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Informacje dotyczące instrukcji obsługi

Gratulujemy zakupu systemu oczyszczania powietrza o wysokiej wydajności IQAir®. Należy dokładnie przeczytać niniejszą
instrukcję obsługi, aby zapoznać się ze szczegółowymi funkcjami systemu IQAir® i przechowywać ją w bezpiecznym miej-
scu dla wykorzystania w przyszłości.

Przed przystąpieniem do użytkowania urządzenia należy zapoznać się z poniższymi instrukcjami:
• Urządzenie nie jest przeznaczone do stosowania jako jedyny środek zabezpieczający przed szkodliwymi zanieczyszcze-

niami powietrza.

• Nie zanurzać urządzenia w wodzie ani innych cieczach. 

• Przed przystąpieniem do wymiany jakichkolwiek części lub czyszczenia urządzenia należy zawsze odłączyć zasilanie.

• Nie należy używać urządzenia, jeżeli przewód zasilający lub wtyczka są uszkodzone, wentylator silnika nie działa, 
urządzenie nie pracuje prawidłowo, zostało upuszczone lub uszkodzone bądź zanurzone w wodzie. 

• W przypadku uszkodzenia przewodu zasilającego urządzenia, można wymienić go na identyczny przewód, stosowany
standardowo w komputerach i podobnego rodzaju urządzeniach.

• Urządzenie powinno być używane wyłącznie w celach, do jakich zostało przeznaczone, czyli do oczyszczenia powietrza
w pomieszczeniach nie posiadających charakteru przemysłowego.

• Urządzenie nie powinno być wykorzystywane w miejscach o bardzo wysokim stężeniu kurzu lub pyłu, w których może
istnieć ryzyko wybuchu pyłu.

• Nie należy używać urządzenia w miejscach zagrożonych wybuchem.

• Należy używać wyłącznie filtrów i akcesoriów zalecanych przez firmę IQAir®.

• Urządzenie nie powinno być używane na wolnym powietrzu.

• Nie należy zasłaniać otworów wlotu i wylotu powietrza. 

• Nie ustawiać urządzenia na miękkiej, niestabilnej powierzchni, np. na łóżku lub podobnych meblach.

• Urządzenie może być wykorzystywane jedynie w pozycji stojącej.

• Nie umieszczać urządzenia w pobliżu nawilżacza powietrza.

• Przewód zasilający powinien znajdować się w bezpiecznej odległości od źródeł ciepła.

• Należy zachować instrukcję obsługi do użycia w przyszłości.

Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) z ograniczonymi zdolnościami fizycznymi, senso-
rycznymi lub umysłowymi, a także nieposiadające wiedzy lub doświadczenia w użytkowaniu tego typu urządzeń, chyba że
będą one nadzorowane lub zostaną poinstruowane na temat korzystania z tego urządzenia przez opiekuna.

Ważne wskazówki bezpieczeństwa

Firma IQAir® zastrzega sobie prawo modyfikacji specyfikacji zamieszczonych w niniejszej dokumentacji w dowolnej chwili, bez wcześniejszego zawiadomienia.

© 1998 –2010 Grupa IQAir®.  Wszystkie prawa zastrzeżone. IQAir®, HealthPro® i HyperHEPA® to zastrzeżone znaki towarowe należące do Grupy IQAir®. V5-Cell™, 
PreMax™ i EvenFlow™ to znaki towarowe należące do Grupy IQAir®. Systemy i filtry IQAir® są objęte ochroną patentową zgodnie z ustawami amerykańskimi 

6 001 145 i 6 159 260. Dalsze wnioski dotyczące objęcia ochroną patentową zostały złożone w USA, krajach europejskich i azjatyckich. 
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Rozdział 1 – Poprawa jakości powietrza w pomieszczeniach 

Rozdział 1 –  Systemy oczyszczania powietrza a jakość powietrza w
pomieszczeniach 

1.1 Poprawa jakości powietrza w pomieszczeniach 

Właściwe oczyszczanie powietrza odgrywa zasadniczą rolę w zakresie poprawy jakości powietrza w pomieszczeniach. Nale-
ży jednak pamiętać, że jeżeli tylko jest to możliwe, urządzenia służące do oczyszczania powietrza powinny być stosowane
w połączeniu z innymi środkami kontroli zanieczyszczeń oraz systemami wentylacyjnymi.

Strategia dotycząca poprawy jakości powietrza
Starając się rozwiązać jakiekolwiek problemy dotyczące jakości powietrza w pomieszczeniach, należy pamiętać o następu-
jącej strategii, obejmującej trzy podstawowe elementy:

1. Usunięcie lub ograniczenie do minimum źródeł zanieczyszczenia powietrza. Kontrola źródeł zanieczyszczenia stanowi
zdecydowanie najskuteczniejszy sposób poprawy jakości powietrza w pomieszczeniach, ponieważ umożliwia zapobie-
żenie występowaniu zanieczyszczeń.

2. Zapewnienie odpowiedniego dopływu do pomieszczenia świeżego powietrza pochodzącego z zewnątrz. Urządzenia
do oczyszczania powietrza nie zastępują odpowiedniej wentylacji. Nie zapobiegają one w żaden sposób przemianie
tlenu (O2) w dwutlenek węgla (CO2), spowodowanej oddychaniem oraz procesami spalania.

3. Wybieranie parametrów systemu IQAir®, odpowiednich dla wielkości pomieszczenia. Rzeczywista godzinowa objętość
powietrza oczyszczanego przez system powinna co najmniej dwukrotnie przewyższać objętość powietrza znajdujące-
go się w pomieszczeniu. Jeżeli prędkość napływu zanieczyszczeń do pomieszczenia jest szczególnie wysoka lub wymo-
gi dotyczące jakości powietrza są bardzo surowe, wymiana powietrza przez system powinna wielokrotnie przekraczać
objętość powietrza znajdującego się w pomieszczeniu. Aby uzyskać tak wysoką wymianę powietrza, może okazać się
konieczne zastosowanie więcej niż jednego systemu.

