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Návod k použití (CZ)

Gratulujeme! Právě jste zakoupili výjimečnou čističku vzduchu „Viktor“, jenž 
vám přinese plno radostí, a který vám zlepší vnitřní ovzduší.

Stejně jako u všech domácích elektrických spotřebičů, je třeba věnovat 
pozornost při obsluze tohoto přístroje, aby nedošlo ke zranění, požáru nebo 
poškození přístroje. Prosíme vás tedy, abyste si pečlivě prostudovali tento 
návod před prvním použitím přístroje a během jeho obsluhy dodržovali 
všechny bezpečnostní pokyny dále uvedené.

Popis zařízení

Přístroj se skládá z následujících hlavních komponent:
1. Tělo přístroje
2. Zadní kryt
3. Síťový adapter
4. Spodní kovový podstavec
5. Hlavní vypínač
6. Tlačítko rychlosti ventilátoru
7. Tlačítko časovače
8. Indikace zapnutého HPP fi ltru
9. Tlačítko nočního režimu
10. Dávkovač vůně
11. Předfi ltr
12. HPP™ fi ltr
13. Aktivní uhlíkový fi ltr
14. Pojistný mechanismus pro HPP fi ltr

Důležité bezpečnostní pokyny

Přečtěte si prosím pozorně návod k obsluze před prvním použitím přístroje 
a uložte jej bezpečně pro další použití (např. pokud budete předávat dalšímu 
majiteli).

 • Stadler Form, resp. dovozce zařízení, odmítá veškerou odpovědnost 
za  ztrátu nebo škodu, která vznikne v důsledku nedodržení návodu 
k obsluze.

 • Přístroj je vhodný pouze pro použití v domácnosti a pro účely popsané 
v tomto návodu. Neoprávněné užívání a technické úpravy zařízení mohou 
vést k ohrožení života a zdraví.

 • Toto zařízení mohou používat osoby a děti starší 8 let. Osoby se 
sníženými fyzickými, smyslovými a duševními schopnostmi, nebo osoby 
s  nedostatkem zkušeností či znalostí, mohou zařízení používat pouze 
tehdy, pokud jsou pod dozorem způsobilé osoby nebo byly poučeny o 
bezpečném používání zařízení a pochopili možná rizika. Nedovolte dětem 
hrát si se zařízením. Bez dozoru nesmí děti zařízení čistit ani provádět 
jeho údržbu.

 • Přívodní kabel může být připojen pouze na střídavý proud. Dodržujte 
informace o napětí, které jsou uvedené na přístroji.

 • Nepoužívejte poškozené prodlužovací přívodní kabely.
 • Neveďte přívodní kabel přes ostré hrany.
 • Nevytahujte zástrčku ze zásuvky mokrýma rukama nebo tahem 

za napájecí kabel.
 • Nepoužívejte tuto čističku vzduchu v bezprostřední blízkosti vany, 

sprchového koutu nebo bazénu (dodržujte minimální vzdálenost 3 m). 
Umístěte přístroj tak, že osoba ve vaně se nemůže dotknout spotřebiče.



 • Nedávejte přístroj do blízkosti zdroje tepla. Nevystavujte kabel přímému 
působení tepla (např. vyhřívání varnou deskou, otevřenému ohni, horké 
žehlící ploše). Chraňte napájecí kabely před olejem.

 • Dbejte na to, aby byl spotřebič správně umístěn na podložce, 
která zajišťuje vysokou stabilitu, a aby nebyl položen na přívodním kabelu.

 • Přístroj není odolný stříkající vodě.
 • Nepoužívejte spotřebič ve venkovním prostředí.
 • Zabalený a nepoužívaný přístroj skladujte na suchém místě, které je 

nepřístupné dětem.
 • HPP-fi ltr: při nedodržení pravidelného 2měsíčního intervalu čištění může 

nastat riziko požáru!
 • Pokud je poškozen napájecí kabel, nechte jej vyměnit u výrobce, v 

autorizovaném servisním středisku nebo u jiných osob s odpovídající 
kvalifi kací. Jinak hrozí riziko úrazu.

