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Strefa 0 = Wewnętrzna przestrzeń wanny lub kabiny prysznicowej 



Oczyszczacz powietrza

eta 2569
INSTRUKCJA OBSŁUGI 
Szanowni Państwo, dziękujemy za zakup naszego produktu. Przed rozpoczęciem
użytkowania, należy uważnie przeczytać wszystkie instrukcje i zachować je na przyszłość.
Dotyczy to także gwarancji, dowodu zakupu oraz – jeśli to możliwe – wszystkich części
oryginalnego opakowania.

I. OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
Umieszczenie urządzenia
–  Wentylator nie może być stosowany w łazienkach w strefie 0, 1 i 2

(rys. 3)!
–  Nie należy umieszczać urządzenia nad gniazdkiem elektrycznym.

Ze względów bezpieczeństwa należy zachować minimalną odległość 0,5 m między
urządzeniem a przeszkodą ze wszystkich stron (meble, ściany itp.).

–  Nie zanurzać urządzenia w wodzie ani w innych płynach (nawet
częściowo), nie używać w pobliżu wanien, pryszniców, zlewów,
umywalek czy innych zbiorników i naczyń z wodą, w tym basenów.
Nie korzystać w pomieszczeniach mokrych i wilgotnych. Jeżeli mimo
to urządzenie wpadnie do wody, nie wyciągać go od razu. Najpierw
należy odłączyć je od źródła zasilania a dopiero później wyjąc z wody.
W takiej sytuacji urządzenie należy dostarczyć do serwisu w celu
sprawdzenia sprawności i bezpieczeństwa dalszego użytkowania.

–  Nie korzystać z urządzenia w miejscach (takich jak warsztaty, szklarnie, garaże czy inne
pomieszczenia gospodarcze) w których znajdują się przedmioty gorące, łatwopalne lub
wybuchowe (takie jak popiół, tlące się niedopałki papierosów, benzyna, rozcieńczalniki,
rozpuszczalniki i aerozole) lub smary (tłuszcze, oleje etc), chemikalia, środki żrące (na
przykład kwasy, rozpuszczalniki, farby). Wessanie łatwopalnych lub wybuchowych gazów
może uszkodzić filtr urządzenia a nawet doprowadzić do pożaru, wybuchu lub porażenia
elektrycznego. Powietrze jest jonizowane przez mikroskopijne wyładowania elektryczne (zwane
wyładowaniami koronowymi), które mogą spowodować zapalenie się łatwopalnych substancji.

–  Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku na zewnątrz.
–  Zawsze ustawiać oczyszczacz na płaskiej powierzchni w suchym miejscu.
–  Nie używać tkanin ani innych podobnych materiałów (np. zasłon, firanek, obrusów) do

przykrywania urządzenia. W przypadku zakrycia wlotów lub wylotów powietrza urządzenie
nie może pracować w normalnym trybie, co grozi wystąpieniem pożaru lub innych groźnych
wypadków. Nie ustawiać działającego urządzenia na miękkich powierzchniach (takich jak
materace w łóżku, sofy, ręczniki, ściereczki kuchenne czy dywany).

–  Aby zapewnić niezakłócony przepływ powietrza w pomieszczeniu, nie ustawiać urządzenia
w niszach, wąskich przejściach ani za meblami.

–  Nie ustawiać urządzenia obok sprzętów zasilanych przez gaz, kominków i źródeł
otwartego ognia. Dotyczy to także aktualnie nie rozpalonych kominków. Kurz i popiół mogą
przepływać przez oczyszczacz w następstwie czego osiadać w samym urządzeniu oraz
w pomieszczeniu. Nie zaleca się używania oczyszczacza w pobliżu zapalonych świec czy
lamp parafinowych lub podobnych przedmiotów.

–  Umieścić urządzenie w dużej odległości (przynajmniej 1 metra) od komputera, telewizora czy
odbiornika radiowego. Pozwoli to uniknąć zakłóceń i zniekształceń w tych urządzeniach.
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–  Nie umieszczać urządzenia bezpośrednio pod czujnikiem dymu, ponieważ może to obniżyć
jego czułość.

