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Szanowni Państwo,

gratulujemy dobrego zakupu i dziękujemy Państwu za zaufanie okazane  
naszej marce. Jesteśmy przekonani, że dokonaliście Państwo dobrego wyboru.  
Jest on ważny dla Państwa rodziny i jej zdrowia.

Państwa nowe urządzenie Philipiak 9009i działa w oparciu o wiele nowocze-
snych rozwiązań technologicznych, dlatego prosimy, abyście Państwo z uwagą 
zapoznali się z instrukcją. Sugerujemy też zachowanie jej na przyszłość.

Gdyby jednak pojawiły się z Państwa strony dodatkowe pytania, prosimy  
o kontakt z naszym Biurem Obsługi Klienta.

Z pozdrowieniami,

Zarząd Philipiak Milano 1967
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Filtruje i oczyszcza powietrze w pomieszczeniu zwiększając komfort oddy- 
chania.

•  Usuwa dym i pyłki – wszelkie rodzaje pyłów i dymów (np. dym tytoniowy,  
ze smażenia itp.), które są szkodliwe dla zdrowia. Zamontowany w urządzeniu  
system filtrów skutecznie eliminuje te czynniki, rozwiązując tym samym problem 
zanieczyszczenia lokalnego środowiska domu lub biura.

•  Zwalcza nieprzyjemne zapachy – posiada silne właściwości utleniające aktyw- 
nego tlenu (Ozon), który wykorzystano w urządzeniu w celu wyeliminowania  
mikroorganizmów i składników nieorganicznych, oraz usuwania nieprzyjemnych 
zapachów, wytwarzanych przez nie.

•  Filtr z aktywnym tlenem – aktywny tlen jest znany jako jeden z najsilniejszych 
utleniaczy. Może skutecznie zabijać wirusy znajdujące się w powietrzu, a tak-
że wspomagać leczenie chorób układu oddechowego. Pomaga w codziennym  
dbaniu o zdrowie, dezynfekując oraz oczyszczając powietrze.

•  Wysoka koncentracja jonów ujemnych – jony ujemne mają potwierdzoną  
zdolność neutralizacji szkodliwych substancji, wspomagają w ten sposób meta- 
bolizm i wzmacniają odporność organizmu. Nazywane są „witaminami orga- 
nizmu”. Ich ilość jest jednym z parametrów określających jakość powietrza.

•  Cztery warstwy filtracyjne:

 – Siatka filtrująca z materiału antybakteryjnego, usuwa kurz, pyłki itp.

 –  Siatka filtrująca formaldehyd. Usuwa formaldehyd i inne lotne związki organiczne.

 – Siatka z aktywnym węglem. Usuwa skutecznie nieprzyjemne zapachy i szkodliwe gazy.

 – Filtr HEPA z pokryciem antybakteryjnym. Usuwa skutecznie drobny kurz i dym.

•  Rozkłada formaldehyd – aktywny tlen z jego silnie utleniającymi właściwoś- 
ciami potrafi szybko rozkładać formaldehyd, benzen, wszystkie lotne związki  
organiczne, inne szkodliwe gazy oraz zapachy. 

•  Lampa UV / Fotokatalizator – promienie UV pełnią wiele pożytecznych funkcji  
m. in. zabijają wszelkiego rodzaju mikroorganizmy, w tym wirusy, bakterie itp. 
Technologia UV eliminuje z powietrza bakterie i wirusy stanowiące ogromne  
zagrożenie dla zdrowia.

•  Brak zanieczyszczeń wtórnych – aktywny tlen O3 jest niestabilny w warunkach 
naturalnych. Jego okres półrozpadu wynosi 20-30 minut, zwiększając poziom  
tlenu w powietrzu i sprawiając, że powietrze staje się świeże i czyste.

