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POUŽITÍ

Varování.
Abyste snížili riziko požáru, úrazu elektrickým proudem, nebo zranění, přečtěte si
před použitím tohoto výrobku všechny pokyny a dodržujte je!

Varování.
Abyste snížili riziko požáru, úrazu elektrickým proudem, nebo zranění, vždy se
před přemístěním, údržbou, nebo čištěním ujistěte, že je výrobek odpojen od
elektřiny.

Pozor!
Pro prodloužení životnosti tohoto výrobku se důrazně doporučuje používat
destilovanou, nebo osmotickou vodu. Do vody nepřidávejte vonné látky ani oleje,
protože by to způsobilo poruchu spotřebiče a ztrátu záruky.

Pozor!
Týdenní čištění a údržba
Spotřebič čistěte a provádějte jeho údržbu každý týden, abyste zajistili jeho
správnou funkci a zabránili usazování bakterií.

Informace.
Tuto dokumentaci si uschovejte pro budoucí použití. Před použitím si pečlivě
přečtěte návod k použití, abyste předešli vážným zraněním.

Důležité pokyny
• Před použitím čističky a zvlhčovače vzduchu si přečtěte všechny pokyny.
• Čističku a zvlhčovač vzduchu používejte pouze způsobem popsaným
v tomto návodu. Nedoporučujeme provádět cokoli mimo tyto pokyny,
protože to může způsobit požár, úraz elektrickým proudem, nebo
zranění osob.
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• Před použitím se ujistěte, že byly odstraněny všechny obaly.
• NETAHEJTE za kabel příliš silně, mohlo by dojít k jeho poškození
a roztřepení. Pokud kabel vykazuje známky opotřebení, měl by jej
opravit kvalifikovaný technik.
• Před připojením napájecího zdroje zkontrolujte, zda napětí výrobku
odpovídá napětí místní elektrické sítě.
• NEDOVOLTE, aby se napájecí kabel dostal do kontaktu s horkými
povrchy a neumisťujte spotřebič do blízkosti horkých plynových, nebo
elektrických hořáků, otevřeného ohně, varného, nebo jiného topného
zařízení.
• Čističku a zvlhčovač vzduchu NEPROVOZUJTE v blízkosti výbušných
a / nebo hořlavých par.
• Z důvodu ochrany před úrazem elektrickým proudem neponořujte
spotřebič, zástrčku ani kabel do vody nebo, jiných tekutin.
• Kabel udržujte mimo místa, kde by na něj mohl někdo šlápnout, nebo
o něj zakopnout.
• Abyste zabránili úrazu elektrickým proudem a požáru, nedovolte, aby se
do výrobku dostala voda, kapalina nebo hořlavý čisticí prostředek, nebo
aby došlo k jeho poškození.
• Při používání spotřebiče dětmi, nebo v jejich blízkosti je nutný přísný
dohled.
• Vypněte přístroj (OFF), uchopte zástrčku a vytáhněte ji ze zásuvky.
Nikdy netahejte zástrčku za kabel.
• Pokud spotřebič nepoužíváte, vypněte jej a odpojte ze zásuvky.
• Při přenášení na jiné místo a před čištěním přístroj vypněte.
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Chyby a technické změny vyhrazeny.

