko „SLEEP” na dálkovém
ovládání nebo na dotykovém ovládacím panelu

Indikátor výměny ﬁltrů
Indikátor kvality vzduchu
Indikátor aniontů

Časovač

Časovač
Zmáčkněte tlačítko „TIMER” a vyberte
požadovaný čas 1H/2H/4H/8H

Tlačítka Auto režim

Noční režim

Tlačítka

Rychlost 1
Rychlost 2
Rychlost 3

Indikátor aniontů
Zmáčkněte tlačítko „FUNCTION” na dálkovém
ovládání nebo tlačítko „ANION” na dotykovém
ovládacím panelu

Zapnutí/vypnutí
Zmáčkněte tlačítko „ON/OFF” na dálkovém
ovládání nebo na dotykovém ovládacím panelu

Výměna ﬁltru
Automatický režim
Zmáčkněte tlačítko „AUTO” na dálkovém
ovládání nebo na dotykovém ovládacím panelu

Nastavení rychlosti ventilátoru
Zmáčkněte tlačítko „SPEED” na dálkovém
ovládání nebo na dotykovém ovládacím panelu

Filtr je potřeba vyměnit, pokud čistička vydá pět zazvonění
a indikátor výměny ﬁltrů bliká.

1. Odstraňte přední část 2. Odstraňte použitý ﬁltr

4. Zmáčkněte tlačítko „SLEEP” po dobu
5-ti sekund, aby se restartoval indikátor
výměny ﬁltrů
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3. Vložte nový ﬁltr
správnou stranou

5. Přiložte přední část
a řádně upevněte

Proces ﬁltrace vzduchu

Údržba
Zařízení čistěte měkkým navlhčeným hadříkem. Přívod a vývod vzduchu jemně
otírejte navlhčeným kartáčkem.
Nepoužívejte k čištění alkohol, organická rozpouštědla nebo žíraviny
(např. SAVO)

Sloučený ﬁltr

4 stupně filtrace

Sloučený ﬁltr Filter:
Základní ﬁltr: Zachycuje větší částice např. vlasy, lupy, látková vlákna apd.

Výměnu ﬁltru zařízení automaticky připomene (viz. str.08). Sloučený ﬁltr lze
používat po dobu až jednoho roku při běžném průměrném času užívání
(8 hod. denně). Doba účinnosti ﬁltru se může lišit s ohledem na míru znečištění
daného okolí. Na potřebu vyměnit ﬁltry kromě indikátoru výměny ﬁltrů, může
upozornit zápach nebo zvláštní zvuky vycházející ze zařízení.

HEPA ﬁlter: Vysoce účinný ﬁltr odstraňuje malé částice (až 0.0025mm)
např. tabákový kouř, roztoče, pily apd.
Uhlíkový ﬁltr: Odstraňuje škodlivý zápach např. formaldehyd, benzen apd.
Cold colayst: Odstraňuje bakterie a viry
Ionizér: Čistí vzduch od negativní iontů, které škodí lidskému zdraví.

Když se na povrchu sloučeného ﬁltru hromadí prach, lze použít vysavač
k odstranění prachu a prodloužení životnosti ﬁltračního setu. (Doporučujeme čistit
ﬁltr vysavačem jednou za dva měsíce)

Vývod vzduchu

Přívod vzduchu
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Často kladené dotazy

Řešení běžných problémů
Pokud čis čka nefunguje správně, zkontrolujte níže uvedené položky

Proč ovládací panel nefunguje?
Odpověď: Zkontrolujte správné připojení napájecího kabelu, a také zda je
přední část zařízení správně uchycená.

Potíže

Možný důvod a řešení
1. Zkontrolujte, zda je napájecí kabel správně
připojen k napájení. Pokud ne, znovu jej připojte.
2. Zkontrolujte, zda je přední část dobře uzavřena.
Pokud ne, dobře ji uzavřete.
3. Zkontrolujte, zda je zařízení umístěno rovně.
Pokud ne, umístěte jej rovně.

Proč indikátor ﬁltrů stále svítí?
Odpověď: Pokud indikátor bliká, je potřeba vyměnit ﬁltr. Pokud indikátor
svítí nebo bliká i po výměně ﬁltru, zkuste indikátor restartovat (viz str. 08)

Čistička vzduchu nefunguje

Proč vydává zařízení hlasitý zvuk, když je zapnutá?
Odpověď: Filtry jsou zanesené prachem. Vyčistěte ﬁltry vysavačem.

Indikátor kvality vzduchu
svítí stále červeně

Senzor může být ovlivněn vodní párou,
výpary ze sprejů apd.
Vyzkoušejte zařízení v jiném prostředí,
nebo počkejte až se výpary rozplynou.

Co dělat když, zařízení nefunguje a vydává zvonivé zvuky?
Odpověď: Zkontrolujte přední část zařízení, zda je správně upevněná.
Pokud čistička zazvoní pětkrát po sobě a bliká indikátor výměny ﬁltrů,
je potřeba vyměnit ﬁltr.

Cítíte zvláštní zápach kolem
přívodu vzduchu

Zkontrolujte, zda jsou ﬁltry čisté.
Pokud ano vyčistěte ﬁltry, případně je vyměňte.

Zařízení vydává hlasitý zvuk
a nečistí dostatečně vzduch

Zkontrolujte, zda je HEPA ﬁltr čistý.
Pokud ano vyčistěte ﬁltr vysavačem,
případně jej vyměňte.

Vzduch je znečištěn,
ale zařízení nefunguje

Změňte polohu zařízení, pokud stále nefunguje,
nastavte ručně vyší stupeň rychlosti pomocí
tlačítka „SPEED”.

Proč je vzduch stále znečištěný, když čistička funguje a je zapnutá?
Odpověď: Zkontrolujte zda jsou okna a dveře zavřené, a zda jimi nepronikají
další nečistoty.

Dají se ﬁltry čistit?
Odpověď: Sloučený ﬁltr čistěte vysavačem, a pokud je od čištění vzduchu
navlhlý, sušte jej na slunci (viz str.12).

Jak dlouho můžou být ﬁltry používány?
Odpověď: Obvykle 6-12 měsíců, ale doba užívání se může měnit podle míry
znečištění prostoru, kde se zařízení nachází. Při velkém znečištění prostoru
mohou být ﬁltry měněny i po třech měsících.

Pokud ani po kontrole zařízení nefunguje správně obraťte se na výrobce či profesionálního
technika. Nepokoušejte se zařízení opravit sami, aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem,
požáru, většímu poškození zařízení nebo jiné nehodě
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Technické speciﬁkace

Závěrečná upozornění
Záruka zaniká v případě níže uvedených podmínek:
• Poškození vlivem nesprávného používání, nebo užívání v nevyhovujících
podmínkách.
• Proud, napětí nebo výkon FV nebo DC zařízení, jsou mimo jmenovitých
hodnot produktu.
• Pokus uživatele o neodbornou opravu, instalaci nebo demontáž.
• Produkt nebo jakákoliv jeho část je poškozena vlivem přírodních elementů,
např. úder
bleskem, vodou, mechanickým poškozením,atd.