Filtr powietrza Philipiak 9009i
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Schemat panelu sterowania:

1 – Przycisk włącz/wyłącz jonizator
2 –  Przycisk włącz/wyłącz lampę UV 

/Fotokatalizator
3 – Przycisk włącz/wyłącz ozon
4 –  Kolor fioletowy (powietrze bardzo 

zanieczyszczone)
5 –  Kolor żółty (powietrze zanieczysz-

czone)
6 –  Kolor niebieski (powietrze lekko 

zanieczyszczone)

7 – Kolor zielony (powietrze czyste)
8 –   Przycisk regulacji prędkości  

wentylatora
9 –  Przycisk regulacji trybu  

(Auto/ Ręczny/ Uśpienia)
10 – Przycisk ustawienia czasu pracy
11 –  Włącz/wyłącz urządzenie
12 – Blokada przed dziećmi
13 –  Informacja o wymianie filtra

Ustawienia czasu pracy – urządzenie odlicza czas pracy, po którym  
automatycznie się wyłączy. Pokazując czas pracy wyświetla pełne godziny.  
Zegar można ustawić na 1h-2h-4h-8h. Wyświetlana liczba zmniejsza się  
o 1 po upływie każdej pełnej godziny pracy urządzenia. Kiedy urządzenie  
pracuje, odpowiednie oznaczenia i symbole wyświetlają się lub migają.

Charakterystyka urządzenia
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Charakterystyka urządzenia

14 – Wyświetlacz prędkości wentylatora
15 – Dane czujnika PM 2.5

Wyświetlacz pokazuje prędkość wentylatora.

Prędkości niska – 1 – wyrażona za pomocą dwóch kresek (silnik pracuje  
na niskich obrotach).

Prędkość średnia – 2 – wyrażona za pomocą czterech kresek (silnik pracuje na 
średnich obrotach).

Prędkość wysoka – 3 – wyrażona za pomocą pięciu kresek (silnik pracuje na 
wysokich obrotach).

Prędkość bardzo wysoka – TURBO – wyrażona za pomocą sześciu kresek (sil-
nik pracuje na bardzo wysokich obrotach).

Czujnik cząstek stałych PM 2.5 zainstalowany w urządzeniu rozróżnia cząstki  
o rozmiarach 2,5μm i mniejsze (PM2,5) od cząstek kurzu unoszących się  
w powietrzu. Dzięki temu czyszczenie powietrza staje się efektywniejsze.
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Charakterystyka urządzenia

Pilot zdalnego sterowania:

1 – Przycisk włącz/wyłącz

2 –  Blokada przed dziećmi

3 – Przycisk regulacji prędkości wentylatora

4 –  Przycisk ustawienia czasu pracy

5 –  Przycisk regulacji trybu (Auto/Ręczny/Uśpienia)

6 – Przycisk włącz/wyłącz jonizator

7 –  Przycisk włącz/wyłącz lampę UV/Fotokatalizator

8 – Przycisk włącz/wyłącz ozon

Budowa produktu
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Obsługa urządzenia

WAŻNE:

Przed użyciem produktu, prosimy o zdjęcie panelu przedniego i wy-

jęcie filtrów z folii ochronnej. Dopiero po wykonaniu tej czynności,  

można umieścić filtry w urządzeniu, założyć panel i włączyć zasilanie. 

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

Tryb działania standardowego

Funkcja włączania/wyłączania (On/Off):

Podłącz zasilanie – usłyszysz sygnał dźwiękowy „Beep” i wszystkie diody LCD  
zapalą się. Jedną sekundę później palić będzie się tylko włącznik „On / Off”. 
Urządzenie jest w stanie gotowości.

W tym stanie dioda „On / Off” świeci się w sposób ciągły – lekko dotknij  
przycisk „On / Off” aby włączyć urządzenie. Po włączeniu, urządzenie zaczyna 
działać z bardzo wysoką (TURBO) prędkością wentylatora przez kilka sekund. 

Następnie przechodzi w domyślny tryb pracy z niską prędkością. Zapalają się 
wszystkie diody z wyjątkiem diody wskazania wymiany filtra. Następnie pali się 
tylko dioda aktywnej funkcji.

Domyślny tryb pracy to: Tryb automatyczny (Auto), funkcja „jonizator” jest  
aktywna, funkcje UV i Ozon są wyłączone.

Czujnik jakości powietrza zacznie działać po 1 minucie.

Wyświetlacz LCD pokazuje bieżącą wartość cyfrową PM2.5 i poziom jakości  
powietrza (Air Quality Level).