Wyniki oczyszczania powietrza 
Urządzenia do oczyszczania powietrza mogą być reklamowane i sprzedawane w odniesieniu do konkretnego zastosowa-
nia w pomieszczeniach oraz jako nadające się do rozwiązywania ściśle określonych problemów dotyczących zanieczysz-
czeń. Producent i dystrybutorzy urządzenia nie udzielają jednak żadnej gwarancji w odniesieniu do konkretnych rezulta-
tów, jakie zostaną uzyskane przez użytkownika w indywidualnych warunkach pracy urządzenia. Poprawa jakości powietrza
uzyskiwana za pomocą systemu IQAir® (podobnie jak i wszelkich innych urządzeń służących do oczyszczania powietrza) w
pomieszczeniach zależy w znaczącym stopniu od warunków pozostających całkowicie poza kontrolą producenta i dystry-
butorów. Ważne czynniki, mogące mieć wpływ na jakość powietrza w pomieszczeniach oraz jej poprawę przez urządzenie,
obejmują:
• Rodzaj zanieczyszczeń obecnych w powietrzu 
• Intensywność źródła(źródeł) zanieczyszczeń 
• Stężenie zanieczyszczeń 
• Objętość oczyszczanego powietrza (wymiary pomieszczenia) 
• Prędkość robocza urządzenia
• Liczba urządzeń oczyszczających znajdujących się w pomieszczeniu
• Stopień zanieczyszczenia filtrów urządzenia

Należy zasięgnąć opinii specjalisty w celu określenia właściwej strategii wykorzystania urządzeń służących do oczyszczania
powietrza.
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Rozdział 2 – Ustawianie

Rozdział 2  –  Ustawianie
2.1 Rozpakowanie

Aby rozpakować system IQAir®, należy otworzyć opakowanie od góry i wyjąć kwadratowy element wykonany ze styropia-
nu, wewnątrz którego znajdują się wszystkie akcesoria oraz dokumentacja produktu. Położyć opakowanie na boku, 
przytrzymać uchwyt urządzenia i wyjąć je z opakowania. Zdjąć plastikowy worek i pasek wykonany z pianki. Zachować
opakowanie do użycia w przyszłości oraz w celu ewentualnego odesłania urządzenia do serwisu.

Przewód zasilający
(rodzaje wtyczek
mogą być różne)

Instrukcja obsługi Certyfikat 
wydajności

3 8 0

2 4 0

2 0 0

1 5 0

8 0

4 0

Certificate of Performance
IQAir® Model:

Serial No.:

Shell No.:

I. Air Delivery Rate

Speed 1:

Speed 2:

Speed 3:

Speed 4:

Speed 5:

m3/h

m3/h

m3/h

m3/h

m3/h

This certifies that the aforementioned air cleaning system has been tested prior to packaging
at the IQAir® production facility in Switzerland. This particular system has been found to 
be in compliance with the model’s published specifications for air delivery and particle 
filtration efficiency. This system has also passed the particle leakage test.

Speed 1:

Speed 2:

Speed 3:

Speed 4:

Speed 5:

m3/h

m3/h

m3/h

m3/h

m3/h

Published Air Delivery Actual Air Delivery

Speed 6: m3/h Speed 6: m3/h

Test Voltage/Frequency:

m3/h = cubic meters per hour
1 m3/h = 0,59 cfm

The aforementioned system
has been tested for its air
delivery at all fan speed set-
tings. Due to component
tolerances, a divergence of
10% +10 m3/h is deemed
acceptable. 

Note: 
The air delivery rate refers 
to the system’s initial air
delivery, which will decrease
as filters load up with dust
particles.

Measuring instrument: Alnor LoFlo Balometer 
Instrument accuracy: ± (3% + 8 m3/h)

Signed: _________________

Testing & QC Dept.

Testing carried out by:

105.60.10.00_101109_Cert_E_HP250

1 B C E A 0 0 0 0

230V, 50Hz

HealthPro 250

IQAir® 
Zaawansowany system oczyszczania powietrza

Zestaw kółek Karta gwarancyjna i spe-
cyfikacje techniczne

HealthPro® 250

I nstrukcja  obsługi

Swiss Made

105.10.30.21_101213_IN_MA_HP250_PL

Pilot z baterią
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Rozdział 2 – Ustawianie

Założenie kółek dostarczonych w zestawie jest opcjonalne.
Ułatwiają one przemieszczanie urządzenia pomiędzy różnymi
pomieszczeniami.
Uwaga: należy przemieszczać urządzenie ostrożnie i powoli,
zwracając szczególną uwagę na progi oraz inne przeszkody,
które mogłyby spowodować jego uszkodzenie.

Zestaw kółek zawiera następujące elementy:
1. szyna montażowa (x 2)
2. kółka (x 4)

W celu instalacji urządzenia należy wykonać następujące 
czynności:

wycięcia w kształcie 

półkola

CLICK

1 2

3 4

5 6

Odwrócić urządzenie do góry nogami, układając je na
miękkiej, czystej powierzchni. 

Umieścić szynę montażową na podstawie urządzenia w
taki sposób, aby otwory pasowały do czarnych kołków
mocujących znajdujących się wpodstawie. Wycięcia powin-
ny być skierowane w stronę środkowej części urządzenia.

Wcisnąć do chwili, kiedy szyna montażowa wskoczy na
miejsce. Powtórzyć powyższą czynność z drugą szyną.

Włożyć kółko na kołek mocujący.

Wcisnąć kółko aż do chwili, gdy wskoczy na miejsce.
Powtórzyć kroki 4 i 5 z pozostałymi kółkami.

Upewnić się, że wszystkie kółka zostały zamocowane
prawidłowo przed ustawieniem urządzenia w pozycji
pionowej na kółkach.