Typ

VIKING A200

Ionizace

10 mil. psc/cm³

Senzor

TVOC senzor

Dosah

27m²

Výkon

45W

Vnitřní napájení

Izolovaný spínací zdroj napájení

Sloučený ﬁltr

Základní ﬁltr
HEPA ﬁltr
Uhlíkový ﬁltr
Studený katalyzátor s Ionizérem

Max. hlasitost

<60dB

Dosah dálkového ovládání

>6m

Rychlosti ventilátoru

3 rychlosti

Délka napájecího kabelu

1.8m

Materiál

ABS

Rozměry

348x190x556mm

Čistá hmotnost

5.7kg

Rozlišení kvality vzduchu

Upozornění:
Nevyhazujte výrobek po skončení životnosti jako netříděný komunální
odpad, použijte sběrná místa tříděného odpadu. Správnou likvidací produktu
zabráníte negativním vlivům na lidské zdraví a životní prostředí.
Recyklace materiálů přispívá k ochraně přírodních zdrojů. Více informací
o recyklaci tohoto produktu Vám poskytne obecní úřad, organizace
pro zpracování domovního odpadu nebo prodejní místo, kde jste produkt
zakoupili.
Recyklace:
Nevyhazujte výrobek po skončení životnosti jako netříděný komunální
odpad, použijte sběrná místa tříděného odpadu. Správnou likvidací produktu
zabráníte negativním vlivům na lidské zdraví a životní prostředí. Recyklace
materiálů přispívá k ochraně přírodních zdrojů. Více informací o recyklaci
tohoto produktu Vám poskytne obecní úřad, organizace pro zpracování
domovního odpadu, prodejní místo, kde jste produkt zakoupili nebo se
informujte na stránkách výrobce zařízení:
www.best-power.cz/uzitecne-info/sber-elektronickeho-zarizeni.

Kvalita

Barva

Výborná

Modrá

Dobrá

Fialová

Špatná

Růžová-červená

Prohlášení:
Všechna práva vyhrazena. Reprodukce tohoto dokumentu v jakékoliv
podobě a obsahu, bez písemného souhlasu vlastníka společnosti BONA
SPES s.r.o., je zakázána. Všechny ostatní ochranné známky jsou ochranné
známky příslušných vlastníků.

návod na obsluhu
user manual
CZ/EN/DE/HU
Distribuci značky VIKING zajišťuje společnost: BONA SPES s.r.o.,
Řepčín 250, Olomouc 77900, IČO: 3476774, DIČ: CZ3476774,
tel: 777 109 009, www.best-power.cz, email: info@best-power.cz

Čistička vzduchu VIKING A200
Návod k použitiu

Ďakujeme za zakúpenie a použitie nášho produktu. Dôkladne
si prečítajte inštrukcie k použitiu pred inštaláciou. Návod
uschovajte pre budúce použitie.
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Spoločnosť BONA SPES s.r.o. robí maximum pre to, aby zaistila bezpečné dodanie
všetkých svojich výrobkov. Všetky dodávky výrobkov prejdu dôkladnou kontrolou pred
tým, než opustí výrobný závod. Výrobky sú dôkladne zabalené a je dodržaný certiﬁkát
kvality.
Nepreberajte žiadny výrobok, u ktorého sú viditeľné známky poškodenia tovaru a
požiadajte pracovníka doručovacej spoločnosti, aby to zaznamenal na prepravný
doklad alebo účtenku.
Pri otvorení krabice
Pokiaľ sa na prvý pohľad zdá, že doručená zásielka je v dobrom stave, ale po
otvorení krabice zistíte, že pri preprave došlo k nejakej strate alebo poškodení,
informujte o tom predajcu u ktorého ste si tovar objednali.
O návode k použitiu
Tento návod k použitiu/príručka, je návodom k správnemu používaniu a
návodom k obsluhe vášho nového čističa vzduchu.
Výrobok používajte len po tom, čo si prečítate príručku dodanú s týmto výrobkom, a
postupujte podľa pokynov pre zaistenie osobnej bezpečnosti a správnej prevádzky.
Spoločnosť BONA SPES s.r.o. nepreberá žiadnu zodpovednosť za inštaláciu
vykonanú neoprávnenou osobou.
Tento výrobok treba inštalovať, prevádzkovať, kontrolovať a takisto jeho servisnú
údržbu je nutné vykonávať v súlade so všetkými platnými normami.
Doklad o kúpe a uživateľskú príručku si prosím dôkladne uschovajte pre
prípadné budúce použitie, alebo reklamáciu.
Upozornenie:
Tento spotrebič nesmú používať deti do 8 rokov, osoby so zníženými fyzickými,
zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo nedostatkom skúseností a znalostí,
pokiaľ im nebol poskytnutý dohľad alebo poučenie o používaní spotrebiča bezpečným
spôsobom.
Nenechávajte deti hrať sa s týmto zariadením! Čistenie a údržbu nesmú vykonávať deti
bez dozoru.
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Popis produktu

Produkt a súčasti balenia

Digitálny displej

Zlúčený ﬁlter
Tlačidlá

Senzor

Predná
časť

Čistička vzduchu

1. Základný ﬁlter
2. HEPA ﬁlter
3. Uhlíkový ﬁlter
4. Studený katalyzátor
s ionizérom

Ďiaľkové
ovládanie

Držadlo

Magnetický zámok
Vývod vzduchu

Ventilátor
Typový štítek

1 sada
ﬁltov

Návod k
použitiu

Pracka
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Technológia

Návod na inštaláciu
Vybaľte zariadenie z krabice

Odstráňte prednú
Časť zariadenia

Vyberte ﬁltre z
obalov

Bezpečná technológia
Vďaka dvojitej ochrane sa vnútorné bezpečnostné zariadenie
automaticky vypne v prípade nebezpečia. Okrem toho je zariadenie
určené pre bezpečnosť detí. Zariadenie sa automaticky vypne
pokiaľ ho deti otvoria a priblížia sa k ventilátoru.
Technológia šetrná k životnému prostrediu
Každú sekundu v miestnosti vznikne 10 miliónov kusov
prospešných iontov, čo je dobré pre zlepšenie kvality ovzdušia a
obnovu životného prostredia.

Nainštalujte zlúčený
studený katalyzátor
s ionizérom

Pripevnite späť
prednú časť zariadenia

Inteligentná technológia
S klipmi pre správu mikro počítačov je zariadenie schopné
automaticky kontrolovať kvalitu vzduchu. Čím horšia je kvalita
vzduchu v okolí, tým viac ventilátorov zariadenie využíva. Pokiaľ je
kvalita vzduchu náhle až tak zlá, že zariadenie nedokáže správne
fungovať a vzduch vyčistiť, prejde do úsporného režimu, pokiaľ sa
kvalita vzduchu opäť nezlepší.

Pripojte zariadenie k
napájaniu.

Stlačte tlačidlo „ON/OFF”
pre spustenie zariadenia
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Varovanie
Dodržujte nasledujúce pravidlá a pokyny, aby ste predišli možnému
skratu, požiaru či inému poškodeniu Vás alebo majetku

Neumiestňujte do blízkosti
vykurovacieho telesa alebo nad
neho alebo do oblasti, do ktorej by
sa mohol dostať
horlavý plyn (napr. k sporáku).

Neumiestňujte v blízkosti
otvoreného ohňa a iných
zdrojov tepla.

Nerozoberajte zariadenie

Pravideľne
kontrolujte zástrčku

Používajte vždy
štandradnú zásuvku AC
(230V)

Nestrkajte žiadne cudzie
predmety do vývodu alebo
prívodu vzduchu

Nepoužívajte k čisteniu alkohol,
organické rozpúšťadlá
alebo žeraviny (napr. SAVO).