Informacje o obsłudze:

Urządzenie ma trzy tryby działania: Automatyczny / Ręczny / Uśpienia

W trybie ‘Auto’, gdy wartość liczbowa PM2.5 jest pomiędzy 0-80 μg/cm3,  
wentylator działa z małą prędkością, symbole prędkości pokazują 2 kreski,  
a symbole poziomu jakości powietrza mają kolor zielony, co oznacza dobrą 
jakość powietrza. Gdy wartość liczbowa PM2.5 jest pomiędzy 80-150 μg/cm3,  
wentylator działa ze średnią prędkością, symbole prędkości pokazują  
4 kreski, a symbole poziomu jakości powietrza mają kolor “zielony + niebieski”, 
co oznacza lekkie zanieczyszczenie powietrza. Gdy wartość liczbowa PM2.5  
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Obsługa urządzenia

jest pomiędzy 150-250 μg/cm3, wentylator działa z dużą prędkością, symbole 
prędkości pokazują 5 kresek, a symbole poziomu jakości powietrza mają ko-
lor “zielony + niebieski + żółty”, co oznacza średnie zanieczyszczenie powie-
trza. Gdy wartość liczbowa PM2.5 jest powyżej 250 μg/cm3, wentylator działa  
z bardzo dużą prędkością, symbole prędkości pokazują 6 kresek, a symbole  
poziomu jakości powietrza mają kolor “zielony + niebieski + żółty + fioletowy”, 
co oznacza wysokie zanieczyszczenie powietrza.

W trybie ‘Ręcznym’ prędkość wentylatora nie może się zmieniać w zależ-
ności od wartości PM 2.5. Ręcznie ustaw prędkość wentylatora wybierając  
z prędkości „1 / 2 / 3 / TURBO” (Niska / Średnia / Wysoka / Bardzo wysoka). 
Z kolei symbole poziomu jakości powietrza mogą zmieniać się w zależności  
od wartości liczbowej PM2.5 – zmieniają się one tak samo jak w trybie  
automatycznym.

W trybie ‘Uśpienia’, diody LED świecą się połową swojej jasności po 1 mi-
nucie działania, a po 3 minutach gasną wszystkie poza symbolem trybu 
“Uśpienia”. Urządzenie nadal działa w poprzednio wybranym trybie, ale  
prędkość wentylatora jest niska. W trybie uśpienia, pierwsze lekkie dotknię- 
cie dowolnego przycisku powoduje rozświetlenie wyświetlacza LCD. Dopiero 
po pełnym rozświetleniu się wyświetlacza LCD należy dotknąć odpowiedni 
przycisk, aby uruchomić daną funkcję

Gdy symbole ”Jonizator / UV/FTKT / Ozon” migają dynamicznie a ich funk-
cje są podświetlone, oznacza to, że dana funkcja jest aktywna. Gdy pokazy- 
wane są tylko podpisane funkcje, bez migających symboli, oznacza to,  
że dana funkcja jest nieaktywna.

Przycisk wskazujący wymianę filtra - w prawym rogu wyświetlacza znajduje 
się symbol “Wymiana filtra”. Gdy czas pracy urządzenia osiągnie 3000 godzin, 
symbol będzie migał raz na sekundę , aby przypomnieć o konieczności wymia-
ny filtra. Po wymianie filtra, naciśnij przycisk „Wymiana filtra” przez 3 sekundy 
– aż symbol zgaśnie. 

Urządzenie wyposażone jest w pilot, naciśnij odpowiedni klawisz na pilocie,  
aby obsługiwać urządzenie. Pilot pracuje w odległości do 3 metrów od urzą-
dzenia.
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Obsługa urządzenia

Tryb Auto / Ręczny / Uśpienia

Po włączeniu urządzenia, domyślnym trybem jest tryb automatycz-
ny (Auto). Naciśnij przycisk TRYB aby dokonać wyboru między trybami  
Auto / Ręczny / Uśpienia.

Tryb Auto

Jakość powietrza jest dobra – wartość liczbowa PM2.5 jest pomiędzy  
0-80 μg/cm3, wentylator działa z niską prędkością – 1.

Powietrze jest lekko zanieczyszczone – wartość liczbowa PM2.5 jest pomiędzy 
80-150 μg/cm3, wentylator działa ze średnią prędkością – 2.