 • Používejte výhradně originální napájecí kabel dodaný v balení tohoto zařízení.
 • Před každou údržbou a po každém použití přístroj vypněte a vytáhněte 

adaptér ze zásuvky.

Přehled funkcí

Předfi ltr Tento fi ltr odstraňuje větší nečistoty z ovzduší a tím chrání 
další fi ltry od silného znečištění a optimalizuje tak jejich funkci. Předfi ltr 
třeba pravidelně 1-2 krát měsíčně vysát. Protože se materiál fi ltru časem 
opotřebovává, fi ltr je třeba měnit v 6-měsíčních intervalech.
HPP™ fi ltr Filtrační systém s HPP™ fi ltrem je srdcem čističky vzduchu. 
Tato soustava fi ltrů zachycuje ze vzduchu v místnosti viry, bakterie, jemný 
prach, pyl, exkrementy roztočů a plísně. Jeho vysoká účinnost je zajištěna 
pomocí extrémně silných magnetických polí.
LED dioda HPP fi ltru (8) indikuje následující:

 • LED dioda svítí – HPP je instalován a pracuje bez chyby
 • LED dioda nesvítí – HPP není instalován nebo nepracuje
 • LED dioda slábne – HPP fi ltr je znečištěný, je třeba jej vyčistit dle návodu

HPP fi ltr musí být čištěn každé 2 měsíce po tekoucí studenou vodou pomocí
saponátu (viz sekce Čištění).
Uhlíkový fi ltr Filtr s aktivním uhlím je schopen absorbovat ze vzduchu 
plyny (nepříjemné pachy nebo tabákový kouř). Jeho kapacita se vyčerpává 
a měl by být nahrazen v intervalu cca 6-měsíců případně v závislosti 
na úrovni znečištěného ovzduší. Pokud se v prostoru, který čistíme, vyskytují 
nepříjemné pachy a tabákový kouř ve větší intenzitě, tak by k výměně fi ltru 
mělo dojít dříve ještě před koncem 6-ti měsíčního období. Poznáme to tak, 
že fi ltrační soustava nedokáže eliminovat tyto vysoké koncentrace.
Vonné esence Čistička vzduchu umožňuje použití vonných esencí. Do 
prostoru k tomu určenému dáme na vatu několik kapek vůně (max. 1-2 kapky). 
Viktor při provozu pak přenáší vůni do vzduchu v místnosti a tím vytváří 
příjemnou atmosféru. Prosím poznamenejte si: nadměrné používání vonných 
esencí může poškodit plasty v přístroji. Z tohoto důvodu prosím nedávejte 
více než 1-2 kapky a nepřidávejte znovu, než je první vůně zcela vyčerpána. V 
případě pochybností vymyjte prostor pro vonné esence a vložte nový kousek 
suché vaty.
Rychlosti provozu Čistička vzduchu má 5 různých úrovní rychlosti 
ventilátoru pro různé použití:
Úroveň 1 velmi tichý - např. při použití v ložnici či přes noc
Úroveň 2 tiché - pro ložnice či menší místnosti



Úroveň 3 pro nepřetržité denní použití v menší místnosti (25 m2)
Úroveň 4  pro nepřetržité denní použití ve větších místnostech (až 50 m2), 

např. otevřený prostor kuchyň/obývací pokoj
Úroveň 5  vysokorychlostní - pro rychlé čištění vzduchu nebo čištění silně 

znečištěného ovzduší.
Časovač Při použití časovače se přístroj automaticky vypne 
po  2,  4  nebo  8  hodinách dle vašeho přání. Toto je ideální pro čištění 
vzduchu, když  opouštíte domov, ale chcete, aby byl vzduch čištěn ve vaší 
nepřítomnosti. Spotřebič může být také používán bez časovače, tedy 
v nepřetržitém provozu.
Noční režim Dnes je mnoho zařízení vybaveno LED kontrolkami, které 
jsou nevhodné pro noční použití např. v ložnici. V nočním režimu je intenzita 
světla snížena na příjemnou úroveň.