Nedotýkajte sa
zariadenia vlhkými
rukami

V prípade následujúcich situácií,
okamžite odpojte napájanie!
1. Skrat
2. Neobvyklé zahriatie napájacieho kábla či
zástrčky
3. Neobvyklý zápach, zvuk alebo vibrácie
4. Iné anomálie

Pripojte zástrčku v správnej
polohe do napájania, aby
nedošlo k skratu či požiaru

Držte zariadenie ďalej od vody.

Nepoužívajte na miestach
s vysokou teplotou a
vlhkosťou (napr. v kúpelni)

Nepožívajte v blízkosti
insekticídy (spreje na
hubenie škodcov a hmyzu)
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Udržujte zavreté okná a dvere.

Pri odpojovaní z napájania
neťahajte za napájací kábel, ale
vyťahujte za zástrčku.

Inštrukcie pre ovládanie
Dotykový ovládací panel
Nočný režim
Stlačte tlačidlo „SLEEP” na diaľkovom ovládaní
alebo na dotykovom ovládacom panely

Indikátor výmeny ﬁltrov
Indikátor kvality vzduchu
Indikátor aniontov

Časovač

Časovač
Stlačte tlačidlo „TIMER” a vyberte požadovaný
čas 1H/2H/4H/8H

Tlačidlá Auto režim

Nočný režim

Rýchlosť 1

Tlačidlá

Rýchlosť 2
Rýchlosť 3

Indikátor aniontů
Stlačte tlačidlo „FUNCTION” na diaľkovom
ovládání alebo tlačidlo „ANION” dotykovom
ovládacom panely

Zapnutie/vypnutie
Stlačte tlačidlo „ON/OFF” na diaľkovom ovládaní
alebo na dotykovom ovládacom panely

Výmena ﬁltra
Automatický režim
Stlačte tlačidlo „AUTO” na ďiaľkovom ovládaní
alebo na dotykovom ovládacom panely

Nastavenie rýchlosti ventilátoru
Stlačte tlačidlo „SPEED” na diaľkovom
ovládaní alebo na dotykovom ovládacom
panely

Filter je potreba vymeniť, keď čistička vydá päť zazvonení
a indikátor výmeny ﬁltra bliká.

1. Odstráňte prednú časť 2. Odstráňte použitý ﬁlter

4. Stlačte tlačidlo „SLEEP” po dobu 5tich sekúnd, aby sa reštartoval indikátor
výmeny ﬁltra
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3. Vložte nový ﬁlter
správnou stranou

5. Priložte prednú časť a
riadne upevnite

Proces ﬁltrácie vzduchu

Údržba
Zariadenie čistite mäkkou navlhčenou handrou. Prívod a vývod vzduchu jemne
utierajte navlhčenou kefkou.
Nepoužívajte na čistenie alkohol, organické rozpúšťadlá alebo žeraviny
(napr. SAVO)

Zlúčený ﬁlter

4 stupne filtrácie

Výměnu ﬁltru zařízení automaticky připomene (viz. str.08). Sloučený ﬁltr lze
používat po dobu až jednoho roku při běžném průměrném času užívání
(8 hod. denně). Doba účinnosti ﬁltru se může lišit s ohledem na míru znečištění
daného okolí. Na potřebu vyměnit ﬁltry kromě indikátoru výměny ﬁltrů, může
upozornit zápach nebo zvláštní zvuky vycházející ze zařízení.

Zlúčený ﬁlter Filter:
Základný ﬁlter: Zachycuje väčšie častice napr. vlasy, lupiny, látkové vlákna apd.

Když se na povrchu sloučeného ﬁltru hromadí prach, lze použít vysavač
k odstranění prachu a prodloužení životnosti ﬁltračního setu. (Doporučujeme čistit
ﬁltr vysavačem jednou za dva měsíce)

HEPA ﬁlter: Vysoko účinný ﬁlter odstraňuje malé častice (až
0.0025mm) napr. tabakový dym, roztoče, piliny apd.
Uhlíkový ﬁlter: Odstraňuje škodlivý zápach napr. formaldehyd, benzén apd.
Cold colayst: Odstraňuje baktérie a víry
Ionizér: Čistí vzduch od negatívnych iontov, ktoré škodia ľudskému zdraviu.
Vývod vzduchu

Prívod vzduchu
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Často kladené otázky

Riečenie bežných problémov

Prečo ovládací panel nefunguje?
Odpoveď: Skontrolujte správne pripojenie napájacieho kábla a tiež či je
predná časť zariadenia správne uchytená.

Pokiaľ čistička nefunguje správne, skontrolujte nižšie uvedené položky

Problémy

Možný dôvod a riešenie
1. Skontrolujte, či je napájací kábel správne
pripojený k napájaniu. Pokiaľ nie, znovu ho
pripojte.
2. Skontrolujte, či je predná časť dobre uzavretá.
Pokiaľ nie, dobre ju uzavrite.
3. Skontrolujte, či je zariadenie umiestnené
rovno. Pokiaľ nie, umiestnite ho rovno.

Prečo indikátor ﬁltrov stále svieti?
Odpoveď: Pokiaľ indikátor bliká, je potrebné vymeniť ﬁlter. Pokiaľ indikátor
svieti alebo bliká aj po výmene ﬁltru, skúste indikátor reštartovať (viď str. 08)

Čistička vzduchu nefunguje

Prečo vydáva zariadenie hlasitý zvuk, keď je zapnuté?
Odpoveď: Filtre sú zanesené prachom. Vyčistite ﬁltre vysávačom.

Indikátor kvality vzduchu
svieti stále na červeno

Senzor môže byť ovplyvnený vodnou
parou, výparov zo sprejov apd.
Vyskúšajte zariadenie v inom
prostrední, a l ebo počkajte až sa
výpary rozplynú.

Cítite zvláštny zápach okolo
prívodu vzduchu

Skontrolujte, či sú ﬁltre čisté.
Pokiaľ áno vyčistite ﬁltre, prípadne ich vymeňte.

Čo robiť keď zariadenie nefunguje a vydáva zvonivé zvuky?
Odpoveď: Skontrolujte prednú časť zariadenia, či je správne
upevnené. Pokiaľ čistička zazvoní päť krát po sebe a bliká indikátor
výmeny ﬁltrov, je potrebné vymeniť ﬁlter.

Prečo je vzduch stále znečistený, keď čistička funguje a je zapnutá?
Odpoveď: Skontrolujte či sú okná a dvere zatvorené, a či nimi neprenikajú ďalšie
nečistoty.

Zariadenie vydává hlasitý
zvuk a nečistí dostatočne
vzduch

Dajú sa ﬁltre čistiť?
Odpoveď: Zlúčený ﬁlter čistite vysávačom a pokiaľ je od čistenia vzduchu
navlhnutý, usušte ho na slnku (viď str.12).

Vzduch je znečistený,
ale zariadenie
nefunguje

Ako dlho môžu byť ﬁltre používané?
Odpoveď: Obvykle 6-12 mesiacov, ale doba používania sa môže meniť
podľa miery znečistenia priestoru, kde sa zariadenie nachádza. Pri veľkom
znečistení priestoru môžu byť ﬁltre menené aj po troch mesiacoch.

Skontrolujte, či je HEPA ﬁlter čistý.
Pokiaľ áno vyčistite ﬁlter
vysávačom, prípadne ho vymeňte.

Zmeňte polohu zariadenia, pokiaľ stále
nefunguje, nastavte ručne vyšší stupeň
rýchlosti pomocou tlačidla„SPEED”.