Powietrze jest średnio zanieczyszczone- wartość liczbowa PM2.5 jest pomiędzy 
150-250 μg/cm3, wentylator działa z wysoką prędkością – 3.

Powietrze jest mocno zanieczyszczone – wartość liczbowa PM2.5 jest ponad 
250 μg/cm3, wentylator działa z bardzo wysoką prędkością – TURBO. 

Po automatycznej zmianie prędkości wentylatora, kolejna zmiana następuje  
co najmniej po 30 sek.

Tryb Ręczny

W tym trybie, ustaw prędkość wentylatora za pomocą przycisku „Prędkość”.  
Dostosuj ustawienia w zależności od potrzeb.

Tryb Uśpienia

Wybierz ten tryb w nocy lub gdy potrzebujesz cichej pracy urządzenia.

Regulacja prędkości wentylatora

Włącz urządzenie – domyślnie prędkość wentylatora będzie niska – 1.

W trybie „Ręcznym” naciśnij przycisk „Prędkość” aby ręcznie ustawić prędkość 
wentylatora według potrzeb. W trybie „Auto” nie można regulować prędkości 
wentylatora. W trybie „Uśpienia” – domyślnie prędkość wentylatora jest niska.

Lampa UV / Fotokatalizator 

Włącz urządzenie – domyślnie funkcja jest wyłączona.

Naciśnij przycisk „UV/FTKT” aby włączyć lub wyłączyć funkcję.

Gdy funkcja jest aktywna, symbol miga na wyświetlaczu LCD.

Gdy funkcja jest nieaktywna, symbol jest wygaszony na wyświetlaczu.
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Obsługa urządzenia

Ozon 

Włącz urządzenie – domyślnie funkcja jest wyłączona.

Naciśnij przycisk „Ozon” aby włączyć lub wyłączyć funkcję.

Funkcja ozonu działa od 3 do 17 minut.

Gdy funkcja jest aktywna, symbol miga.

Gdy funkcja jest nieaktywna, symbol jest wygaszony.

Kiedy funkcja jest uruchomiona, urządzenie będzie wydawało z siebie cichy 
dźwięk. 

Ozon jest gazem o „trawiastym” zapachu, trudno rozpuszczalnym w wodzie, 
powszechnie wykorzystywanym do zwalczania wirusów, bakterii, grzybów,  
zarodników itp. Ozon jest silnym środkiem utleniającym, dużo silniejszym 
niż O2. Wykazuje 50-krotnie skuteczniejsze działanie odkażające od najpopu- 
larniejszego środka dezynfekującego – chloru. Przy dużych stężeniach jest  
niestabilny i rozpada się do zwykłego dwuatomowego tlenu.

Stężenie aktywnego tlenu utrzymywane jest na niskim poziomie. Można je  
również regulować oddzielnie.

Jonizator 

Włącz urządzenie – domyślnie funkcja jonizowania jest włączona.

Jeśli chcesz wyłączyć funkcję jonizowania, naciśnij przycisk „Jonizator”.

Gdy funkcja jest aktywna, symbol miga. Gdy funkcja jest nieaktywna symbol 
jest wygaszony.

Ustawienia czasu pracy 

Włącz urządzenie – domyślnie czas pracy urządzenia ustawiony jest  
na 1 godzinę (1H).

Naciśnij przycisk „Czas pracy”, aby przełączać ustawienia pomiędzy  
1h-2h-4h-8h.

Blokada zabezpieczająca przed dziećmi 

Naciśnij przycisk z symbolem „kłódki” aby włączyć zabezpieczenie. Mo-
żesz też to zrobić przez wciśnięcie przycisku na pilocie. Gdy blokada jest ak-
tywna, wszystkie przyciski oprócz symbolu „kłódki” są zablokowane. W celu  
wyłączenia blokady, naciśnij symbol „kłódki” i przytrzymaj przez około 3 sek.
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Właściwy sposób instalacji urządzenia

• Zapewnienie efektywnej cyrkulacji powietrza w pomieszczeniu.

 Urządzenie powinno znajdować się w odległości co najmniej 30cm od ściany.

• Zabezpieczenie przed zakłóceniami działania sprzętu RTV.