Příprava před použitím

1. Umístěte Viktora na rovný a pevný povrch v požadované oblasti. Zapojte 
adaptér (3) do elektrické zásuvky.

2. Otevřete přístroj na zadní straně 2 (stiskem v horní části označené „Push 
to open“). Odstraňte ochrannou membránou z fi ltru s aktivním uhlím 
(13). Zkontrolujte, zda jsou zajišťovací prvky HPP fi ltru (14) ve vodorovné 
poloze (jak je znázorněno na obrázku). Pokud tomu tak není, tak upravte 
zámky do vodorovné polohy pro zajištění HPP fi ltru.

3. Pak zapněte přístroj stisknutím tlačítka (5).
4. Můžete upravit rychlost ventilátoru a tím i čištění (objem přefi ltrovaného 

vzduchu za hodinu), což učiníte stisknutím přepínače (6), (jedna modrá 
LED dioda pro úroveň 1, dvě pro úroveň 2, atd.).

5. Můžete použít časovač pro nastavení požadovaného času čištění. 
Chcete-li tak učinit, stiskněte tlačítko časovače (7). Můžete si vybrat 
mezi následujícími časovými obdobími: 2 hodiny, 4 hodiny, 8 hodin. Pokud 
nepoužijete časovač, čistič pracuje v nepřetržitém provozu (LED diody 
časovače nesvítí).

6. Pokud se vám zdá příliš velká intenzita svícení LED diod (v noci), můžete 
snížit intenzitu světla stiskem tlačítka nočního režimu (9). Opětovným 
stiskem tlačítka se úroveň dostane na původní hodnotu. Je možné zvolit 
mezi třemi režimy:

 • Normální režim (výchozí)
 • Tlumený režim (stiskněte jednou)
 • Noční režim (stiskněte dvakrát)
 • Dalším stiskem tlačítka se opět přepnete do normálního režimu

7. Viktora je možné použít k ší ření vůní po místnosti. Používejte množství 
vůně co nejhospodárněji. Příliš velké množství vonných esencí může 
mít za následek poškození přístroje. Chcete-li používat vonné esence, 
otevřete stiskem zásobník (10) a nakapejte do něj 1-2 kapky dané vůně. 
Následně jej zatlačte do původní pozice. Pokud chcete změnit vůni, 
vyjměte vatu ze zásobníku a umyjte ji pod tekoucí vodou. Před dalším 
použitím je nutné ji nechat důkladně vysušit.



Čištění fi ltrů

Při veškeré manipulaci a po každém použití, vypněte přístroj a vytáhněte 
adaptér ze zásuvky. Nikdy neponořujte přístroj do vody (nebezpečí zkratu).

 • Vnější povrch by měl být pouze setřen vlhkým hadříkem a poté dobře 
vysušen.

 • Předfi ltr může být pečlivě vyčištěn pomocí vysavače v intervalu 
1-2  ×  měsíčně a to v závislosti na míře znečištění. Materiál použitý 
ve  fi ltru se  postupem času opotřebovává, proto by měl být předfi ltr 
měněn v 6- měsíčních intervalech.

 • Jemné částice, viry a bakterie se hromadí v HPP fi ltru postupem času. Proto 
by se měl tento fi ltr omývat pod studenou tekoucí vodou v 2-měsíčních 
intervalech. Pokud je přístroj používán velmi často, doporučujeme čistit 
fi ltr ještě častěji. Při nedodržení pravidelného 2měsíčního intervalu 
čištění může nastat riziko požáru! HPP LED dioda indikuje stav fi ltru. 
Pokud LED dioda (8) svítí již slabě, je nutné fi ltr vyčistit. Podrobné pokyny 
pro čištění HPP fi ltru naleznete na levé straně HPP fi ltru. Je naprosto 
nutné přísně dodržovat stanovené doby sušení.