2.2 Montaż kółek w urządzeniu



2.3 Wybór odpowiedniego miejsca

Wybierając odpowiednie miejsce na ustawienie
urządzenia IQAir, należy zwrócić uwagę na nastę-
pujące czynniki:

• Wybór najbardziej odpowiedniego miejsca na
ustawienie urządzenia zależy przede wszyst-
kim od tego, gdzie użytkownik zamierza 
osiągnąć najlepsze rezultaty oczyszczania
powietrza. Należy zastanowić się, w którym
miejscu pomieszczenia użytkownik przebywa
najczęściej oraz wziąć pod uwagę położenie 
najważniejszych źródeł zanieczyszczenia. 
Z zasady ogólnej, im bliżej źródła zanieczysz-
czeń ustawione zostanie urządzenie, tym lep-
sze będą wyniki oczyszczania powietrza w
pomieszczeniu. Pomimo, iż powietrze może
być oczyszczane w kilku przylegających do
siebie pomieszczeniach, najlepsze rezultaty
będą zawsze osiągane w pomieszczeniu, w którym urządzenie jest ustawione. Aby zapewnić jak najlepsze rezultaty
oczyszczania powietrza w pomieszczeniach sąsiadujących, należy jak najszerzej otworzyć drzwi do tych pomieszczeń.

• W celu zapewnienia najlepszej wydajności, system powinien zostać ustawiony w odległości co najmniej 30 cm (1 stopa)
od najbliższej powierzchni pionowej, na przykład ściany lub szafy. W ujęciu ogólnym, im bliżej środka pomieszczenia
ustawione zostanie urządzenie, tym lepsze będą wyniki oczyszczania powietrza.

• Należy ustawić urządzenie w pobliżu gniazdka zasilania i ułożyć przewód zasilający w taki sposób, aby nie zagrażał
potknięciem się przechodzących osób.

• Ustawić urządzenie w taki sposób, aby zapewnić łatwy dostęp do panelu sterowania.

2.4 Podłączenie do zasilania

1. Włożyć wtyczkę przewodu zasilania do gniazdka znajdującego się w tylnej ściance urządzenia.
2. Włożyć drugą wtyczkę przewodu zasilania do gniazdka ściennego lub listwy zasilającej.

Uwaga: jedynym sposobem odcięcia zasilania jest wyjęcie wtyczki przewodu zasilającego z gniazdka. 

Nie należy używać urządzenia IQAir®, jeżeli jego przewód zasilający jest uszkodzony. Uszkodzony przewód powinien
być wymieniony na nowy, zatwierdzony przez producenta przewód zasilający z wtyczką dwubiegunową. Tego rodzaju
przewody zasilające są standardowo używane z komputerami i urządzeniami podobnego rodzaju. 

Wtyczka przewodu zasilania 
(rodzaj wtyczek może być różny)

Wtyczka przewodu zasilania

Gniazdko zasilania

odległość min.
30cm/12”

Przewód zasilania nie powinien
być ułożony w miejscach, w któ-
rych przechodzi dużo osób

Panel sterowania powinien
być łatwo dostępny

Gniazdko zasilania
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Wtyczka 
przewodu 
zasilania
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Rozdział 3 – Elementy systemu IQAir®

Rozdział 3  –  Elementy systemu IQAir® 
3.1 Opis elementów obudowy

System IQAir® wyposażony jest w budowę modularną w kształcie wieży, w której poszczególne elementy filtrujące 
i inne części są umieszczone jedna nad drugą. Powietrze jest wprowadzane do urządzenia przez podstawę, a następnie
przechodzi przez poszczególne filtry, po czym jest z powrotem wydmuchiwane do pomieszczenia przez nawiewnik znaj-
dujący się na górze. Moduły obudowy są przytrzymywane przez dwa ramiona mocujące.

• Podstawa z wygiętymi ramami oraz otworami wlotu powietrza po obu stronach.
• Moduł filtra PreMaxTM składa się z ramy 1 oraz filtra PreMaxTM zamocowanego wewnątrz ramy za pomocą czterech zaci-

sków filtra.
• Zespół wentylatora zawiera dwa moduły obudowy z wewnętrznym wentylatorem odśrodkowym.
• Moduł filtra V5-CellTM składa się z ramy 2 oraz filtra V5-CellTM.
• Moduł filtra HyperHEPA® składa się z ramy 3 oraz filtra HyperHEPA®.
• Nawiewnik EvenFlow™ zawiera jednokierunkowe otwory wylotowe powietrza. 
• Uchwyt w górnej części nawiewnika został zaprojektowany do przenoszenia urządzenia IQAir®.
• Ramiona mocujące przytrzymują elementy obudowy urządzenia. Po otwarciu, ramiona mocujące umożliwiają łatwy

dostęp do wszystkich filtrów.

Nawiewnik EvenFlow™

Moduł filtra 
Pre-MaxTM (1)

Zespół wentylatora

Moduł filtra 
V5-CellTM (2)

Moduł filtra 
HyperHEPA® (3)

Ramiona mocujące

Podstawa

Uchwyt

Otwór wlotu powietrza

Otwory wylotowe powietrza
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Rozdział 3 – Elementy systemu IQAir® 

1. Powietrze z pomieszczenia jest wprowadzane do urządze-
nia przez dwa otwory w kształcie łuku, znajdujące się w pod-
stawie urządzenia.

2. Powietrze przechodzi przez filtr PreMaxTM, który usuwa
większość zanieczyszczeń, dzięki czemu trwałość pozosta-
łych filtrów jest większa.

3. W środkowej części urządzenia, pomiędzy poszczególnymi
poziomami filtrów znajduje się wentylator odśrodkowy o
dużej wydajności, generujący przepływ powietrza.

4. Powietrze przechodzi przez filtr V5-CellTM, który zatrzymuje
większość gazów i zapachów za pośrednictwem procesów
adsoprcji oraz chemisorpcji.

5. Powietrze przechodzi przez ściśle przylegające do siebie
płytkowe filtry HyperHEPA® o powierzchni wielu metrów
kwadratowych, usuwające nawet najmniejsze cząsteczki. 

6. Powietrze o niewielkiej turbulencji i małej prędkości jest z
powrotem wprowadzane do pomieszczenia za pośrednic-
twem nawiewnika EvenFlow™.

3.2 Opis elementów wyjmowanych

System IQAir® wyposażony jest w obudowę modularną, umożliwiającą łatwą wymianę filtrów w czasie zaledwie kilku
sekund. Na poniższym rysunku pokazane zostały wszystkie elementy wyjmowane. Więcej informacji dotyczących wymia-
ny filtrów zostało zamieszczonych w Rozdziale 6 – Wymiana filtrów.