• Na výrobek NESTŘÍKEJTE insekticidy, parfémy ani jiné hořlavé spreje.
• Tento výrobek nemůže nahradit běžné větrání, nebo každodenní utírání
prachu.
• NENECHÁVEJTE spotřebič bez dozoru v uzavřené místnosti, protože
může dojít k nasycení vzduchu a kondenzaci vlhkosti na stěnách, nebo
nábytku. Vždy zajistěte dobré větrání.
• Dbejte na to, aby byl výrobek používán na stabilní a vodorovné ploše
a aby byl chráněn před přímým slunečním zářením. NEPOKLÁDEJTE
výrobek na dřevěné, nebo leštěné povrchy.
• Výrobek během provozu NENAKLÁNĚJTE, ani se jej nepokoušejte
vyprázdnit, či naplnit.
• Při používání výrobku ponechte vzadu a po stranách nejméně 30 cm
volného prostoru a nad výrobkem nejméně 50 cm volného prostoru.
• Před použitím se ujistěte, že jsou filtr i jeho kryt správně nainstalovány /
nasazeny.
• NEZAKRÝVEJTE žádné otvory výrobku a nevkládejte prsty, nebo
předměty do výstupu / vstupu vzduchu, aby nedošlo k fyzickému
poškození, nebo poruše.
• Před vyjmutím zvlhčovacího modulu doplňte do nádržky na vodu trochu
vody. Hladina vody NESMÍ přesahovat přepadové otvory na obou
stranách.
• Spotřebič NIKDY neprovozujte bez vody.
• K plnění nádrže používejte pouze čistou, studenou vodu. (Pokud je
Vaše kohoutková voda tvrdá, doporučujeme použít destilovanou, nebo
osmotickou vodu).
• Do nádržky na vodu NEPŘIDÁVEJTE ŽÁDNÉ éterické oleje.
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• Do nádržky na vodu NEDÁVEJTE ŽÁDNÉ léky.
• Tento výrobek je určen POUZE pro domácí použití a NE pro komerční,
průmyslové, nebo venkovní použití.
• Použití příslušenství, které NEDOPORUČUJE výrobce, může
být nebezpečné.
• Pokud je kryt poškozený, NESMÍTE jej používat.
• Výrobek čistěte každý týden, abyste zajistili jeho správnou funkci
a zabránili usazování bakterií.
• Toto NENÍ hračka.
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Přehled částí
výrobku

Kryt nádrže na vodu
Zvlhčovací filtr
Zvlhčovací modul
Nádrž na vodu

Ovládací pole

Světelný prvek

Výstup vzduchu
Filtr proti
bakteriím a virům
(HEPA)

Čistička vzduchu

Přívod vzduchu
Základna

Dálkové ovládání
Dálkové ovládání

ZAP/VYP
Ovládání světla

Intenzita ventilace
Časovač
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Tento přístroj je kombinací čističky a zvlhčovače vzduchu. Čističku
vzduchu lze používat samostatně, nezávisle na modulu zvlhčovače.
Specifikace
Model č.

AIR-C DUO

Rozměry (š x v x h)

95 x 195 x 553 mm

Hmotnost (netto)

2,6 kg

Adaptér

Vstup: 100 - 240 V 50 Hz / 60 Hz
Výstup: 24 V - 1,2 A

Power

23 W

CADR

130 m³/h

Oblast pokrytí

≤ 16 m²

Instalace filtru do čističky vzduchu
Nápověda:
• Před prvním použitím odstraňte obal filtru.
• Před vyjmutím, nebo instalací filtru se ujistěte, že je výrobek odpojen od
elektřiny.
• Pokud kontrolky (světelný prvek) nepřetržitě blikají červeně, je třeba
vyměnit filtr.
• Pravidelně otírejte prach na filtru, neumývejte jej a každé
3 měsíce použijte nový filtr.
• Používejte HEPA filtr speciálně navržený pro tento výrobek.
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Kroky pro instalaci filtru:
Před výměnou, nebo instalací filtru odpojte výrobek od elektřiny.
Balení

1. Otočte přístroj a otočte základnu ve směru označeném OPEN.
2. Vyjměte filtr z přístroje.
3. Odstraňte obal filtru.
4. Vložte filtr do přístroje.
5. Poté vložte základnu, otočte jí a utáhněte ve směru označeném CLOSE.
Poznámka: Po instalaci nového filtru stiskněte vypínač na 7 sekund,
aby se přístroj resetoval. Pokud přístroj používáte poprvé, odstraňte
před použitím obal filtru, ale přístroj neresetujte.
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Instalace filtru do zvlhčovacího modulu
1. Vyjměte zvlhčovací modul a položte jej na rovný povrch, vytáhněte
kryt nádržky na vodu.
2. Před použitím odstraňte obalový materiál zvlhčovacího filtru.
3. Umístěte zvlhčovací filtr do nádržky na vodu.
4. Naplňte nádržku na vodu čistou vodou (doporučuje se destilovaná
voda). Nesmí být překročena výška přepadových otvorů na obou
stranách.
5. Zavřete kryt nádržky na vodu a umístěte zvlhčovací modul na mřížku
výstupu vzduchu čističky vzduchu.
6. Jednotku můžete ovládat dálkovým ovladačem, lze ji ovládat
i z ovládacího panelu.
7. Po použití udržujte zvlhčovací filtr suchý.
Poznámka: Vzhledem k tomu, že na zvlhčovací filtr má vliv okolní
prostředí, tak během používání mírně zežloutne, což je normální.
Nový zvlhčovací filtr se doporučuje použít po 3 měsících používání,
nebo pokud je ten starý velmi zažloutlý.