 • Filtr s aktivním uhlím nelze čistit a měl by být nahrazen v intervalu 
ne delším než 6 měsíců. Na fi ltru je prostor, kde je možné si zapsat 

datum prvního použití. Doporučujeme datum na fi ltr zapsat 

a  za  6  měsíců ode  dne prvního použití vyměnit fi ltr s aktivním 

uhlím i předfi ltr. Filtrační sadu Viktor V-010 (obsahuje předfi ltr 

i fi ltr s  aktivním uhlím) je možné zakoupit u vašeho prodejce 

domácích spotřebičů nebo na www.stadlerform.cz/obchod/

prislusenstvo/fi ltracna-suprava-viktor/.

Závady a jejich řešení

 • Opravy elektrických přístrojů muže provádět pouze autorizovaný 
servis. Pokud bude do přístroje zasahováno mimo autorizovaný servis, 
jde  o  porušení záručních podmínek a na přístroj se nebude vztahovat 
záruka.

 • Nikdy nepoužívejte spotřebič, pokud jsou adaptér nebo zástrčka 
poškozené, pokud nepravidelně pracuje, pokud spadl na zem nebo byl 
poškozen jakýmkoliv jiným způsobem.

 • Nedávejte do zařízení žádné jiné předměty, které tam nepatří.
 • Pokud zařízení není možné opravit, neprodleně ho znehodnoťte 

proříznutím napájecího kabelu a předejte na určeném sběrném místě.

Záruka

2letá záruka se vztahuje na konstrukční, výrobní a materiálové vady. Všechny 
namáhané díly, jakož i  nesprávná údržba nebo nesprávné používání, jsou 
ze záruky vyloučeny.

Servis

Pro rychlé a pohodlné vybavení nahlaste vaši reklamaci přímo na 
www.stadlerfom.cz/servis. Zde najdete všechny informace jak 
postupovat při reklamaci.



Zpracování odpadu

Evropská směrnice 2012/19/EU o odpadních elektrických a elektronických 
zařízeních (OEEZ) vyžaduje, aby se domácí elektrické a elektronické 
spotřebiče nelikvidovaly společně s běžným domovním odpadem. V zájmu 
optimalizace obnovy a recyklace materiálů, které obsahují a v zájmu snížení 
dopadu na lidské zdraví a životní prostředí, je nutné elektrické a elektronické 
zařízení po skončení jejich životnosti likvidovat odděleně. Na povinnost 
oddělené likvidace zařízení upozorňuje symbol „přeškrtnutého 
odpadkového koše“, který se nachází na zařízení. Informace 
o správné likvidaci zařízení získá spotřebitel na příslušných 
místních úřadech, případně u svého prodejce.

Technická specifi kace 

Příkon:  10-38W
Rozměry:  246 × 451 × 246 mm (šířka × výška × hloubka)
Hmotnost:  cca. 4,9 kg
Časovač vypnutí: 2h, 4h, 8h
Hlučnost:  30,5 - 57 dB
Je v souladu s EU normami: CE/WEE/RoHS/EAC

Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na internetové adrese:
www.stadlerform.cz/prohlasenioshode.

Všechna práva na jakékoli technické úpravy vyhrazena.





Návod na použitie (SK)

Gratulujeme! Práve ste si zakúpili výnimočnú čističku vzduchu «Viktor». 
Prinesie vám potešenie a zlepší vzduch vo vašom interiéri.

Tak ako aj pri ostatných domácich elektrospotrebičoch, aj pri tomto modeli 
je potrebné venovať zvláštnu pozornosť pri jeho používaní, aby nedošlo 
k zraneniu, požiaru, alebo poškodeniu zariadenia. Pred prvým použitím 
zariadenia si pozorne prečítajte tento návod na použitie a dodržiavajte 
bezpečnostné pokyny uvedené na zariadení.