3.3 Zasady działania systemu IQAir®

Filtr 
HyperHEPA®

Filtr 
V5-Cell

Filtr 
PreMaxTM

Rama 2

Rama 1

Rama 3

Zaciski filtra

Nawiewnik EvenFlow™
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Rozdział 4 – Obsługa panelu sterowania

4.1.1  Opis przycisków panelu sterowania

Przycisk zasilania
Przycisk zasilania umożliwia włączanie i wyłączanie urządzenia IQAir®. Kiedy urządzenie jest wyłączone, wentylator

zatrzymuje się, jednak system pozostaje podłączony do zasilania (tryb oczekiwania). Tryb oczekiwania umożliwia automa-
tyczne rozpoczęcie pracy za pośrednictwem programatora czasowego. W trybie oczekiwania, poszczególne funkcje menu
są dostępne. 
Porada: w oknie menu, przycisk Zasilanie umożliwia również powrót do okna ekranu głównego.

Przycisk strzałki (p)
Kiedy urządzenie jest włączone, przycisk p umożliwia regulację prędkości wentylatora. W trybie wprowadzania

danych, sygnalizowanym poprzez wyświetlenie czarnego migającego kursora (patrz “Przycisk Enter” poniżej), przycisk p
umożliwia modyfikację wartości ustawień na wyświetlaczu. Po potwierdzeniu wprowadzonych danych za pomocą przyci-
sku Enter, urządzenie natychmiast wychodzi z trybu wprowadzania danych. Ustawienia menu będą wyświetlane jeszcze
przez 15 sekund, po czym urządzenie powróci do wyświetlania ekranu głównego.

Rozdział 4  –  Obsługa panelu sterowania
System IQAir® jest obsługiwany i sterowany za pomocą elektronicznego panelu sterowania, znajdującego się na górze
przedniego ramienia mocującego.

Elektroniczny panel sterowania umożliwia wykonywanie poszczególnych poleceń obsługi urządzenia, takich jak:
• Włączanie i wyłączanie urządzenia
• Regulacja prędkości wentylatora i odpowiadającego jej przepływu powietrza
• Monitorowanie stopnia zużycia poszczególnych filtrów
• Ustawianie automatycznego programatora czasowego
• Ponowne ustawianie funkcji kontroli stopnia zużycia filtrów po wymianie filtra
• Blokowanie panelu sterowania, w celu uniknięcia przypadkowej modyfikacji ustawień urządzenia
• Wybór języka wyświetlanych komunikatów

4.1 Opis przycisków panelu sterowania

LCD = wyświetlacz
ciekłokrystaliczny

Przycisk
zasilania

Przycisk
Enter

Przycisk
Menu

Przycisk
strzałki

Lampka kontrolna LED stopnia zużycia filtra HyperHEPA®

Lampka kontrolna LED stopnia zużycia filtra V5-CellTM

Lampka kontrolna LED stopnia zużycia filtra PreMaxTM

Lampka kontrolna
LED programatora
czasowego

Lampki kontrolne LED prędkości wentylatora

Wyświetlacz ciekłokrystaliczny (LCD)

Na dwuwierszowym wyświetlaczu LCD pokazywane są ważne informacje dotyczą-
ce ustawień systemu.
W trybie oczekiwania, w pierwszym wierszu wyświetlana jest bieżąca data i godzi-
na. Jeżeli programator czasowy jest włączony, zaprogramowany czas włączania i
wyłączania urządzenia wyświetlany jest w drugim wierszu.

Jeżeli urządzenie IQAir® jest włączone, w pierwszym wierszu wyświetlane jest bieżą-
ce ustawienie prędkości roboczej, natomiast w drugim wierszu objętość przepływu
powietrza. Wciśnięcie przycisku Menu umożliwia dostęp do dziesięciu aktywnych
funkcji menu. Funkcje te zostały opisane szczegółowo w tym rozdziale.

LED = dioda elektroluminescencyjna

Okno główne: urządzenie w trybie
oczekiwania

Okno główne: urządzenie włączone

Okno Menu: funkcja kontroli stopnia
zużycia filtra

▲

HyperHEPA

V5-Cell

PreMax
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Przycisk Menu
Przycisk Menu zapewnia dostęp do jedenastu menu obsługi urządzenia. Jednokrotne wciśnięcie przycisku Menu

umożliwia dostęp do pierwszej funkcji menu. Dwukrotne wciśnięcie przycisku Menu umożliwia dostęp do drugiej funkcji
menu itd. Jeżeli żaden przycisk nie zostanie wciśnięty w oknie menu przez 15 sekund, urządzenie powróci do wyświetla-
nia ekranu głównego.  Porada: jeżeli użytkownik zamierza wyświetlać okno menu przez ponad 15 sekund, należy przy-
trzymać wciśnięty przycisk p.

Przycisk Enter
Przytrzymanie wciśniętego przycisku Enter przez 3 sekundy umożliwia modyfikację ustawienia. Tryb wprowadzania

danych jest sygnalizowany przez kursor migający na parametrze, który może zostać zmodyfikowany. Ponowne wciśnięcie
przycisku Enter umożliwia zapisanie wprowadzonych danych i przejście do kolejnego parametru w oknie wyświetlacza.
Po zatwierdzeniu wszystkich modyfikowanych parametrów za pomocą przycisku Enter, urządzenie wychodzi z trybu
wprowadzania ustawień, a wszystkie zmodyfikowane parametry są zapisywane. 

Lampka kontrolna LED stopnia zużycia filtra:  kiedy urządzenie jest włączone, kolor lampek kontrolnych LED (diod 
elektroluminescencyjnych) filtra sygnalizuje stopień zużycia poszczególnych filtrów systemu. Uwaga: położenie poszcze-
gólnych lampek kontrolnych filtrów na panelu sterowania odpowiada rzeczywistemu położeniu filtrów w urządzeniu. 

Lampki kontrolne stopnia zużycia filtrów sygnalizują ich zużycie za pośrednictwem czterech różnych kolorów:
1. Zielony: filtr zachowuje jeszcze około 80% swojego okresu eksploatacyjnego.
2. Pomarańczowy: filtr ma jeszcze około 20% swojego okresu eksploatacyjnego.
3. Czerwony: szacowany okres eksploatacyjny filtra zbliża się do końca.
4. Czerwony migający: okres eksploatacyjny filtra zakończył się i filtr powinien zostać natychmiast wymieniony. 