Pokiaľ ani po kontrole zariadenie nefunguje správne obráťte sa na výrobcu či
profesionálneho technika. Nepokúšajte sa zariadenie opraviť sami, aby nedošlo k úrazu
elektrickým prúdom, požiaru, väčšiemu poškodeniu zariadenia alebo inej nehode.
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Technické špeciﬁkácie

Záverečné upozornenie
Záruka zaniká v prípade nižšie uvedených podmienok:
• Poškodenie vplyvom nesprávnaho používania, alebo užívania v
nevyhovujúcich podmienkach.
• Prúd, napätie alebo výkon FV alebo DC zariadenia, sú mimo
menovitých hodnôt produktu.
• Pokus užívateľa o neodbornú opravu, inštaláciu alebo demontáž.
• Produkt alebo akákoľvek jeho časť je poškodená vplyvom prírodných
elementov, napr. úder bleskom, vodou, mechanickým poškodením, atď.

Typ

VIKING A200

Ionizácia

10 mil. psc/cm³

Senzor

TVOC senzor

Dosah

27m²

Výkon

45W

Vnútorné napájanie

Izolovaný spínací zdroj napájania

Zlúčený ﬁlter

Základný ﬁlter
HEPA ﬁltr
Uhlíkový ﬁlter

Upozornenie:
Nevyhadzujte výrobok po skončení životnosti ako netriedený komunálny
odpad, použite zberné miesta triedeného odpadu. Správnou likvidáciou
produktu zabránite negatívnym vplyvom na ľudské zdravie a životné
prostredie. Recyklácia materiálov prispieva k ochrane prírodných zdrojov.
Viac informácií o recyklácii tohto produktu Vám poskytne obecný úrad,
organizácie pre spracovanie domovského odpadu alebo predajné miesto,
kde ste produkt zakúpili.

Studený katalyzátor s Ionizérom
Max. hlasitosť

<60dB

Dosah diaľkového ovládania

>6m

Rýchlosti ventilátoru

3 rýchlosti

Dĺžka napájacieho kábla

1.8m

Materiál

ABS

Rozmery

348x190x556mm

Čistá hmotnosť

5.7kg

Rozlíšenie kvality vzduchu

Recyklácia:
Nevyhadzujte výrobok ani batérie po skončení životnosti ako netriedený
komunálny odpad. Použite zberné miesta triedeného odpadu. Správnou
likvidáciou produktu zabránite negatívnym vplyvom na ľudské zdravie a
životné prostredie. Recyklácia materiálov prispieva k ochrane prírodných
zdrojov. Viac informácií o recyklácii tohto produktu Vám poskytne obecný
úrad, organizácie pre spracovanie domovského odpadu alebo predajné
miesto, kde ste produkt zakúpili alebo sa informujte na stránkach výrobcu
zariadenia:
www.best-power.cz/uzitecne-info/sber-elektronickeho-zarizeni.

Kvalita

Farba

Výborná

Modrá

Dobrá

Fialová

Zlá

Prehlásenie
Všetky práva vyhradené. Reprodukcia tohto dokumentu vakejkoľvek
podobe a obsahu, bez písomného súhlasu vlastníka spoločnosti BONA
SPES s.r.o., je zakázaná. Všetky ostatné ochranné známky sú ochranné
známky príslušných vlastníkov.

Ružovo-červená

Distribúciu značky VIKING zaisťuje spoločnosť: BONA SPES s.r.o.
Řepčín 250, Olomouc 77900, IČO: 3476774, DIČ: CZ3476774, tel: 777
109 009 www.best-power.cz, email: info@best-power.cz

VIKING A200 légtisztító
Használati útmutató

Köszönjük, hogy megvásárolta és használja termékünket. A
telepítés előtt gondosan olvassa el a használati utasítást. Őrizze
meg ezt a kézikönyvet későbbi felhasználás céljából.
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Minden termékszállítás alapos ellenőrzésen esik át, mielőtt elhagyná a gyártóüzemet. A
termékeket gondosan csomagolják és a minőségi tanúsítványt betartva.
Ne vegyen át olyan terméket, amelyen az áru sérülésének jelei láthatók, és kérje meg a
szállító cég alkalmazottját, hogy ezt rögzítse a fuvarokmányon vagy a nyugtán.
A doboz kinyitásakor
Ha első látásra úgy tűnik, hogy a kézbesített szállítmány jó állapotban van, de a
doboz kinyitása után azt tapasztalja, hogy a szállítás során valamilyen veszteség
vagy sérülés történt, értesítse az eladót, akitől az árut megrendelte.
A használati utasításról
Ez a kezelési útmutató az új légtisztító helyes használatára és használati útmutatójára
vonatkozik. Ne használja a terméket, amíg nem olvasta el megfelelően a kezelési
útmutatót, és kövesse az utasításokat a személyes biztonság és a megfelelő működés
biztosítása érdekében.
A BONA SPES s.r.o. nem vállal felelősséget illetéktelen személy által végzett
telepítésért. Ezt a terméket az összes vonatkozó szabványnak megfelelően kell
telepíteni, működtetni, ellenőrizni valamint szervizkarbantartását elvégezni.
Kérjük, gondosan őrizze meg a vásárlás igazolását és a használati utasítást az
esetleges jövőbeni felhasználás vagy panaszok miatt.
Figyelmeztetés:
Ezt a készüléket 8 éves, vagy annál idősebb gyermekek, valamint csökkent fizikai,
érzékszervi vagy szellemi képességekkel vagy tapasztalat és ismeret hiányával
rendelkező személyek nem használhatják, kivéve, ha felügyeletet vagy oktatást kaptak
a készülék biztonságos használatával kapcsolatban. A gyermekek nem játszhatnak a
készülékkel. Tisztítást és karbantartást gyermekek nem végezhetnek felügyelet nélkül.
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A termék leírása

A termék és a csomag tartalma

Digitális kijelző

Összevont filter
Gombok

Szenzor

Elülső rész

Légtisztító

1. Alap szűrő
2. HEPA szűrő
3. Szénszűrő
4. Hideg katalizátor
ionizátorral

Távirányító

Fogantyú

Mágneses zár
Levegő kivezetés

Ventilátor

1 filer készlet

Használati útmutató

Kapocs
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Típus címke

Telepítési útmutató
Csomagolja ki a készüléket

Távolítsa el a
készülék elejét

Technológia
Távolítsa el a szűrőket
a csomagolásból

Biztonságos technológia
A kettős védelemnek köszönhetően a belső biztonsági szerkezet
veszély esetén automatikusan kikapcsol. Ezenkívül a készüléket
a gyermekek biztonsága érdekében tervezték. A készülék
automatikusan kikapcsol, ha a gyerekek kinyitják és a ventilátor
felé nyúlnak.
Környezetbarát technológia
Minden másodpercben 10 millió darab hasznos ion keletkezik a
helyiségben, ami hasznos a levegő minőségének javításához és a
környezet helyreállításához.

Telepítse a
kombinált hideg
katalizátort
ionizátorral

Helyezze vissza a
készülék elejét

Intelligens technológia
A mikroszámítógép kezelő rendszerrel a készülék képes
automatikusan szabályozni a levegő minőségét. Minél rosszabb a
környezeti levegő minősége, annál több ventilátort használ az
eszköz. Ha a levegő minősége hirtelen olyan rossz lesz, hogy a
készülék nem tud megfelelően működni és a levegőt
megtisztítani, akkor energiatakarékos üzemmódba kapcsol, amíg
a levegő minősége ismét megjavul.

Csatlakoztassa a készüléket
az áramforráshoz.