  Należy upewnić się, że urządzenie znajduje się w odległości co najmniej jed-
nego metra od sprzętu RTV (np. radio, telewizor). Nie należy wykorzystywać 
tego samego gniazdka zasilania, do którego podłączone są odbiorniki RTV.

Przed przystąpieniem do czyszczenia urządzenia upewnij się, że jest ono 

odłączone od sieci.

Nazwa czyszczone-
go elementu

Sposób konserwacji

Urządzenie główne Raz w miesiącu przetrzeć miękką i zwilżoną szmatką.

Pokrywa przednia Raz w miesiącu przetrzeć miękką i zwilżoną szmatką.

Filtr HEPA
Raz w miesiącu usuwać zanieczyszczenia odkurzaczem. 
Przed założeniem, filtr musi być całkowicie suchy. 
• Nie wolno myć elementu wodą

Siatka aktywnego 
węgla

Nie powinno się jej myć.
Nie należy myć jej wodą (może to uszkodzić niektóre funkcje).

Aby utrzymać najlepszy efekt czyszczenia, wymieniaj filtry co trzy lata.

Uwaga:  Do czyszczenia urządzenia nie należy używać detergentów takich jak 
wybielacz, środki zasadowe, zmywacz, nafta, alkohol, rozcieńczalnik.

Obsługa urządzenia
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Usuwanie usterek

Przed wysłaniem urządzenia do naprawy należy sprawdzić poniższe kwestie:.

Opis usterki Sposób konserwacji

Urządzenie nie działa. Czy wtyczka zasilania jest dobrze podłączona?
– Ponownie podłącz wtyczkę.

Jakość powietrza  
nie jest dobra, ale wskaź-
nik oczyszczania zawsze  

jest “zielony”.

Czy urządzenie ustawiono w miejscu, w którym  
czujniki jakości powietrza nie są zasłonięte?
– Zmień miejsce ustawienia.

Czy wielkość pomieszczenia przekracza możliwości  
robocze urządzenia?
– Max 100m3

Nieprzyjemny zapach  
z wylotu.

–  Siatka filtra zawiera środki “Super Alleru-Buster”,  
“Green Tea Catechins (GTC) oraz środki antybakteryjne  
– mogą mieć one specyficzny zapach. Jest to normalne  
zjawisko, nieszkodliwe dla zdrowia.

–  Aktywny tlen, podczas reakcji utleniania, przybiera po-
stać błękitnego gazu oraz wydziela charakterystyczny  
“trawiasty” zapach.

Trudności w oczyszcze-
niu powietrza, hałas.

Zanieczyszczone jest urządzenie główne, panel przedni  
lub filtr gromadzący kurz.
–  Należy oczyścić wymienione wyżej elementy za pomocą 

odkurzacza lub ścierki.

Generator tlenu  
wydaje cichy dźwięk.

Jest to zjawisko spowodowane wyładowaniami elektryc- 
znymi – nie jest to usterka.

Jeżeli problem nie może być rozwiązany zgodnie z powyższymi wskazów- 
kami, należy wyjąć wtyczkę kabla zasilania i skontaktować się z Biurem  
Obsługi Klienta.
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Informacje dodatkowe

Bieżący monitoring jakości powietrza

Filtr powietrza 9009i wyposażony jest w funkcję monitorowania jakości  
powietrza i automatycznie dostosowuje do niego pracę (tryb Auto). 

Czujniki mierzą poziom zanieczyszczenia powietrza, które jest szybko pod-
dawane czyszczeniu. Informacje o jego jakości przedstawione są na wyświet- 
laczu za pomocą kolorów i czujnika PM2.5.

Urządzenie wykorzystuje najnowszą technologię na świecie: Aktywnego  
Tlenu oraz jonową. Wyposażone jest w filtr HEPA oraz aktywny węgiel.  
Posiada sterowany za pomocą mikrokomputera automatyczny system  
wielokrotnego czyszczenia UV oraz opcję regulacji ręcznej. Skutecznie filtru-
je powietrze, likwiduje nieprzyjemne zapachy oraz rozkłada szkodliwe gazy  
podczas sterylizacji. 

Siatka filtrująca HEPA

to siatka wychwytująca i filtrująca kurz, wyposażona w Super Aleru Buster,  
katechiny zielonej herbaty GTC – przeciwutleniacze oraz Anti-bacteria.