Wydajność urządzenia IQAir® może zostać zdecydowanie zmniejszona ze względu na ograni-
czenie przepływu powietrza (zatkane filtry cząstek) lub pogorszenie wydajności filtra (nasyce-
nie filtrów fazy gazowej).

Lampki kontrolne LED prędkości wentylatora: określają prędkość pracy wentylatora za pośrednictwem częstotliwości jego
obrotów. Im szybciej miga lampka kontrolna LED, tym większa jest rzeczywista prędkość pracy wentylatora urządzenia.

4.2 Funkcja blokowania panelu sterowania

Panel sterowania może zostać zablokowany w celu uniknięcia przypadkowej modyfikacji ustawień urządzenia. Aby zablo-
kować lub odblokować przyciski panelu sterowania, należy równocześnie przycisnąć i przytrzymać przez trzy sekundy
przyciski Menu i Enter. Kiedy przyciski są zablokowane, na wyświetlaczu widoczny jest symbol gwiazdki. W przypadku
odcięcia zasilania, funkcja blokady zostanie wyłączona. 

4.3 Prędkość wentylatora i przepływ powietrza

W urządzeniu IQAir® może zostać ustawionych sześć różnych prędkości
pracy wentylatora, odpowiadających sześciu wartościom przepływu
powietrza. 1 oznacza najniższą, natomiast 6 – najwyższą możliwą pręd-
kość wentylatora. Im wyższa prędkość wentylatora, tym więcej powietrza
znajdującego się w pomieszczeniu będzie filtrowane przez urządzenie.
Im wyższe ustawienie prędkości wentylatora, tym więcej zanieczyszczeń
może zostać usuniętych przez urządzenie. Aby umożliwić dokładniejszą
ocenę wydajności systemu przy określonej prędkości wentylatora, na
wyświetlaczu pokazywana jest nie tylko prędkość wentylatora, ale także
przepływ powietrza. Wyświetlane wartości przepływu powietrza zostały
ustawione fabrycznie i nie są mierzone przez urządzenie.

4.3.1  Regulacja prędkości wentylatora

1. Kiedy urządzenie IQAir® jest wyłączone (znajduje się w trybie oczekiwania), w
pierwszym wierszu wyświetlacza LCD wyświetlana jest nazwa modelu. Aby
włączyć urządzenie, należy wcisnąć przycisk Zasilanie znajdujący się po lewej
stronie panelu sterowania.

2. Na wyświetlaczu pojawi się wskazanie prędkości wentylatora oraz odpowiada-
jący jemu przepływ powietrza. Uwaga: po uruchomieniu wentylator pracuje z
taką samą prędkością, jak za ostatnim razem, kiedy urządzenie było włączone.

3. Aby zmienić prędkość wentylatora, należy wcisnąć przycisk p. 

Enter

Menu

HyperHEPA

V5-Cell

PreMax



4.3.2  Parametry wymiany powietrza w pomieszczeniach o różnej powierzchni

Urządzenie może skutecznie oczyszczać powietrze wyłącznie kiedy filtruje odpowiednią ilość powietrza znajdującego się
w pomieszczeniu. W większości przypadków, dla zapewnienia rzeczywistej poprawy jakości powietrza, przy danym usta-
wieniu prędkości wentylatora urządzenie IQAir® powinno filtrować całość powietrza znajdującego się w pomieszczeniu
przynajmniej dwa razy na godzinę. Jeżeli źródło zanieczyszczeń jest szczególnie intensywne lub wymagana jest bardzo
wysoka jakość oczyszczania, szybkość wymiany powietrza powinna być większa. Aby możliwe było zapewnienie odpo-
wiedniej szybkości wymiany powietrza, może być konieczne zastosowanie wielu urządzeń.

Liczba wymian niezbędnych w celu uzyskania odpowiedniej jakości powietrza w pomieszczeniu może zależeć od wielu
różnych czynników, takich jak:
• intensywność źródła zanieczyszczeń powietrza: im szybciej zanieczyszczenia przedostają się do wnętrza pomiesz-

czenia, tym częściej musi następować wymiana powietrza.
• skuteczność filtrowania poszczególnych rodzajów zanieczyszczeń: im niższa skuteczność usuwania określonych

zanieczyszczeń, tym częściej musi następować wymiana powietrza, aby wyeliminować te zanieczyszczenia.
• oczekiwana poprawa jakości powietrza: im większej poprawy jakości oczekujemy, tym częściej musi następować

wymiana powietrza. 

Liczba wymian powietrza na godzinę (ACH) osiąganych za pośrednictwem urządzenia IQAir® w określonym otoczeniu
roboczym może zostać obliczona w sposób następujący:

ilość powietrza doprowadzanego do urządzenia IQAir® na godzinę (m3/h)
=  liczba wymian powietrza na godzinę (ACH)

objętość powietrza w pomieszczeniu (m3)

Uwaga. wartości przepływu powietrza przez urządzenie IQAir® przy różnych prędkościach wentylatora zostały wymienio-
ne w dokumentacji “Specyfikacje techniczne”.

Przykładowe obliczenie: W pomieszczeniu o wymiarach 4 x 4 x 2,6 m objętość powietrza wynosi 41,6 m3. W przypadku
przepływu powietrza wynoszącego 240 m3/godz., całość powietrza znajdującego się w pomieszczeniu jest wymieniana przez
urządzenie IQAir® 5,7 razy na godzinę (240 m3/h  ÷  41,6 m3 = 5,77 ACH).

4.4 Obsługa funkcji Menu

Panel sterowania urządzenia IQAir® zawiera różne opcje menu, umożliwiające dostęp do zaawansowanych funkcji systemu.
W sumie urządzenie ma dziesięć aktywnych    funkcji menu. Funkcje są dostępne w trybie oczekiwania oraz pracy urządzenia. 

4.4.1  Opis menu

Wciśnięcie przycisku Menu umożliwia dostęp do funkcji menu w następującej kolejności:

1. Funkcja kontroli stopnia zużycia filtra
Umożliwia wyświetlenie pozostałego okresu eksploatacyjnego poszczegól-
nych filtrów zainstalowanych w urządzeniu.