A készülék indításához
nyomja meg az "ON / OFF"
gombot
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Figyelmeztetés
Kövesse ezeket a szabályokat és utasításokat az esetleges rövidzárlat,
tűz vagy egyéb károk megelőzésére

Ne tegye a fűtőberendezés
közelébe vagy az fölé, vagy olyan
helyre, ahová bejuthat
gyúlékony gáz (pl. kályhához).

Ne tegye nyílt láng vagy
más hőforrás közelébe.

Ne szerelje szét a készüléket

Rendszeresen
ellenőrizze a
csatlakozót.

Mindig használjon
szabványos hálózati
csatlakozót (230 V)

A rövidzárlat vagy a tűz
elkerülése érdekében a
csatlakozót a megfelelő
helyzetben csatlakoztassa
az áramforráshoz

Ne használja magas
hőmérsékletű és
páratartalmú helyeken (pl.
fürdőszobában)

Ne helyezzen idegen tárgyakat
a levegő kimenetébe vagy
bemenetébe

Ne használjon alkoholt,
szerves oldószereket vagy
maró hatású anyagokat (pl.
hipó) a tisztításhoz.

Ne érjen nedves kézzel
a készülékhez

A következő esetekben
azonnal húzza ki az
áramellátást!
1. Rövidzárlat
2. A tápkábel vagy a csatlakozó szokatlan
melegedése
3. Szokatlan szag, hang vagy rezgés
4. Egyéb anomáliák

Tartsa távol a készüléket a víztől.

Ne használjon a közelben
rovarölő szereket (kártevők
és rovarok elpusztítására)
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Az ablakokat és az ajtókat tartsa
csukva.

A tápellátásról való lekapcsoláskor
ne a tápkábelt húzza, hanem a
csatlakozót húzza ki.

Irányítási utasítások
Érintő kezelőpanel
Éjjeli mód
Nyomja meg a "SLEEP" gombot a távirányítón
vagy érintse meg a kezelőpanelt

Szűrő csere jelző

Levegő minőség jelző

Anion jelző

Időzítő

Időzítő
Nyomja meg a "TIMER" gombot és válassza ki a
szükséges idő: 1H / 2H / 4H / 8H

Gombok Auto üzemmód

Éjjeli mód

Sebesség 1

Gombok

Sebesség 2
Sebesség 3

Anion jelző
Nyomja meg a "FUNCTION" gombot a távirányítón
vagy az "ANION" gombot az érintő kezelőpanel

Bekapcsolás/kikapcsolás
Nyomja meg az "ON / OFF" gombot a
távirányítón vagy érintse meg a kezelőpanelt

Filter csere A szűrőt ki kell cserélni, ha a tisztító ötször csenget
és a filter cserejelző villog.

Automatikus üzemmód
Nyomja meg az "AUTO" gombot a távirányítón
vagy érintse meg a kezelőpanelt

Ventilátor sebességének beállítása
Nyomja meg a "SPEED" gombot a távirányítón
vagy érintse meg a kezelőpanelt

1. Távolítsa el az elülső részt. 2. Távolítsa el a használt szűrőt

4. Nyomja meg a „SLEEP” gombot 5
másodpercig
a
filter
cserejelző
újraindításához
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3. Helyezze be az új
szűrőt a megfelelő
oldalával

5. Helyezze be az
első részt és rögzítse

A levegő szűrésének folyamata

Karbantartás
Tisztítsa meg a készüléket puha, nedves ruhával. Óvatosan törölje le a levegő
be- és kimenetét nedves kefével.
Ne használjon alkoholt, szerves oldószereket vagy maró hatású anyagokat a
tisztításhoz (pl. hipó)

Összevont filter

4 szűrési szakasz

Összevont szűrők:
Alap filter: Felfog nagyobb részecskéket, például hajat, korpát, szövetszálakat stb.

A készülék automatikusan emlékezteti Önt a szűrő cseréjére (lásd: 8. oldal). A
kombinált szűrő legfeljebb egy évig használható a szokásos átlagos használati
idő alatt (Napi 8 óra). A hatékonysági idő a környezet szennyezésének mértékétől
függően változhat. A filter csere jelző mellett az eszközből származó szag vagy
különleges hangok is jelezhetik a szűrők cseréjének szükségességét.

HEPA ﬁlter: Nagyon hatékony filter eltávolítja a kis részecskéket (egész 0,0025 mm)
pl. dohányfüst, atkák, pollen stb.
Szénszűrő: Eltávolítja a káros szagokat, például formaldehidet, benzolt stb.
Hideg katalizátor: Eltávolítja a baktériumokat és a vírusokat
Ionizáló:Tisztítja a levegőt a negatív ionoktól, amelyek károsítják az egészséget

Ha a kombinált szűrő felületén por halmozódik fel, porszívót lehet használni
a por eltávolítására és a szűrőkészlet élettartamának meghosszabbítására. (Azt
javasoljuk, hogy a filtert kéthavonta tisztítsa meg porszívóval)

Levegő kiáramlás

Levegő beáramlás

06

Gyakran ismételt kérdések

Gyakori problémák megoldása
Ha a tisztító nem működik megfelelően, ellenőrizze az alábbi lehetőségeket

Miért nem működik az irányító panel?
Válasz: Ellenőrizze, hogy a tápkábel megfelelően van-e csatlakoztatva, és hogy a
készülék eleje megfelelően van-e rögzítve.

Problémák

Lehetséges okok és megoldásokí
1. Ellenőrizze, hogy a tápkábel megfelelően van-e
csatlakoztatva az áramforráshoz. Ha nem,
csatlakoztassa újra.
2. Ellenőrizze, hogy az eleje jól zárva van-e. Ha nem,
zárja be jól.
3. Győződjön meg arról, hogy az eszköz egyenesen van
elhelyezve. Ha nem, akkor helyezze el egyenesen.

Miért világít folyamatosan a filter jelző?
Válasz: Ha a jelzőfény villog, a filtert ki kell cserélni. Ha a jelzőfény a csere
után is világít vagy villog, próbálja meg a jelzőt újraindítani (lásd: 8. oldal)

A légtisztító nem
működik

Miért ad ki nagy hangot a készülék mikor be van kapcsolva?
Válasz: A szűrőket eltömítette a por. Tisztítsa meg a szűrőket porszívóval.

A levegőminőség jelzője
mindig pirosan világít

Az érzékelőre hatással lehet a vízgőz,
spray stb.
Próbálja ki a készüléket egy másik
környezetben, vagy várja meg, amíg a
gőzök feloldódnak.

Különös szagokat
érezni a levegő
beáramló körül

Ellenőrizze, hogy a szűrők tiszták-e.
Ha igen, tisztítsa meg vagy szükség esetén
cserélje ki a szűrőket.

A készülék hangos hangot
ad ki, és nem tisztítja
kellőképpen a levegőt

Ellenőrizze, hogy a HEPA szűrő
tiszta-e. Ha igen, tisztítsa meg a
szűrőt porszívóval, vagy cserélje ki,
ha szükséges.

Mi van, ha a készülék nem működik, és csengő hangokat ad ki?
Válasz: Ellenőrizze, hogy a készülék eleje megfelelően van-e rögzítve. Ha a
tisztító egymás után ötször cseng, és a filter csere jelző villog,
ki kell cserélni a szűrőt.
Miért szennyezett a levegő, ha a tisztító működik és be van kapcsolva
Válasz: Ellenőrizze, hogy az ablakok és az ajtók csukva vannak-e és hogy
nem kerül be rajtuk keresztül további szennyeződés.