Popis zariadenia

Zariadenie pozostáva z nasledovných základných súčastí:
1. Telo prístroja 
2. Dvierka čističky
3. Adaptér
4. Zinkový podstavec
5. Spínač
6. Tlačidlo nastavenia rýchlosti
7. Tlačidlo nastavenia časovača
8. Kontrolka HPP fi ltra
9. Tlačidlo pre nočný režim
10. Dávkovač vône
11. Predfi lter
12. HPP™ fi lter
13. Filter s aktívnym uhlíkom
14. Uzamykacie prvky pre fi lter HPP™

Dôležité bezpečnostné upozornenia

Pred prvým použitím zariadenia si prosím dôkladne prečítajte návod 
na použitie a odložte ho na bezpečnom mieste pre prípad, že by ste ho 
v  budúcnosti potrebovali. V prípade predaja zariadenia ho odovzdajte 
ďalšiemu majiteľovi.

 • Stadler Form sa zrieka akejkoľvek zodpovednosti za straty alebo 
poškodenia, ku ktorým prišlo kvôli nedodržaniu tohto návodu na použitie.

 • Zariadenie je určené na použitie v domácnosti a na účely uvádzané 
v  tomto návode na použitie. Nekompetentné používanie a technické 
modifi kácie zariadenia môžu viesť k ohrozeniu života a zdravia.

 • Toto zariadenie môžu používať osoby a deti staršie ako 8 rokov. Osoby 
so  zníženými fyzickými, zmyslovými, duševnými schopnosťami alebo 
osoby s nedostatkom skúseností či znalostí môžu zariadenie používať 
len vtedy, ak sú pod dozorom spôsobilej osoby alebo boli poučené 
o bezpečnom používaní zariadenia a pochopili možné riziká. Bez dozoru 
nesmú tieto osoby a deti zariadenie čistiť ani vykonávať jeho údržbu. 
Nedovoľte deťom hrať sa so zariadením.

 • Napájací kábel pripojte iba ku zdroju striedavého prúdu. Dodržujte  
predpísané napätie uvedené na zariadení.

 • Nepoužívajte zariadenie ak je poškodená sieťová šnúra alebo ak sú 
poškodené predlžovacie káble. 

 • Napájací kábel neveďte po ostrých hranách a dávajte pozor, aby neprišlo 
k jeho pricviknutiu.

 • Koncovku napájacieho kábla neodpájajte od elektriny mokrými rukami 
alebo ťahaním za kábel samotný.



 • Zariadenie nepoužívajte v tesnej blízkosti vane, sprchy alebo bazéna 
(dodržujte minimálny odstup 3 m). Zariadenie umiestnite tak, aby ho 
osoba vo vani nemohla obsluhovať.

 • Zariadenie nepokladajte do blízkosti tepelných zdrojov. Napájací kábel 
nevystavujte priamemu teplu (ako napríklad rozpálenému variču, 
otvorenému ohňu, horúcej ploche žehličky alebo ohrievača). Napájacie 
káble chráňte pred olejom.

 • Dbajte na správne umiestnenie zariadenia, a aby bola počas jeho 
používania zaistená vysoká stabilita. Dávajte pozor, aby napájací kábel 
neprekážal a nezakopávalo sa oň.

 • Zariadenie nie je odolné voči striekajúcej vode.
 • Zariadenie je určené výhradne na použitie v interiéri.
 • Zariadenie nenechávajte vonku.
 • Zariadenie skladujte na suchom mieste, ku ktorému nemajú deti prístup 

(zariadenie zabaľte).
 • Ak je poškodený napájací kábel, nechajte ho vymeniť u výrobcu, 

v  autorizovanom servisnom stredisku alebo u iných osôb 
so zodpovedajúcou kvalifi káciou. Inak hrozí riziko úrazu.

 • Používajte výhradne originálny napájací kábel dodaný v balení tohto 
zariadenia.