Pokyny k fungování
Po připojení přístroje do zásuvky se na 1 sekundu ozve bzučák.
Tlačítko napájení (ZAP / VYP)
• Dotykem tlačítka napájení zapněte přístroj, jednou zazní zvukový signál
bzučáku a rozsvítí se indikátor režimu MID ventilace.
• Když se tlačítka dotknete znovu, jednou se ozve bzučák a přístroj se
vypne a zhasnou všechna světla.
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Tlačítko intenzity ventilace
• Stiskněte tlačítko ventilace v provozním režimu, bzučák se ozve jednou.
• Dalším stisknutím tlačítka měníte intezitu ventilace mezi režimy HIGHMID- SLEEP, ozve se bzučák a rozsvítí se příslušný indikátor.
Poznámka: Když se dotknete tlačítka intenzity ventilace, noční světlo se
na přibližně 3 sekundy odstupňuje do bílé barvy. Pokud v režimu spánku
po dobu 5 sekund neproběhne žádná operace, všechny kontrolky
zhasnou.
Stiskněte libovolné tlačítko a rozsvítí se světlo.
Tlačítko časovače
• Během provozu stiskněte tlačítko časovače pro výběr mezi časovačem
8H, 4H a 2H se zvukovým signálem, příslušný indikátor se rozsvítí.
• Pokud tlačítko stisknete znovu, displej časovače se vypne a spotřebič
bude pracovat dál nepřetržitě bez časovače.
• Ve režimu časovače začne jednotka odpočítávat čas. Po uplynutí času
se ventilátor zastaví a všechna světla zhasnou.
Poznámka: Když se dotknete tlačítka časovače, noční světlo se na
přibližně 3 sekundy odstupňuje do bílé barvy.
Tlačítko nočního světla
• Stiskněte tlačítko světla v pohotovostním režimu (Standby), bzučák
jednou zazní a světelný prvek se změní na modrý, azurový, zelený,
žlutý, oranžový, červený a fialový. Opětovným stisknutím tlačítka
podržíte aktuální barvu.
• Opětovným stisknutím tlačítka ovládání světla se LED světlo vypne.
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Údržba a čištění
• Ujistěte se, že je spotřebič vypnutý a odpojený od elektřiny.
• K odstranění prachu, nebo nečistot z povrchu spotřebiče a
přívodu/výstupu vzduchu použijte měkký hadřík s neutrálním čisticím
prostředkem.
• K čištění žádné části spotřebiče nepoužívejte abrazivní, žíravé,
nebohořlavé čisticí prostředky (např. bělidlo nebo alkohol).
• Neponořujte čističku vzduchu do vody nebo jiných kapalin.
• Filtr neumývejte.
• K čištění filtru nepoužívejte vysavač.
• Filtr pravidelně sterilizujte na slunečním světle.
• Během sušení spotřebiče jej umístěte na chladné a dobře větrané místo.
• Pokud spotřebič delší dobu nepoužíváte, čas od času jej na několik minut
zapněte, abyste zajistili jeho dobrou funkčnost.
Poznámka: Při čištění vývodu vzduchu nenechte do spotřebiče téct vodu.
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Skladování
• Ujistěte se, že je spotřebič vypnutý a odpojený od elektrické sítě.
• K odstranění prachu a nečistot z povrchu jednotky a přívodu/výstupu
vzduchu použijte měkký hadřík s neutrálním čisticím prostředkem.
• Po úplném vysušení krytu a jednotky ji umístěte na chladné a dobře
větrané místo mimo dosah přímého slunečního záření.
• Pokud spotřebič delší dobu nepoužíváte, čas od času jej na několik minut
zapněte, abyste zajistili jeho dobrou funkčnost.
• Po použití udržujte filtr zvlhčování zvlhčovacího modulu suchý.
Poznámka: Vzhledem k tomu, že na filtr zvlhčování má vliv okolní
prostředí, tak tento filtr časem mírně zežloutne, což je normální. Doporučuje
se použít nový filtr zvlhčování včas, když byl používán po dobu 3 měsíců
nebo když velmi zežloutl.