Tisztíthatóak a szűrők?
Válasz: Tisztítsa meg a kombinált szűrőt porszívóval, és ha nedves a
légtisztítástól, szárítsa meg napsütésben (lásd a 12. oldalt).

A levegő szennyezett, de
a készülék nem működik

Meddig használhatók szűrők?
Válasz: Általában 6-12 hónap, de a használati időtartam a környezet
szennyezettségének mértékétől függően változhat. Nagy szennyezettségű
környezetben a szűrőket három hónap után is ki lehet cserélni.

Helyezze át az eszközt, ha továbbra sem
működik, állítsa be manuálisan a magasabb
sebességfokozatot a "SPEED" gomb
segítségével.

Ha az eszköz ellenőrzése után továbbra sem működik megfelelően, lépjen kapcsolatba a
gyártóval vagy egy
szakemberrel. Ne próbálja meg saját maga szervizelni a készüléket, hogy elkerülje az
áramütést, a tüzet, a
készülék súlyos károsodását vagy más balesetet.
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Műszaki adatok

Záró figyelmeztetések
A jótállás a következő feltételek mellett szűnik meg:
• A nem rendeltetésszerű vagy a nem megfelelő körülmények melletti
használat miatt történő károk.
• A DC eszköz áramának, feszültségének vagy teljesítményének értéke
nem felel meg a termék értékeinek besorolásának.
• A felhasználó megpróbál helytelen javítást, telepítést vagy szétszerelést
végrehajtani.
• A termék vagy annak bármely része károsodott természetes elemek,
például villám ütés, víz, mechanikai sérülések stb. által.

Típus

VIKING A200

IIonizáció

10 mil. psc/cm³

Szenzor

TVOC szenzor

Hatótáv

27m²

Teljesítmény

45W

Belső táp

Elszigetelt kapcsoló tápegység

Kombinált szűrő

Alap ﬁlter
HEPA ﬁlter
Szénszűrő
Hideg katalizátor ionizálóval

Max. zaj

<60dB

Távirányító hatótáv

>6m

Ventilátor sebesség

3 sebesség

Tápkábel hossza

1.8m

Anyag

ABS

Méretek

348x190x556mm

Tiszta súly

5.7kg

Levegő minőség szintek

Minőség
Kiváló
Jó
Rossz

Figyelmeztetés
Az élettartama lejárta után ne dobja a terméket válogatás nélküli
kommunális hulladékba, használjon szelektív hulladékgyűjtő pontokat. A
termék helyes likvidálásával megakadályozza a negatív hatásokat az
emberi egészségre és a környezetre. Az anyagok újrahasznosítása
elősegíti a természeti erőforrások megőrzését. A termék újrahasznosításáról
több információval szolgál az önkormányzat, a háztartási hulladékkezelő
szervezet vagy az értékesítési hely, ahol a terméket vásárolta.
Újrahasznosítás:
Az élettartama lejárta után ne dobja a terméket válogatás nélküli
kommunális hulladékba, használjon szelektív hulladékgyűjtő pontokat. A
termék helyes likvidálásával megakadályozza a negatív hatásokat az
emberi egészségre és a környezetre. Az anyagok újrahasznosítása
elősegíti a természeti erőforrások megőrzését. A termék újrahasznosításáról
több információval szolgál az önkormányzat, a háztartási hulladékkezelő
szervezet, az értékesítési hely, ahol a terméket vásárolta, vagy
informálódjon az eszközt gyártó honlapján:
www.best-power.cz/uzitecne-info/sber-elektronickeho-zarizeni.

Szín
Kék
Lila

Nyilatkozat:
Minden jog fenntartva. Tilos a dokumentum bármilyen formában vagy
bármilyen tartalomban történő sokszorosítása a BONA SPES s.r.o.
tulajdonosának írásbeli engedélye nélkül. Minden más védjegy a megfelelő
tulajdonos védjegye.

Rózsaszín piros

A VIKING márkanév terjesztését biztosító cég: BONA SPES s.r.o.,
Řepčín 250, Olomouc 77900, IČO: 3476774, DIČ: CZ3476774,
+420 777 109 009, www.best-power.cz, info@best-power.cz

VIKING A200 Luftreiniger
Bedienungsanleitung

Vielen Dank für den Kauf und die Verwendung unseres
Produktes. Lesen Sie die Gebrauchsanweisung vor der
Inbetriebnahme sorgfältig durch. Bewahren Sie dieses
Handbuch zum späteren Nachschlagen auf.
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Die Firma BONA SPES s. r. o. tut ihr Möglichstes, um die sichere Lieferung aller ihrer
Produkte zu gewährleisten. Alle Produktlieferungen werden vor Verlassen des
Produktionswerks einer gründlichen Prüfung unterzogen. Die Produkte werden sorgfältig
verpackt und das Qualitätszertifikat wird eingehalten.
Akzeptieren Sie keine Produkte, die Anzeichen von Schäden an der Ware aufweisen,
und bitten Sie den Mitarbeiter des Lieferunternehmens, dies auf dem
Versanddokument oder der Quittung zu vermerken.
Beim Öffnen der Verpackung
Wenn sich die gelieferte Sendung auf den ersten Blick in einem guten Zustand befindet, Sie
jedoch nach dem Öffnen der Schachtel feststellen, dass beim Transport ein Verlust oder eine
Beschädigung aufgetreten ist, informieren Sie den Verkäufer, bei dem Sie die Ware bestellt
haben.
Informationen zur Bedienungsanleitung
Diese Bedienungsanleitung ist eine Anleitung zur korrekten Verwendung und Bedienung Ihres
neuen Luftfilters. Verwenden Sie das Produkt erst, wenn Sie die Gebrauchsanweisung
gelesen und die Anweisungen befolgt haben, um die persönliche Sicherheit und den
ordnungsgemäßen Betrieb zu gewährleisten. Die Firma BONA SPES s. r. o. übernimmt keine
Verantwortung für die Installation durch eine nicht autorisierte Person.
Dieses Produkt muss gemäß allen geltenden Normen installiert, betrieben, geprüft und
gewartet werden.
Bitte bewahren Sie den Kaufbeleg und die Gebrauchsanweisung sorgfältig auf, damit Sie
sie später verwenden oder sich beschweren können.
Bitte beachten:
Dieses Gerät ist nicht für Kinder unter 8 Jahren, Personen mit eingeschränkter
körperlicher, sensorischer oder mentaler Leistungsfähigkeit oder mangelnder Erfahrung
und Wissen bestimmt, es sei denn, sie wurden beaufsichtigt oder in Bezug auf die
sichere Verwendung des Geräts angewiesen.
Lassen Sie Kinder nicht mit diesem Gerät spielen! Reinigung und Wartung dürfen
nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden.
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Produkt und Inhalt der
Packung

Beschreibung
des Produkts

Digitalanzeige
Kombinierter Filter

-------- Tasten
------- Sensor

-------

Vorderseite
1. Basisfilter
2. HEPA-Filter
3. Aktivkohlefilter
4. Kalter Katalysator
mit Ionisator

Luftreiniger

Fernbedienung

Griff

Magnetschloss Luftauslass

----------------

Ventilator

1 Satz Filter

---------

Bedienungsanlei
tung
02

Schnalle

Typenschild

Installationsanleit
ung
Entnehmen Sie das Gerät

Entfernen Sie
die Vorderseite
des Geräts

Technologie
Sichere Technologie
Dank des doppelten Schutzes schaltet sich die interne
Sicherheitseinrichtung bei Gefahr automatisch ab. Darüber
hinaus ist das Gerät für die Sicherheit von Kindern ausgelegt.
Das Gerät schaltet sich automatisch aus, wenn Kinder es öffnen
und sich dem Lüfter nähern.