2. Dzienny programator czasowy
Umożliwia ustawienie programatora i zaprogramowanie czasu pracy urządze-
nia w okresie jednego dnia. 

3. Tygodniowy programator czasowy
Umożliwia wyłączenie funkcji programatora dziennego w określonych dniach 
tygodnia.

4. Ustawienie prędkości wentylatora dla włączonego programatora czasowego
Umożliwia określenie prędkości wentylatora, z jaką pracować będzie urządzenie 
w czasie ustawionym na programatorze.

5. Ustawienie prędkości wentylatora dla wyłączonego programatora czasowego
Umożliwia określenie prędkości wentylatora, z jaką pracować będzie urządzenie 
poza okresem ustawionym na programatorze.

6. Ustawienie godziny i dnia
Umożliwia ustawienie bieżącej godziny i dnia.
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4.4.2  Funkcja kontroli stopnia zużycia filtra

Urządzenie IQAir® jest wyposażone w elektroniczną funkcję kontroli stopnia zużycia filtra, obliczającą czas pozostający do
zakończenia okresu eksploatacyjnego poszczególnych filtrów. Dzięki funkcji kontroli stopnia zużycia filtra, użytkownik nie
musi sam oceniać, kiedy filtry powinny zostać wymienione lub wymieniać ich w stałych odstępach czasu (które rzadko
odpowiadają rzeczywistemu zużyciu filtra). Funkcja kontroli stopnia zużycia filtra nadzoruje najważniejsze czynniki mające
wpływ na stan poszczególnych filtrów. Po wywołaniu funkcji kontroli stopnia zużycia filtra, na wyświetlaczu pokazywany
jest czas pozostały do zakończenia okresu eksploatacyjnego poszczególnych filtrów.

1. Aby przejść do wyświetlania funkcji kontroli stopnia zużycia filtrów z okna
głównego, należy wcisnąć przycisk Menu jeden raz. Wyświetlony zostanie
czas pozostały do zakończenia okresu eksploatacyjnego filtra 1.

2. Należy wciskać przycisk p aby sprawdzić czas pozostały do zakończenia okre-
su eksploatacyjnego kolejnych filtrów.

3. Czas pozostały do zakończenia okresu eksploatacyjnego filtrów jest wyświe-
tlony w godzinach roboczych, z uwzględnieniem bieżącego ustawienia pręd-
kości oraz zaprogramowanych wskaźników obciążenia filtrów. 

Zasady działania funkcji kontroli stopnia zużycia filtrów

Podstawą obliczenia czasu pozostającego do zakończenia okresu eksploatacyjnego filtra jest liczba już przepracowanych
godzin, ustawienie prędkości wentylatora i wskaźnik obciążenia filtra w danym okresie. Parametry wejściowe są porówny-
wane z wewnętrzną bazą danych urządzenia, zawierającą informacje dotyczące okresu eksploatacyjnego filtrów w różnych
warunkach użytkowania. 

Funkcja kontroli stopnia zużycia filtrów oblicza czas pozostający do zakończenia okresu eksploatacyjnego nie tylko na 
podstawie liczby przepracowanych godzin, ale również przewidywanego obciążenia systemu w przyszłości. W tym celu,
funkcja kontroli stopnia zużycia filtrów uwzględnia ustawioną prędkość wentylatora oraz zaprogramowane wskaźniki
obciążenia filtrów.

Zależności pomiędzy bieżącą prędkością wentylatora, wskaźnikami obciążenia filtrów oraz czasem pozostającym do
zakończenia ich okresu eksploatacyjnego mogą zostać wyrażone w sposób następujący:

• Im wyższe bieżące ustawienie prędkości wentylatora, tym krótszy będzie wyświetlany czas pozostały do zakończenia
okresu eksploatacyjnego.

• Im wyższy bieżący wskaźnik obciążenia filtra, tym krótszy będzie wyświetlany czas pozostały do zakończenia okresu 
eksploatacyjnego danego řltra.

7. Zerowanie funkcji kontroli stopnia zużycia filtra
Umożliwia wyzerowanie licznika czasu eksploatacyjnego po przeprowadze-
niu wymiany filtra.

8. Jednostki przepływu powietrza
Umożliwia zmianę jednostek przepływu powietrza pomiędzy cfm (stopy sze-
ścienne na minutę) a m3/godz. (metry sześcienne na godzinę).

9. Język
Umożliwia zmianę języka, w jakim wyświetlane są komunikaty ekranowe.

10. Ustawienia wskaźników obciążenia filtrów
Umożliwia modyfikację wskaźnika zanieczyszczenia powietrza, tak aby urzą-
dzenie mogło obliczyć czas pozostający do zakończenia okresu eksploatacyj-
nego filtra, biorąc pod uwagę stopień zanieczyszczenia.

11. Dostęp serwisowy
To menu przeznaczone jest wyłącznie dla pracowników serwisowych naszej
firmy.
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pole stanu programatora czasowego

czas początkowy czas końcowy

4.4.3  Ustawianie dziennego programatora czasowego

Menu dziennego programatora czasowego umożliwia ustawienie za pomocą 
programatora czasu pracy urządzenia, określonego poprzez czas początkowy i czas 
końcowy. Dla czasu ustawionego za pomocą programatora można określić prędkość
wentylatora w menu prędkości wentylatora z włączonym programatorem czasowym
(patrz 4.4.5). Praca poza okresem ustawionym na programatorze jest określona za
pomocą parametrów czasu programatora wyłączonego, podczas którego urządzenie
może być wyłączone lub pracować z inną prędkością wentylatora, zdefiniowaną w
menu prędkości wentylatora z wyłączonym programatorem czasowym (patrz 4.4.5).

Pole stanu programatora czasowego określa, czy funkcja programatora jest włączona,
czy wyłączona oraz umożliwia użytkownikowi szybkie włączenie/wyłączenie progra-
matora, na przykład dla dni wolnych od pracy.