–  Zawsze chwytaj urządzenie za uchwyt znajdujący się z górnej strony.
–  Produkt można używać tylko w pozycji roboczej w miejscach, gdzie nie ma ryzyka

przewrócenia się, z dala od łatwopalnych przedmiotów (takich jak zasłony, firany, drewno,
itp.), źródeł ciepła (np. kominek, piec, grzejniki, itp.) i mokrych (np. zlewy, umywalki itp.).

Ogólne ostrzeżenia i informacje
–  Wskazówki zawarte w instrukcji obsługi należy przekazać innemu użytkownikowi urządzenia.
–  Sprawdź, czy dane dotyczące napięcia podane na tabliczce odpowiadają napięciu w sieci

elektrycznej. Wtyczkę przewodu zasilania należy podłączyć do prawidłowo uziemionego
gniazdka!

–  Z urządzenia mogą korzystać dzieci powyżej 8 roku życia, oraz
osoby z ograniczonymi zdolnościami fizycznymi lub umysłowymi,
a także nieposiadające wiedzy lub doświadczenia w użytkowaniu
tego typu urządzeń pod warunkiem, że będą one nadzorowane lub
zostaną poinstruowane na temat bezpiecznego korzystania
z tego urządzenia oraz zagrożeń wiążących się z jego używaniem.
Bawienie się urządzeniem jest zabronione dzieciom. Czyszczenie i
konserwacja bez nadzoru dorosłych jest dzieciom zabroniona. Dzieci
do lat 8 muszą trzymać się z dala od urządzenia i jego przewodu.

–  Przed montażem i demontażem akcesoriów lub części, przed
przystąpieniem do konserwacji lub czyszczenia lub po zakończeniu
pracy należy wyłączyć urządzenie i odłączyć je od zasilania poprzez
wyciagnięcie przewodu zasilającego z gniazdka elektrycznego!

–  W celu dodatkowej ochrony w łazience instalować do obwodu
zasilania ochraniacz prądowy (RCD) z nominalnym prądem
nie przewyższającym 30 mA. Należy poprosić o radę technika
rewizyjnego, ewentualnie elektryka.

–  Nigdy nie używaj urządzenia z uszkodzonym kablem lub wtyczką,
jeśli nie działa prawidłowo, o ile spadło na ziemię i uszkodziło się lub
wpadło do wody. W takich wypadkach urządzenie należy oddać do
specjalistycznego serwisu w celu sprawdzenia jego bezpieczeństwa
i funkcjonalności.

–  Jeżeli kabel zasilający urządzenia jest uszkodzony, musi być
wymieniony przez producenta, przez technika serwisowego
lub osobę kwalifikowaną, aby nie dopuścić tak do powstania
niebezpiecznej sytuacji.

–  UWAGI – Nie używaj urządzenia wraz z programem, włącznikiem
czasowym lub jakąkolwiek inną częścią, ktora włącza urządzenie
automatycznie, ponieważ istnieje niebezpieczeństwo wybuchu
pożaru w przypadku zakrycia urządzenia lub jego nieprawidłowego
umieszczenia.

–  Nigdy nie zanurzać produkt w wodzie ani nie myć jej pod bieżącą wodą.
–  Wysokie napięcie we wnętrzu urządzenia może spowodować porażenie elektryczne.
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–  Produkt przeznaczony jest do stosowania w gospodarstwach domowych i podobnych
miejscach (sklepy, biura i podobne miejsca pracy, hotele, motele i inne środowiska
mieszkalne, w firmach świadczących usługi noclegowe ze śniadaniem)! Nie jest
przeznaczone do użytku komercyjnego!

–  Nie pozostawiać urządzenia wystawionego na zmienne warunki atmosferyczne (na
przykład deszcz, mróz, bezpośrednie oddziaływanie promieni słonecznych oraz temperatur
przekraczających 60 stopni Celsjusza).