Nehmen Sie die
Filter aus der
Verpackung

Umweltfreundliche Technologie
Jede Sekunde werden 10 Millionen nützliche Ionen im Raum
erzeugt, was zur Verbesserung der Luftqualität und zur
Regenerierung der Umwelt beiträgt.

Installieren Sie den
kombinierten kalten
Katalysator mit dem Ionisator

Bringen Sie die
Vorderseite des
Geräts wieder an

Inteligente Technologie
Mit Mikrocomputer-Clips kann das Gerät die Luftqualität
automatisch steuern. Je schlechter die Umgebungsluftqualität
ist, desto mehr Ventilatoren verwendet das Gerät. Wenn die
Luftqualität plötzlich so schlecht ist, dass das Gerät nicht mehr
imstande ist, die Luft zu reinigen, wechselt es in den
Energiesparmodus, bis sich die Luftqualität wieder verbessert.

Schließen Sie das Gerät an
die Stromversorgung an.

Drücken Sie die Taste „ON
/ OFF“, um das Gerät zu
starten
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Warnung
Befolgen Sie die nachstehenden Regeln und Anweisungen, um einen
möglichen Kurzschluss, einen Brand oder andere Schäden an Ihnen oder
Ihrem Eigentum zu vermeiden:

Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe oder
über einer Heizung oder in einem Bereich
auf, in den brennbares Gas eindringen kann
(z.B. am Herd).

Nicht in der Nähe von
offenen Flammen oder
anderen Wärmequellen
aufstellen.

Zerlegen Sie das Gerät nicht

Überprüfen Sie den
Stecker regelmäßig

Verwenden Sie immer eine
StandardWechselstromsteckdose
(230 V)
Schließen Sie den Stecker
in der richtigen Position an
das Netzteil an, um einen
Kurzschluss oder einen
Brand zu vermeiden
Nicht an Orten mit hoher
Temperatur und
Luftfeuchtigkeit verwenden
(z.B. im Badezimmer)

Verwenden Sie zur
Reinigung keinen Alkohol,
keine organischen
Lösungsmittel oder Ätzmittel
(z SAVO).

Führen Sie keine Fremdkörper
in den Luftauslass oder die
Luftzufuhr ein
Berühren Sie das Gerät
nicht mit nassen
Händen

Trennen Sie in den folgenden
Situationen sofort die
Stromversorgung!
1. Kurzschluss
2. Ungewöhnliche Erwärmung des Netzkabels oder
Steckers
3. Ungewöhnlicher Geruch, Geräusch oder Vibration
4. Andere Anomalien

Halten Sie das Gerät von
Wasser fern.

Verwenden Sie das Gerät nicht in der
Nähe von Insektiziden (Spray, um
Schädlinge und Insekten zu beseitigen)
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Fenster und Türen geschlossen
halten.

Ziehen Sie beim Trennen von der
Stromversorgung nicht am
Netzkabel, sondern am Stecker.

Bedienungsanleitung
Nachtmodus
Drücken Sie die Taste „SLEEP“ auf der
Fernbedienung oder dem Touch-Bedienfeld

Touch-Bedienfeld

Luftqualitätsanzeige

Filterwechsel-Anzeige

-- ------ ------- ----- ---

------------

Anionenindikator

Timer
Drücken Sie die Taste „TIMER“ und wählen
Sie die gewünschte Zeit 1H / 2H / 4H / 8H

---Geschwindigkeit 1

------------------------------------------------

------------------

Tasten

Anionenanzeige
Drücken Sie die Taste „FUNCTION“ auf der Fernbedienung
oder die Taste „ANION“ auf dem TouchBedienfeld

Tasten

Geschwindigkeit 2

Filterwechsel

Geschwindigkeit 3

Der Filter muss ausgewechselt werden, wenn der
Reiniger fünfmal klingelt und die Filter-Ersatzanzeige
blinkt.

Einschalten /
Ausschalten
Drücken Sie die Taste „ON / OFF“ auf der
Fernbedienung oder dem Touch-Bedienfeld

1. Entfernen Sie die Vorderseite 2. Entsorgen Sie
den gebrauchten Filter

3. Setzen Sie den neuen
Filter mit der richtigen Seite ein

Auto-Modus
Drücken Sie die Taste „AUTO“ auf der
Fernbedienung oder dem Touch-Bedienfeld

Einstellung der Ventilatorgeschwindigkeit
Drücken Sie die Taste „SPEED“ auf der
Fernbedienung oder dem Touch-Bedienfeld

4. Drücken Sie die Taste
„SLEEP“ 5 Sekunden
lang, um die Anzeige für
den Filterwechsel neu zu
starten
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5. Befestigen Sie die Vorderseite und sichern Sie sie

Luftfiltrationsprozess

Instandhaltung
Reinigen Sie das Gerät mit einem weichen, angefeuchteten Tuch. Wischen Sie
den Lufteinlass und -auslass vorsichtig mit einer angefeuchteten Bürste ab.
Verwenden Sie keinen Alkohol, keine organischen Lösungsmittel
oder Ätzmittel (z SAVO)

Kombinierter Filter

4 Filtrationsstufen

Kombinierter Filter:
Basisfilter: Fängt größere Partikel ein, z Haare, Schuppen, Stofffasern usw.

Das Gerät erinnert Sie automatisch daran, den Filter auszutauschen (siehe
Seite 08). Der kombinierte Filter kann bis zu einem Jahr zur normalen
durchschnittlichen Nutzungsdauer (8 Stunden pro Tag) verwendet werden. Die
Zeit der Wirksamkeit des Filters kann je nach Verschmutzungsgrad der
Umwelt variieren. Zusätzlich zur Anzeige des Filterwechsels können Gerüche
oder spezielle Geräusche, die vom Gerät ausgehen, auf die Notwendigkeit
hinweisen, die Versuchsfilter auszutauschen.

HEPA-Flter: Hochwirksamer Filter entfernt kleine Partikel (bis zu
0,0025 mm), z Tabakrauch, Milben, Pollen usw..
Aktivkohle-Filter: Entfernt schädliche Gerüche wie Formaldehyd, Benzin usw.
Cold colayst: Entfernt Bakterien und Viren
Ionisator: Reinigt die Luft von negativen Ionen, die für die
menschliche Gesundheit schädlich sind.

Wenn sich Staub auf der Oberfläche des kombinierten Filters ansammelt, kann
ein Staubsauger verwendet werden, um Staub zu entfernen und die Lebensdauer
des Filtersatzes zu verlängern. (Wir empfehlen, den Filter alle zwei Monate mit
einem Staubsauger zu reinigen)
Luftauslass

Luftzufuhr
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Häufig gestellte Fragen

Lösung häufiger Probleme

Warum funktioniert das Bedienfeld nicht?
Antwort: Überprüfen Sie, ob das Netzkabel richtig angeschlossen und die
Vorderseite des Geräts sicher befestigt ist.