1. Aby przejść do menu programatora dziennego z okna głównego wyświetlacza,
należy dwukrotnie wcisnąć przycisk Menu.

2. Wcisnąć i przytrzymać przycisk Enter aż do chwili, kiedy kursor zacznie migać.

3. Wcisnąć przycisk p, aby włączyć programator czasowy.
Uwaga: Jeżeli czas początkowy i końcowy jest taki sam, włączenie programatora
nie będzie możliwe.

4. Wcisnąć przycisk Enter, aby zapisać ustawienie stanu programatora i przejść do
ustawiania czasu początkowego.

5. Określić godzinę początkową, wciskając przycisk p.

6. Wcisnąć przycisk Enter, aby zapisać godzinę początkową i przejść do ustawiania
minut.

7. Określić minuty czasu początkowego, wciskając przycisk p.
Uwaga: ustawienie zmienia się w odstępach pięciominutowych.

8. Wcisnąć przycisk Enter, aby zapisać czas początkowy i przejść do ustawiania czasu
końcowego.

9. Określić godzinę końcową, wciskając przycisk p.

10. Wcisnąć przycisk Enter, aby zapisać godzinę końcową i przejść do ustawiania
minut. 

11. Określić minuty czasu końcowego, wciskając przycisk p.

12. Wcisnąć przycisk Enter, aby zapisać ustawienie minut i wyjść z trybu wprowadza-
nia ustawień.
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4.4.5  Ustawienie prędkości wentylatora dla włączonego/
wyłączonego programatora czasowego

Menu ustawiania prędkości wentylatora dla włączonego/wyłączonegoprogramatora
czasowego umożliwia zaprogramowanie dwóch różnych prędkości wentylatora
dla dwóch okresów czasu (nazywanych okresami włączonego i wyłączonego pro-
gramatora czasowego). Dla okresu włączonego programatora czasowego można
wybrać prędkość wentylatora w zakresie od 1 do 6. Dla okresu wyłączonego pro-
gramatora czasowego można wybrać prędkości od 0 (urządzenie wyłączone) do 6.

1. Aby przejść do menu wyboru prędkości wentylatora dla włączonego progra-
matora czasowego, należy wcisnąć cztery razy przycisk Menu.

2. Wcisnąć i przytrzymać przycisk Enter aż do chwili, kiedy pojawi się kursor. 

3. Wcisnąć przyciskp, aby określić prędkość dla okresu włączonego programato-
ra czasowego.

4. Wcisnąć przycisk Enter, aby potwierdzić ustawioną prędkość i wyjść z trybu
wprowadzania ustawień.

5. Aby ustawić prędkość wentylatora dla okresu wyłączonego programatora 
czasowego, należy ponownie wcisnąć przycisk Menu . Wcisnąć przycisk Enter
aż do chwili pojawienia się kursora i ustawić prędkość wentylatora dla okresu
wyłączonego programatora czasowego w sposób taki sam, jak powyżej. 
Kolejne wciśnięcie przycisku Enter powoduje zapamiętanie parametrów i wyj-
ście z trybu wprowadzania ustawień.

4.4.4  Ustawianie tygodniowego programatora czasowego

Tygodniowy programator czasowy umożliwia włączenie/wyłączenie programatora
w określonych dniach tygodnia. Ustawieniem domyślnym jest programator dzien-
ny włączony we wszystkich siedmiu dniach tygodnia. Jest to symbolizowane
gwiazdkami znajdującymi się pod skrótami odpowiadającymi dniom. W przypad-
ku dni bez symbolu gwiazdki, urządzenie będzie pracować z prędkością ustawioną
w menu wyboru prędkości wentylatora dla okresu wyłączonego programatora cza-
sowego (patrz 4.4.5).

Uwaga: co najmniej jeden dzień tygodnia musi być oznaczony gwiazdką, aby 
dzienny programator czasowy był aktywny. Jeżeli programator jest wyłączony dla
wszystkich dni tygodnia, stan programatora w menu programatora dziennego
będzie ustawiony jako “OFF” (wyłączony) i programator nie będzie aktywny.

1. Aby przejść do menu programatora tygodniowego z okna głównego wyświe-
tlacza, należy trzykrotnie wcisnąć przycisk Menu .

2. Wcisnąć i przytrzymać przycisk Enter aż do chwili, kiedy pojawi się kursor. 

3. Wcisnąć przycisk p, aby włączyć (symbol gwiazdki) lub wyłączyć (brak gwiazdki)
czas pracy w określonym dniu. Wcisnąć przycisk Enter, aby przejść do następ-
nego dnia.

4. Powtórzyć powyższe czynności aż do chwili, kiedy programator zostanie włą-
czony/wyłączony dla wszystkich dni. Końcowe wciśnięcie przycisku Enter
powoduje wyjście z trybu wprowadzania ustawień.
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4.4.6  Informacje programatora czasowego na panelu sterowania

Panel sterowania urządzenia IQAir® wyświetla informacje dotyczące stanu programatora czasowego bez konieczności 
przechodzenia do okna menu programatora. Kiedy programator czasowy jest włączony, w drugim wierszu wyświetlacza
pokazywany jest czas początkowy i końcowy. Ponadto, kiedy programator jest włączony, jego lampka kontrolna LED 
świeci się na zielono. Jeżeli programator czasowy nie jest włączony, jego lampka kontrolna świeci się na czerwono (kiedy
urządzenie znajduje się w stanie oczekiwania) lub jest zgaszona (kiedy urządzenie pracuje).

4.4.7  Ustawienie godziny i dnia

Kiedy urządzenie IQAir® zostanie po raz pierwszy podłączone do zasilania, wyświetla-
ny dzień i godzina będą nieprawidłowe i muszą zostać ustawione przez użytkownika, 
aby funkcja programatora czasowego mogła działać. Po ustawieniu bieżącego dnia 
i godziny, ustawienia te zostaną wyzerowane jedynie w przypadku, jeśli urządzenie 
nie będzie podłączone do źródła zasilania przez ponad godzinę.