–  Nie kierować strumienia powietrza przez dłuższy czas w stronę ludzi ani zwierząt.
Może to powodować problemy zdrowotne.

–  Sprawdzać prawidłowe umieszczenie filtrów. Bez sprawdzania nie włączać urządzenia.
–  Należy pilnować, by do otworów powietrznych pracującego urządzenia nie dostały się

palce, inne części ciała, luźne części ubrania czy biżuteria.
–  Wszystkie naprawy i prace konserwacyjne – poza regularnym przeglądem i czyszczeniem

(lub wymianą) filtrów – mogą być przeprowadzane wyłącznie przez wykwalifikowanych
serwisantów. Nieprzestrzeganie tej zasady może prowadzić do utraty gwarancji.

–  Po przeniesieniu urządzenia z chłodnego do cieplejszego środowiska, należy pozostawić
je bez włączania w celu wyrównania temperaturę (ok. 5 godzin).

–  Nie dopuszczać do tego, by do środka urządzenia dostały się ciała obce.
Wysokie napięcie wewnątrz może doprowadzić do porażenia elektrycznego.
Nie pozwalać dzieciom na dotykanie urządzenia.

–  Oczyszczacz powietrza jest urządzeniem elektrycznym. Jeśli jest używany w obecności
dzieci, niezbędny jest nadzór odpowiedzialnej osoby dorosłej.

–   Wtyczki nie wkładaj do gniazdka i nie wyjmuj z gniazdka mokrymi rękoma
i nie ciągnij za kabel!

–  Nie używaj urządzenia do oczyszczania powietrza, jako zamiennika właściwego
wietrzenia, np. jako źródło świeżego powietrza lub jako zamiennik wentylacji (kuchnie,
zakurzone środowiska itp.).

–  Nie podłączaj urządzenia podczas burzy.
–  Nigdy nie używać urządzenia bez prawidłowo włożonego filtra i zabezpieczonej osłony.

Nie używać również w przypadku, jeśli są uszkodzone filtr lub jego osłona.
–  Aby uniknąć potknięcia, poprowadź kabel z dala od miejsc, gdzie się chodzi.
–  Należy używać tylko oryginalnych części zamiennych do tego typu.
–  Regularnie należy kontrolować stan kabla zasilającego urządzenia.
–  Nigdy nie należy kłaść kabla zasilającego na gorących powierzchniach lub zostawiać

zwisającego ze stołu lub blatu. Ciągnięcie za przewód np. przez małe dzieci może
doprowadzić do przewrócenia lub spadnięcia urządzenia, a w następstwie do poważnego
urazu!

–  Nie owijaj kabla przewodowego wokół urządzenia, przedłużysz żywotność przewodu.
–  W przypadku użycia przedłużacza należy sprawdzić czy nie jest uszkodzony i czy jest

zgodny z aktualnymi normami.
–  Nigdy nie używaj urządzenia do innych celów niż te, do których jest przeznaczony oraz w

sposób opisany w niniejszej instrukcji. Nigdy nie używaj urządzenia do żadnych innych celów.
–  UWAGA: Istnieje ryzyko poważnego urazu w przypadku nieprawidłowego użycia

urządzenia (niezgodnie z instrukcją).
–  Wszystkie teksty w innych językach, a także obrazki na opakowaniu lub produkcie

są przetłumaczone i wyjaśnione na końcu instrukcji.
–  Producent nie odpowiada za szkody spowodowane nie poprawnym używaniem urządzenia

i akcesorii (np. porażenie prądem elektrycznym, pożar) i nie udziela świadczeń
gwarancyjnych w przypadku niedostosowania się do wyżej wymienionych ostrzeżeń
dotyczących bezpieczeństwa.