Wenn der Luftreiniger nicht richtig funktioniert, überprüfen Sie die
folgenden Punkte:

Problem
Warum leuchtet die Filter-Anzeige dauernd?
Antwort: Wenn die Anzeige blinkt, muss der Filter ersetzt werden. Wenn
die Anzeige nach dem Ersetzen des Filters immer noch leuchtet oder
blinkt, starten Sie die Anzeige neu (siehe Seite 08)

Luftreiniger funktioniert nicht

Warum macht das Gerät beim Einschalten ein lautes Geräusch?
Antwort: Die Filter sind mit Staub verstopft. Reinigen Sie die Filter mit einem
Staubsauger.
Was ist zu tun, wenn das Gerät nicht funktioniert und Klingeltöne
von sich gibt?
Antwort: Überprüfen Sie, ob die Vorderseite des Geräts
ordnungsgemäß angebracht ist. Wenn der Reiniger fünfmal
hintereinander klingelt und die Anzeige für den Filteraustausch blinkt,
muss der Filter ausgetauscht werden.

Die Luftqualitätsanzeige
leuchtet ständig rot

Sie nehmen einen seltsamen
Geruch bei der Luftzufuhr wahr

Warum ist die Luft immer noch verschmutzt, wenn der Luftreiniger
arbeitet und eingeschaltet ist?
Antwort: Stellen Sie sicher, dass die Fenster und Türen geschlossen sind
und kein weiterer Schmutz durch sie eindringt.

Können Filter gereinigt werden?
Antwort: Reinigen Sie den kombinierten Filter mit einem Staubsauger.
Wenn er durch Luftreinigung feucht ist, trocknen Sie ihn in der Sonne
(siehe Seite 12).
Wie lange können Filter verwendet werden?
Antwort: Normalerweise 6-12 Monate, aber die Nutzungsdauer kann je nach
Verschmutzungsgrad des Bereichs, in dem sich das Gerät befindet,
variieren. Wenn der Raum sehr schmutzig ist, sollten die Filter bereits nach
drei Monaten gewechselt werden.

Mögliche Ursache und
Lösung
1. Stellen Sie sicher, dass das Netzkabel
ordnungsgemäß an die Stromversorgung
angeschlossen ist. Wenn nicht, schließen Sie
es wieder an.
2. Stellen Sie sicher, dass die Vorderseite
sicher geschlossen ist. Wenn nicht, schließen
Sie sie fest.
3. Stellen Sie sicher, dass das Gerät auf
einer ebenen Fläche steht. Wenn nicht,
platzieren Sie es waagerecht.
Der Sensor kann durch
Wasserdampf, Sprühdämpfe usw.
beeinträchtigt werden.
Probieren Sie das Gerät in einer anderen
Umgebung aus oder warten Sie, bis sich die
Dämpfe aufgelöst haben.

Stellen Sie sicher, dass die Filter sauber sind.
Wenn nicht, reinigen Sie die Filter oder ersetzen
Sie sie gegebenenfalls.

Das Gerät gibt ein lautes
Geräusch von sich und reinigt
die Luft nicht ausreichend

Überprüfen Sie, ob der HEPA-Filter
sauber ist. Wenn nicht, reinigen
Sie den Filter mit einem
Staubsauger oder ersetzen Sie ihn
gegebenenfalls.

Die Luft ist verschmutzt,
aber das Gerät
funktioniert nicht

Positionieren Sie das Gerät neu. Wenn es
immer noch nicht funktioniert, stellen Sie
manuell einen höheren Gang ein mit der
Taste „SPEED”.

Wenn das Gerät nach der Überprüfung immer noch nicht ordnungsgemäß funktioniert,
wenden Sie sich an den Hersteller oder einen professionellen Techniker. Versuchen Sie
nicht, das Gerät selbst zu reparieren, um Stromschläge, Feuer, größere Schäden am
Gerät oder andere Unfälle zu vermeiden.
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Technische Spezifikationen

Abschließende Hinweise
Die Garantie erlischt unter folgenden Bedingungen:
• Beschädigung durch unsachgemäße Verwendung bzw. Verwendung
unter ungeeigneten Bedingungen.
• Der Strom, die Spannung oder die Leistung des PV- oder DC-Geräts
liegt außerhalb der Nennwerte des Produkts.
• Versuch des Benutzers zur unprofessionellen Reparatur, Installation oder
Demontage.
• Das Produkt oder ein Teil davon wird durch natürliche Einwirkungen beschädigt, z.B.
Blitzeinschlag, Wasser, mechanische Schäden usw.

Typ

VIKING A200

Ionisation

10 mil. psc/cm³

Sensor

TVOC Sensor

Reichweite

27m²

Leistung

45W

Interne Stromversorgung

Isolierte Schaltstromversorgung

Kombinierter Filter

Basisfilter

Bitte beachten:
Entsorgen Sie das Produkt oder die Batterien am Ende ihrer Lebensdauer nicht
als unsortierten Hausmüll. Verwenden Sie separate Sammelstellen für Abfälle.
Indem Sie sicherstellen, dass dieses Produkt ordnungsgemäß entsorgt wird,
tragen Sie dazu bei, mögliche negative Folgen für die Umwelt und die
menschliche Gesundheit zu vermeiden, die andernfalls durch unangemessenen
Umgang mit diesem Produkt verursacht werden könnten. Das Recycling von
Materialien wird dazu beitragen, die natürlichen Ressourcen zu schonen.
Weitere Informationen zum Recycling dieses Produkts erhalten Sie von Ihrem
örtlichen Stadtbüro, Ihrem Hausmüllentsorgungsdienst oder dem Geschäft, in
dem Sie das Produkt gekauft haben.

HEPA -Filter
Aktivkohle-Filter
Kalter Katalysator mit Ionisator
Max. Geräuschentwicklung

<60dB

Reichweite der Fernbedienung

>6m

Ventilatorgeschwindigkeit

3 Geschwindigkeiten

Länge des Stromkabels

1.8m

Material

ABS

Abmessungen

348x190x556mm

Nettogewicht

5.7kg
Qualität

Luftqualitätsauflösung

Hervorragend
Gut
Schlecht

Recycling:
Entsorgen Sie das Produkt nicht am Ende seiner Nutzungsdauer als
unsortierten Hausmüll, sondern verwenden Sie separate
Abfallsammelstellen. Indem Sie sicherstellen, dass dieses Produkt
ordnungsgemäß entsorgt wird, tragen Sie dazu bei, mögliche negative
Folgen für die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu vermeiden, die
andernfalls durch unangemessenen Umgang mit diesem Produkt verursacht
werden könnten. Das Recycling von Materialien wird dazu beitragen, die
natürlichen Ressourcen zu schonen. Weitere Informationen zum Recycling
dieses Produkts erhalten Sie von Ihrem örtlichen Stadtbüro, Ihrem
Hausmüllentsorgungsdienst oder dem Geschäft, in dem Sie das Produkt
gekauft haben, oder informieren Sie sich auf den Internetseiten des
Geräteherstellers:
www.best-power.cz/uzitecne-info/sber-elektronickeho-zarizeni.

Farbe
Blau
Violett

Erklärung:
Alle Rechte vorbehalten. Vervielfältigung dieses Dokuments in irgendeiner Form
und auf irgendeine Weise ohne die schriftliche Genehmigung des Inhabers von
BONA SPES s. r. o. ist verboten. Alle anderen Marken sind geschützte Marken
ihrer jeweiligen Eigentümer. Funktionen und Spezifikationen können ohne
vorherige Ankündigung geändert werden.

Rosarot

Benutzerhandbuch
user manual
CZ/EN/DE/HU
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Die Marke VIKING wird von der Firma vertrieben: BONA SPES sro,
Řepčín 250, Olomouc 77900, ID-Nummer: 3476774,
Umsatzsteuer-Identifikationsnummer: CZ3476774,
Tel.: 777 109 009, www.best-power.cz, E-Mail: info@best-power.cz