– Super Alleru Buster – likwiduje unoszące się w powietrzu roztocza oraz  
pyłki. Pomaga w wytworzeniu czystego i zdrowszego powietrza usuwając  
wirusy z powietrza. Zastosowany w filtrze hamuje wiele alergenów, redukując  
w ten sposób częstość występowania chorób alergicznych, takich jak katar  
sienny, astma oskrzelowa.

– Anti-bacteria – zabija bakterie oraz wirusy unoszące się w powietrzu.

– GTC – zabija wirusy unoszące się w powietrzu.
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Bezpieczeństwo i dodatkowe uwagi

Zapoznaj się z poniższymi instrukcjami, aby zapewnić bezpieczeństwo sobie 
oraz osobom w Twoim otoczeniu.

Ignorowanie poniższych oznaczeń lub błędne ich zrozumienie może mieć 

poważne konsekwencje.

Postępowanie niezgodne z instrukcją grozi poważnymi uszkodzeniami 

ciała.

 Ostrzeżenie  Znak ten oznacza: „niebezpieczeństwo poważnego 
uszkodzenia ciała lub utraty życia”.

 Uwaga  Znak ten oznacza: „niebezpieczeństwo uszkodzenia  
ciała lub mienia”.

Istotne są również poniższe oznaczenia:

 Czynności zakazane.

 Czynności obowiązkowe.

Do czyszczenia urządzenia 
nie wolno używać alkoholu 
ani rozpuszczalników, należy 
również trzymać je z dala od 
pestycydów.

Nie wolno korzystać z urzą-
dzenia w miejscach o wysokiej 
temperaturze lub wilgotności 
(np. w łazience).
Może to spowodować uszko-
dzenia urządzenia lub porażenie 
prądem.

Nie wolno kierować strumie-
nia powietrza bezpośrednio w 
kierunku roślin lub zwierząt. 

Przy wyciąganiu wtyczki nie 
ciągnąć za kabel.
Może to spowodować jego 
uszkodzenie, zwarcie lub pora-
żenie prądem.

Nie wolno korzystać z urzą-
dzenia w miejscach pełnych 
cząsteczek tłuszczu lub smaru.

Zabrania się umieszczania 
przedmiotów na urządzeniu. 
Może to spowodować jego 
uszkodzenie.

 Uwaga
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Bezpieczeństwo i dodatkowe uwagi

Nie można korzystać z urzą-
dzenia w pomieszczeniu wy-
pełnionym pestycydami.
W przeciwnym wypadku sub-
stancje te zaczną gromadzić się 
wewnątrz urządzenia, a następ-
nie rozprzestrzenić się poprzez 
wylot powietrza, stwarzając za-
grożenie dla zdrowia.

Nie wolno dotykać wtyczki 
kabla zasilania mokrą ręką. 
Może to spowodować porażenie 
prądem!

Jeżeli urządzenie działa równocześnie z grzejnikiem lub podgrzewaczem, 
należy upewnić się, że pomieszczenie jest odpowiednio wentylowane.
W przeciwnym wypadku może dojść do zatrucia CO. Urządzenie nie może  
zlikwidować CO.

Chronić urządzenie przed wil-
gocią.
Zamoczenie urządzenia może 
spowodować zwarcie lub pora-
żenie prądem.

Przed czyszczeniem urządze-
nia należy upewnić się, że jest 
ono odłączone od prądu.
W przeciwnym wypadku może 
dojść do porażenia prądem.

Nie używać urządzania przy 
zbyt wysokim napięciu! Ze-
zwolone jest wyłącznie napię-
cie z sieci 220-240V AC.
W przeciwnym wypadku może 
dojść do przegrzania kabla zasi-
lania, co może z kolei spowodo-
wać pożar.

Należy upewnić się, czy wtycz-
ka jest poprawnie podłączona 
do gniazda. 
W przeciwnym wypadku może 
dojść do porażenia prądem lub 
do wybuchu pożaru. 
Nie wolno korzystać z uszkodzo-
nej wtyczki ani z uszkodzonego 
gniazda zasilania.