PL

www.robotworld.pl 
3 



II. OPIS URZĄDZENIA I AKCESORII (Rys. 1,2)
A – Urządzenie główne

A1 – uchwyt z panelem sterowania A4 – wlot powietrza
A2 – kolorowe światło A5 – filtr HEPA 3 w 1
A3 – wylot powietrza A6 – osłona filtra

B – panel sterowania
B1 – przycisk włączenia/wyłączenia ( ) B5 – przycisk funkcji „SLEEP“ ( )
B2 – przycisk prędkości wentylatora ( ) B6 – kontrolka wymiany filtra
B3 – kontrolki świetlne ustawienia prędkości B7 – przycisk kolorowego światła
B4 – przycisk funkcji jonizacji ( )

III. INSTRUKCJE DOTYCZĄCE OBSŁUGI
Przed pierwszym użyciem usunąć z urządzenia i jego akcesoriów wszystkie opakowania 
i materiały ochronne, w tym folie ochronne.

STEROWANIE
Aby włączyć urządzenie do oczyszczenia powietrza w tryb gotowości, należy podłączyć 
wtyczkę przewodu zasilającego do gniazdka elektrycznego. Rozlega się sygnał dźwiękowy i 
wszystkie kontrolki zapalają się na kilka chwil.

Przycisk włączania / wyłączania B1 –  naciśnij przycisk, aby włączyć urządzenie w trybie 
filtrowania podstawowego (prędkość 2). Wielokrotne 
naciśnięcie przycisku powoduje anulowanie 
ustawionych funkcji i przełączenie urządzenia  
z powrotem w tryb gotowości.

Przycisk prędkości wentylatora B2 –  naciśnij kilkakrotnie, aby zmienić prędkość wentylatora 
w następujący sposób: 1 (niska) - 2 (średnia) 
- 3 (wysoka). Ustawienie danej prędkości jest 
sygnalizowane odpowiednimi kontrolkami B3.

Przycisk funkcji jonizacji B4 –  naciśnij, aby aktywować jonizator, który rozpoczyna jonizację 
przepływającego powietrza. Aktywną funkcję wskazuje 
niebieskie zabarwienie przycisku jonizacji. Naciśnij kilkakrotnie, 
aby wyłączyć funkcję.

Przycisk SLEEP B5–  naciśnięcie przycisku SLEEP aktywuje cichą pracę odpowiednią do 
pracy w nocy. Urządzenie do oczyszczania powietrza pracuje  
z najniższą prędkością i bez sygnalizacji świetlnej. Aby wyłączyć tę 
funkcję, należy nacisnąć dowolny przycisk.

Przycisk światła B7 –  po włączeniu urządzenia aktywuje się stylowe światło zmieniające 
kolory. Naciskając ten przycisk, światło zostanie przełączone na tryb 
stłumionego niebieskiego światła (lampka nocna). Naciśnij ponownie, 
aby wyłączyć światło. Niebieskie światło można również włączyć, gdy 
urządzenie jest w trybie gotowości.

Uwaga
Urządzenie ma pamięć, dzięki czemu pamięta ustawienia prędkości i jonizacji, nawet gdy 

jest przełączone w tryb gotowości.
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WYMIANA FILTRA
Aby wymienić filtr HEPA A5 należy postępować według rys.  2. Zaświecenie kontrolki 
świetlnej wymiany filtra B6 sygnalizuje koniec trwałości filtra. Kontrolka B6 zaświeci się po 
ok. 4300 godzinach pracy, co odpowiada w przybliżeniu pół roku intensywnego użytkowania 
przez cały dzień - po tym czasie filtr należy wymienić (jeśli nie był wcześniej wymieniony 
z powodu zanieczyszczenia i większego zapylenia). Aby zrestartować sygnalizację (po 
wymianie filtra), naciśnij przycisk B6 na 3 sekundy. Zrestartuj go w podobny sposób, nawet 
jeśli zmienisz filtr przed tym, niż sygnalizacja zaświeci się sama - naciśnij B6 w trybie 
gotowości przez 3 sekundy, zaświeci się ikona wymiany filtra; naciśnij ponownie ten sam 
przycisk przez 3 sekundy, aby restartować odliczanie trwałości filtra.

IV. KONSERWACJA
Konserwacja tego urządzenia do czyszczenia powietrza polega na czyszczeniu korpusu 
jednostki napędowej i wymianie filtra.