ČASTO KLADENÉ DOTAZY
Situace
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Příčina

Není v provozu

• Je přístroj zapojen do zásuvky? Vypadl
proud?
• Je vypnuta pojistka proti úniku vody do domu
nebo bezpečnostní systém?
• Blikátrvale indikátor výměny filtru?

Špatný výkon

• Je na povrchu předfiltru prach?
• Existuje překážka, která by mohla bránit
přívodu / výstupu vzduchu?
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Významný hluk

Nepříjemný zápach

Připomínka výměny
filtru bliká i po
vložení nového filtru.

Dálkové
ovládání
nefunguje

• Není zaseknutý ventilátor na vývodu
vzduchu?
• Je jednotka nakloněná?
• Pokud je hluk příliš silný, nebo pokud
používáte jednotku v ložnici v noci, nastavte
nižší stupeň rychlosti ventilace.
• Je normální, že spotřebič při prvním použití
vydává plastový zápach.
• Pokud je filtr zaprášený, přístroj vydává
nepříjemný zápach. V takovém případě
vyčistěte, nebo vyměňte filtr.
• Pokud je ze spotřebiče cítit zápach
spáleniny, odpojte spotřebič ze zásuvky a
kontaktujte zákaznický servis společnosti
merlin®.
• Stisknutím tlačítka napájení ( ) na 7 sekund
resetujete přístroj a spustíte počítadlo
životnosti filtru.

• Je přístroj zapnutý?
• Zkontrolujte, zda je dálkový ovladač
namířený na přístroj.
• Je mezi dálkovým ovladačem a jednotkou
nějaká překážka?
• Není baterie v dálkovém ovladači vložena
obráceně? Dbejte na označení pólů
v prostoru pro baterie.
• Je dálkové ovládání v dosahu příjmu?
Přibližte se i s dálkovým ovladačem
k přístroji.
• Vyměňte baterii za novou.

Poznámka: Pokud výše uvedené nejčastější dotazy nevedou k vyřešení
problémů a je nutná údržba, kontaktujte dodavatele nebo zákaznický servis.
Spotřebič nerozebírejte, abyste jej sami opravili.
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Obecné poznámky
Ke kontrole vlhkosti použijte vlhkoměr. Za chladného počasí se mohou
okna a stěny zamlžovat, nebo se může tvořit nadměrná kondenzace
v důsledku vysoké vlhkosti.
V takovém případě snižte nastavení intenzity mlžení. Při nadměrné vlhkosti
se mohou tvořit bakterie a plísně a může dojít k poškození nábytku, stěn a
tapet.
Pro prodloužení životnosti této čističky a zvlhčovače vzduchu se důrazně
doporučuje používat destilovanou vodu. Nepřidávejte do vody vonné látky,
ani oleje, protože by to způsobilo poruchu funkce.

Likvidace
Toto označení znamená, že tento výrobek nesmí být
vcelé EU likvidován společně s ostatními odpady
z domácností. Abyste předešli možnému poškození
životního prostředí, nebo lidského zdraví v důsledku
nekontrolované likvidace odpadu, recyklujte jej
zodpovědně a podpořte tak udržitelné opětovné využívání
materiálových zdrojů.
Chcete-li vrátit starý spotřebič, použijte systém pro vrácení a sběr, nebo se
obraťte na prodejce, u kterého jste výrobek zakoupili. Výrobek mohou
recyklovat způsobem šetrným k životnímu prostředí.