Nie doprowadzać do uszko-
dzenia kabla zasilania oraz 
gniazda. 
Nie wolno ciąć, naprawiać, nad-
miernie wyginać lub rozciągać 
kabla. Nie wolno kłaść na nim 
ciężkich przedmiotów. 
Może to spowodować prze-
grzanie kabla zasilania, co może  
z kolei spowodować pożar.
W celu naprawy kabla zasilania 
lub wtyczki należy skontakto-
wać się z autoryzowanym ser-
wisem.

Należy czyścić wtyczkę w re-
gularnych odstępach czasu.
Kurz oraz wilgoć znajdujące się 
na powierzchni wtyczki kabla 
zasilania mogą spowodować 
uszkodzenie odizolowanej czę-
ści kabla lub wybuch pożaru.

 Ostrzeżenie
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Bezpieczeństwo i dodatkowe uwagi

Nie wolno ciągnąć kabla, nie-
zależnie od tego, czy urządze-
nie jest przenoszone, czy stoi 
w miejscu. 
Może to spowodować zwarcie 
lub zerwanie wewnętrznego 
odcinka kabla, co może spowo-
dować pożar lub porażenie prą-
dem.

Nie wolno naprawiać urządze-
nia ani dokonywać jego de-
montażu, wyłączając opisany 
sposób konserwacji.
Podczas nieautoryzowanej napra-
wy może dojść do uszkodzenia 
urządzenia lub do porażenia prą-
dem.

Nie wolno wkładać żadnych 
materiałów do wlotu lub wy-
lotu powietrza.
Może to spowodować uszkodze-
nie wiatraka. Zabrania się także 
wkładania dłoni.

Nie dopuszczać do przedosta-
nia się do wnętrza maszyny 
materiałów lotnych lub pal-
nych (np. papierosów).
Może to spowodować pożar.

Nie wolno korzystać z urządzenia, jeżeli kabel zasilania jest ciasno zwinięty.
Może to spowodować zwarcie lub zerwanie wewnętrznego odcinka kabla,  
co z kolei może doprowadzić do wybuchu pożaru lub porażenia prądem.

 Uwaga

W przypadku wystąpienia jednej z poniższych sytuacji, prosimy o odłą- 

czenie zasilania i kontakt z Biurem Obsługi Klienta:

• Jakiś przycisk nie działa.
• Kabel zasilania lub jego wtyczka są przegrzane.
• Pojawia się inny niż zazwyczaj dźwięk lub czuć zapach spalenizny.
• Kabel zasilania jest uszkodzony.
• Nie można uruchomić urządzenia.

Niniejszy sprzęt nie jest przeznaczony do użytkowania przez osoby  

(w tym dzieci) o ograniczonej zdolności fizycznej, czuciowej lub psy-

chicznej, chyba, że odbywa się to pod nadzorem osoby odpowiedzialnej  

za ich bezpieczeństwo.
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Dane techniczne

Nazwa produktu PHILIPIAK AIR PURIFIER 9009i

Zasilanie AC 220V-240V / 50Hz

Wytwarzanie ozonu 500mg/h

Wytwarzanie jonów 2x107pcs/cm3

Prędkość wentylatora Bardzo wysoka / Wysoka / Średnia / Niska

Pobór mocy 120W / 110W / 99W / 80W

Ustawienia czasu pracy 1 godz., 2 godz., 4 godz., 8 godz.,

Obszar roboczy Max. m3

Długość kabla zasilania 1.40m

Rozmiar urządzenia
Wysokość: 681mm
Szerokość: 400mm
Grubość: 247mm

Masa netto 10kg
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Notatki
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Znak QC na produkcie świadczy o przeprowadzonej kontroli jakości.
Uwaga: Zastrzegamy prawa do wzornictwa produktu oraz jego interpretacje.

Zastrzegamy prawo do wprowadzania zmian bez uprzedniego powiadomienia.
Zdjęcia produktu służą wyłącznie do celów demonstracyjnych.

Dystrybutor:
Philipiak Polska Spóka Akcyjna Sp. K., ul. Strażacka 63/65, 04-462 Warszawa, Polska

Dziękujemy za korzystanie z naszego produktu.
Prosimy o zachowanie instrukcji obsługi na przyszłość.
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