 • Pred každou údržbou, čistením a po každom použití vypnite zariadenie 
a odpojte napájací kábel od elektrickej zásuvky.

Technický prehľad zariadenia

Predfi lter Predfi lter odstraňuje veľké prachové častice a znečistenie 
zo vzduchu, čím chráni druhý fi lter pred silným znečistením a tým optimalizuje 
jeho funkčnosť. Predfi lter je potrebné pravidelne 1-2× mesačne povysávať. 
Keďže sa materiál fi ltra časom opotrebováva, fi lter je potrebné meniť 
v 6-mesačných intervaloch.
HPP™ fi ltrový systém HPP™ fi lter je srdcom čističky vzduchu. Filtruje 
vírusy, baktérie, jemný prach, peľ, výlučky prachových roztočov a plesne 
z  izbového vzduchu. Jeho vysokú účinnosť zabezpečuje použitie extrémne 
silných magnetických polí.
LED kontrolka HPP™ (8) zobrazuje stav funkcie fi ltra HPP:

 • LED kontrolka svieti - fi lter HPP je nainštalovaný a pracuje bezchybne.
 • LED kontrolka nesvieti - fi lter HPP nie je nainštalovaný alebo nefunguje.
 • LED kontrolka slabšie svieti - fi lter HPP je znečistený, vyčistite podľa 

pokynov.
Filter HPP sa musí čistiť každé 2 mesiace v studenej tečúcej vode
pomocou čistiaceho prostriedku (pozri kapitolu „Čistenie“).
Filter s aktívnym uhlíkom Filter s aktívnym uhlíkom je schopný 
absorbovať plyny nesené vzduchom (nepríjemné pachy či tabakový dym), čím  
ich fi ltruje zo vzduchu. Jeho kapacita je ohraničená, preto je potrebné fi lter 
meniť približne v 6-mesačných intervaloch v závislosti od miery znečistenia 
vzduchu nepríjemnými pachmi alebo tabakovým dymom. Ak je ešte pred 
uplynutím 6-mesačnej lehoty zjavné, že fi lter už dostatočne neodstraňuje 
nepríjemné pachy zo vzduchu, vymeňte fi lter skôr.
Dávkovač vône Navlhčite vlnenú tkaninu dávkovača vône niekoľkými 
kvapkami vône. Viktor začne uvoľňovať vôňu do izbového
vzduchu a vytvárať tým príjemné prostredie.



Pozor: vôňa použitá v nadmernom množstve môže spôsobiť poškodenie 
plastu, nepridávajte ďalšiu dávku, kým prvá nie je úplne spotrebovaná.
Ak si nie ste istý, umyte a vysušte dávkovač vône a tkaninu.
Rýchlosti Čistička vzduchu má 5 rôznych rýchlostí pre rôzne použitia:
Rýchlosť 1 veľmi tichý – napr. pre použitie v spálni v noci
Rýchlosť 2 tichý – pre spálne a menšie miestnosti
Rýchlosť 3 pre nepretržité denné použitie v menších miestnostiach (25 m²)
Rýchlosť 4  pre nepretržité denné použitie vo väčších miestnostiach 

(do 50 m²), napr. v otvorenom priestore, kde je kuchyňa spojená 
s obývacou miestnosťou

Rýchlosť 5  vysoko rýchlostný – pre rýchle vyčistenie vzduchu alebo 
vyčistenie silne znečisteného vzduchu

Časovač Zariadenie sa automaticky vypne po 2, 4 alebo 8 hodinách podľa 
vášho želania. Ideálna funkcia, ak si chcete nechať vyčistiť vzduch počas 
vašej neprítomnosti. Zariadenie môžete používať aj bez časovača, je vhodné 
pre nepretržitú prevádzku.
Nočný režim Mnohé dnešné spotrebiče majú zabudované LED kontrolky, 
ktoré nie sú vhodné pre použitie spotrebiča v noci v spálni. Svetelnosť tohto 
zariadenia je v nočnom režime znížená na príjemnú úroveň.