Jednostka napędowa
Korpus jednostki napędowej czyść wilgotną szmatką tylko przy użyciu nieagresywnego 
środka czyszczącego. Nie pozwól, aby woda dostała się do części wewnętrznych! 
Oczyszczacz powietrza musi wyschnąć prawidłowo przed ponownym użyciem.

Filtr HEPA A6
Filtr HEPA należy wymieniać w regularnych odstępach czasu, aby zagwarantować 
prawidłowe działanie i jakość oczyszczania powietrza. Aby nie zmniejszać zdolności filtrującej 
filtra, nigdy go nie należy myć, można go jedynie częściowo wyklepać lub wydmuchać 
sprężonym powietrzem – ale to nie przywraca w pełni właściwości filtracyjnych filtra.
Zalecany okres wymiany to około 6 miesięcy po regularnym użytkowaniu.
Kod zamówienia nowego filtra: ETA256990100

V. EKOLOGIA
Jeżeli rozmiary na to pozwalają, na wszystkich częściach użytych do opakowania, 
komponentach i akcesoriach są wydrukowane znaki (skróty) materiałów które zostały użyte 
w produkcji, oraz ich recyklacja. Przedstawione symbole na produkcie lub w dokumentacji 
przewodniej znaczą, że zastosowane produkty elektryczne lub elektroniczne nie mogą 
być likwidowane wraz z odpadem komunalnym. W celu odpowiedniej likwidacji należy je 
oddać na miejsca, które są do tego celu dostosowane i gdzie będą przyjęte nieodpłatnie. 
Odpowiednia likwidacja tego produktu pomoże zachować cenne źródła naturalne.  
W ten sposób prewencyjnie pomagasz chronić środowisko naturalne i ludzkie zdrowie. 
Więcej szczegółowych informacji znajdziesz w miejscowym urzędzie lub w najbliższym 
miejscu zbioru odpadów. Zgodnie z przepisami, za nieodpowiednią likwidację tego rodzaju 
odpadu, może zostać udzielona kara. Jeżeli urządzenie ma być definitywnie wycofane 
z eksploatacji, zalecamy po odłączeniu przewodu zasilającego od sieci elektrycznej, 
przewód odciąć, urządzenie będzie nieużyteczne.

Konserwację szerszego charakteru lub naprawę, gdzie zachodzi potrzeba interwencji 
do wewnętrznych części urządzenia, musi wykonać specjalistyczny serwis! Nie 
dostosowaniem się do zaleceń producenta zanika prawo na naprawę w ramach gwarancji!
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VI. DANE TECHNICZNE
Napięcie (V) podano na tabliczce znamionowej urządzenia
Moc max. (W) podano na tabliczce znamionowej urządzenia
Waga (kg) ok. 1,6
Klasa izolacyjna II.
Wymiary produktu (mm) 215 x 215 x 460
Koncentracja jonów ujemnych 3 mil./cm3

Pobór mocy gdy sprzęt jest wyłączony wynosi < 0,5 W

Zmiana specyfikacji technicznych i akcesoriów w zależności od modelu produktu jest 
zastrzeżona przez producenta.

HOUSEHOLD USE ONLY – Tylko do zastosowania w gospodarstwie domowym.
DO NOT IMMERSE IN WATER OR OTHER LIQUIDS –  Nie zanurzać do wody lub innych 

cieczy.
TO AVOID DANGER OF SUFFOCATION, KEEP THIS PLASTIC BAG 
AWAY FROM BABIES AND CHILDREN. DO NOT USE THIS BAG IN 
CRIBS, BEDS, CARRIAGES OR PLAYPENS. THIS BAG  
IS NOT A TOY. Nezpieczeństwo uduszenia. Tego worka nie należy 
używać w kołyskach, łóżeczkach, wózkach lub kojcach dziecięcych. 

Torebkę z PE położyć w miejscu będącym poza zasięgiem dzieci. Torebka nie służy do 
zabawy!

 OSTRZEŻENIE
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