Príprava na použitie/prevádzka

1. Položte čističku vzduchu Viktor na rovný povrch na želané miesto. 
Zapojte adaptér (3) do vhodnej elektrickej zásuvky.

2. Otvorte spotrebič na zadnej strane (stlačením tlačidla „Push to open“). 
Odstráňte ochrannú fóliu z fi ltra s aktívnym uhlíkom (13). Skontrolujte, 
či uzamykacie prvky fi ltra HPP™ (14) sú v horizontálnej polohe (ako 
je znázornené na obrázku). Ak tomu tak nie je, otočte ich, až kým nie 
sú uzamykacie prvky v horizontálnej polohe na zabezpečenie fi ltra HPP™

3. Zapnite zariadenie stlačením spínača (5).
4. Môžete si nastaviť rýchlosť a tým mieru čistenia vzduchu (množstvo 

za hodinu) stlačením tlačidla nastavenia rýchlosti (6) (jedna modrá 
kontrolka pre rýchlosť 1, dve modré kontrolky pre rýchlosť 2, atď.).

5. Môžete si nastaviť požadovaný čas čistenia vzduchu pomocou stlačením 
tlačidla časovača (7). Môžete si vybrať z nasledovných časov: 2 hodiny, 
4  hodiny, alebo 8 hodín. Ak nechcete použiť časovač, môžete nechať 
bežať čistič vzduchu nepretržite (nesvietia žiadne LED kontrolky).

6. Ak sa vám zdá, že kontrolky svietia príliš jasno (napr. v spálni), ich jas 
znížite stlačením tlačidla pre nočný režim (9).
Môžete si vybrať medzi tromi rôznymi režimami:

 • Normálny režim (predvolený režim)
 • Režim stlmenia (raz stlačte, kontrolky budú svietiť tlmene)
 • Režim vypnutia (dvakrát stlačte, kontrolky nebudú svietiť)
 • Opätovným stlačením tlačidla pre nočný režim sa môžete vrátiť 

do normálneho režimu.
7. Čističku vzduchu Viktor môžete využiť aj pre šírenie vône do miestnosti. 

Pri  dávkovaní vône buďte opatrní, pretože nadmerné množstvo vône 
môže viesť k poruche činnosti alebo poškodeniu zariadenia. Ak chcete 
použiť dávkovač vône, vyberte nádobu na vôňu (10) zo zariadenia. 
Kvapnite pár kvapiek vône do nádoby a vráťte nádobu na miesto. 
Ak chcete vôňu vymeniť, môžete vymyť nádobu na vôňu a vlnenú tkaninu 
pod tečúcou vodou.



Čistenie fi ltra

Vypnite zariadenie a vytiahnite adaptér zo zásuvky pred tým, než začnete 
akúkoľvek údržbu zariadenia a po každom jeho použití. Nikdy neponárajte 
do vody (nebezpečenstvo skratu).

 • Vonkajšie povrchy čistite len mokrou utierkou a potom utrite dosucha. 
Predfi lter opatrne čistite vysávačom 1-2× mesačne v závislosti 
od znečistenia. Filter je potrebné meniť v 6-mesačných intervaloch.

 • Jemné častice, vírusy a baktérie sa časom nazhromaždia vo fi ltri HPP™ 
a  časom upchávajú fi lter. Aby ste zabezpečili správnu funkciu, musíte 
HPP™ fi lter pravidelne vyčistiť v studenej tečúcej vode s použitím 
čistiaceho prostriedku v intervale 2 mesiacov. Ak sa čistička vzduchu 
intenzívne používa, musíte fi lter HPP™ vyčistiť častejšie. Nedodržanie 
predpísaného intervalu čistenia každých 2 mesiacov môže viesť 
k nebezpečenstvu požiaru! LED kontrolka HPP (8) zobrazuje stav funkcie 
fi ltra HPP™. Keď sa LED kontrolka (8) stlmí, fi lter HPP potrebuje vyčistiť. 
Podrobný návod na čistenie nájdete aj na ľavej strane HPP™ fi ltra. 
Po  vyčistení nechajte fi lter vyschnúť a vráťte na miesto až keď nie sú 
vnútri viditeľné žiadne kvapky vody. Je absolútne nevyhnutné dodržiavať 
aj dobu sušenia!

 • Filter s aktívnym uhlíkom sa nedá čistiť a je potrebné ho vymeniť vždy 
po maximálne šiestich mesiacoch. Na fi ltri s aktívnym uhlíkom je 

miesto, kde treba zaznačiť dátum. Na toto mieste vyznačte dátum 

inštalácie fi ltra. Po šiestich mesiacoch po tomto dátume vymeňte 

fi lter s aktívnym uhlíkom aj predfi lter. Balenie Viktor Filter 

Pack V-010, ktoré oba fi ltre obsahuje, si môžete kúpiť od vášho 

predajcu, alebo na www.stadlerform.sk/obchod/prislusenstvo/

fi ltracna-suprava-viktor/

Opravy

 • Opravy elektrických zariadení môže vykonať len kvalifi kovaný servisný 
technik. Nesprávna alebo neodborná oprava má za následok stratu 
záruky a odmietnutie akejkoľvek zodpovednosti.

 • Zariadenie za žiadnych okolností nepoužívajte, ak je poškodená 
napájacia koncovka alebo sieťová šnúra, ak zariadenie nefunguje 
správne, ak zariadenie spadlo, alebo ak bolo poškodené akýmkoľvek iným 
spôsobom (napríklad prasknutý/zlomený kryt).

 • Do zariadenia nezasúvajte žiadne predmety.
 • Ak zariadenie nie je možné opraviť, neodkladne ho znefunkčnite 

prerezaním napájacieho kábla a odovzdajte ho na určenom zbernom 
mieste.

Záruka

2-ročná záruka sa vzťahuje na konštrukčné, výrobné a materiálové 
chyby. Všetky namáhané časti, ako aj nesprávna údržba alebo nesprávne 
používanie, sú zo záruky vylúčené.

Servis

Pre rýchle a pohodlné vybavenie nahláste vašu reklamáciu priamo na
www.stadlerfom.sk/servis. Vaše zariadenie vyzdvihneme zdarma u vás 
doma a opravené ho vrátime v čo najkratšom možnom čase. 



Likvidácia

Európska smernica 2012/19/EU o odpade z elektrických a elektronických 
zariadení (OEEZ) vyžaduje, aby sa domáce elektrické a elektronické    
zariadenia po skončení svojej životnosti nelikvidovali spolu s bežným 
netriedeným komunálnym odpadom. V záujme optimalizácie obnovy 
a  recyklácie materiálov, ktoré obsahujú a v záujme zníženia dopadu na 
ľudské zdravie a životné prostredie, sa elektrické a elektronické zariadenia 
po skončení svojej životnosti musia likvidovať oddelene. Na povinnosť 
oddelenej likvidácie zariadenia upozorňuje symbol „preškrtnutého 
odpadkového koša“, ktorý sa nachádza na zariadení. Informácie 
o správnej likvidácii zariadenia sa spotrebitelia dozvedia na 
príslušných miestnych úradoch alebo u svojho predajcu.

Technické údaje 

Výkon (5 rýchlostí): 10 – 38 W
Rozmery:  246 × 451 × 246 mm (šírka × výška × hĺbka)
Váha:  cca 4,9 kg
Časovač vypnutia: 2, 4, 8 hodín
Zvuková hladina: 30,5 - 57 dB(A)
Spĺňa predpisy EÚ CE / WEEE / RoHS / EAC

Úplné znenie vyhlásenia o zhode EÚ je k dispozícii na internetovej adrese: 
www.stadlerform.sk/vyhlasenieozhode. 

Všetky práva na akékoľvek technické úpravy vyhradené.
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