1. Aby przejść do funkcji godziny i dnia z okna głównego wyświetlacza, należy wcisnąć
przycisk Menu sześć razy.

2. Wcisnąć i przytrzymać przycisk Enter aż do chwili, kiedy kursor zacznie migać. 

3. Ustawić godzinę, wciskając przycisk p. 

4. Wcisnąć przycisk Enter, aby zapisać ustawienie godzin i przejść do ustawiania
minut.

5. Ustawić minuty, wciskając przycisk p . 

6. Wcisnąć przycisk Enter, aby zapisać ustawienie minut i przejść do ustawiania dnia.

7. Ustawić dzień tygodnia, wciskając przycisk p. 

8. Wcisnąć przycisk Enter, aby zapisać ustawienie dnia i wyjść z trybu wprowadzania
ustawień.

9. Wcisnąć przycisk Power, aby powrócić do ekranu głównego. 
Uwaga: wyświetlacz automatycznie powróci do okna głównego, jeżeli żaden
przycisk nie zostanie wciśnięty przez 15 sekund.

Lampka kontrolna LED programatora czasowego         Ekran główny wyświetlacza

• Programator czasowy jest
wyłączony

• Urządzenie znajduje się 
w trybie oczekiwania

Programator czasowy wyłączony
Kiedy urządzenie jest wyłączone (znajduje się
w trybie oczekiwania), lampka kontrolna LED
stanu programatora czasowego świeci się na
czerwono.

Kiedy urządzenie pracuje, lampka kontrolna
stanu programatora czasowego nie świeci się.

Programator czasowy włączony
Kiedy programator czasowy jest włączony,
jego lampka kontrolna świeci się na zielono, a
w drugiej linii wyświetlacza pokazany jest
dzień i godzina najbliższej zmiany trybu pracy
z programatora włączonego do wyłączonego.

• Programator czasowy jest
wyłączony

• Urządzenie pracuje

• Programator czasowy 
włączony

• Urządzenie znajduje się 
w trybie oczekiwania

• Programator czasowy jest
włączony

• Urządzenie pracuje.

czerwony

wył.

zielony

zielony



4.4.8  Zerowanie funkcji kontroli stopnia zużycia filtra

1. Aby przejść do zerowania funkcji kontroli stopnia zużycia filtra z okna główne-
go wyświetlacza, należy wcisnąć przycisk Menu siedem razy.

2. Wcisnąć i przytrzymać przycisk Enter aż do chwili, kiedy pojawi się migający kursor.

3. Wcisnąć przycisk p, aby określić filtr, który został wymieniony.

4. Wcisnąć przycisk Enter, aby potwierdzić, że wybrany filtr został wymieniony.
Potwierdzenie jest wymagane, aby zapobiec przypadkowemu wyzerowaniu licz-
nika nieprawidłowego filtra. Lampka kontrolna stopnia zużycia filtra miga teraz w
kolorze czerwonym. Uwaga: jeżeli wybrany został niewłaściwy filtr lub użytkownik
zamierza wyjść z trybu wprowadzania ustawień, należy wcisnąć przycisk Menu.
Zerowanie funkcji kontroli stopnia zużycia filtra nie zostanie wykonane.

5. Aby potwierdzić wymianę filtra i wyjść z okna zerowania funkcji kontroli stopnia
zużycia filtra, należy wcisnąć przycisk Enter . 

6. Po zresetowaniu funkcji kontroli stopnia zużycia filtra,  wyświetlone zostaną nowe
informacje dotyczące czasu pozostającego do zakończenia okresu eksploatacyj-
nego filtra (przy uwzględnieniu bieżącej prędkości wentylatora oraz zaprogra-
mowanych wskaźników obciążenia filtra).

4.4.10  Ustawienie języka

Menu języka umożliwia zmianę ustawień języka, w którym wyświetlane są komuni-
katy ekranowe. 

1. Aby przejść do menu języka z okna głównego wyświetlacza, należy wcisnąć przy-
cisk Menu osiem razy. Wyświetlane jest bieżące ustawienie języka.

2. Aby zmienić ustawienie języka, należy wcisnąć i przytrzymać przycisk Enter aż do
chwili, kiedy kursor zacznie migać. 

3. Za pomocą przycisków p można przesuwać poszczególne opcje ustawień języka.

4. Wcisnąć przycisk Enter, aby zapisać ustawienie języka i wyjść z trybu wprowa-
dzania ustawień.
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4.4.9  Zmiana jednostek przepływu powietrza

Uwaga. Jednostki przepływu powietrza pokazane w niniejszej instrukcji stanowią
jedynie przykład i mogą być inne w zależności od modelu posiadanego urządzenia.

1. Użytkownik może zmienić wyświetlane jednostki objętości powietrza z anglosa-
skich na metryczne, czyli ze stóp sześciennych na minutę (cfm) na metry sze-
ścienne na godzinę (m3/h) oraz odwrotnie, wciskając przycisk Enter i przytrzy-
mując go przez trzy sekundy, kiedy urządzenie jest włączone lub znajduje się w
stanie oczekiwania. 

2. Kiedy pierwszy znak jednostki objętości powietrza zaczyna migać, należy wcisnąć
przycisk p, aby zmienić jednostkę.

3. Wcisnąć przycisk Enter, aby zatwierdzić zmianę jednostki objętości powietrza.
Dopóki nie zostanie przeprowadzona kolejna zmiana, informacje dotyczące prze-
pływu powietrza będą wyświetlane w wybranej jednostce.

Funkcja zerowania okresu eksploatacyjnego filtra umożliwia wyzerowanie licznika czasu pracy po założeniu nowego filtra.
Po wyzerowaniu, lampka kontrolna LED stopnia zużycia filtra zmieni kolor na zielony, a licznik godzin pracy będzie wyze-
rowany i rozpocznie naliczanie pełnego, nowego okresu eksploatacyjnego filtra.
Uwaga: wyzerowanie licznika czasu pracy filtra powoduje również usunięcie
komunikatu “Wymień filtr” wyświetlanego w oknie głównym.
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4.4.11  Ustawienia wskaźników obciążenia filtrów

Wskaźniki obciążenia filtrów są wykorzystywane przez funkcję kontroli ich zużycia w celu dokładniejszego obliczenia czasu
pozostającego do zakończenia okresu eksploatacyjnego. Wskaźniki obciążenia filtrów zostały opracowane na podstawie
grup zanieczyszczeń powietrza posiadających szczególne znaczenie dla okresu eksploatacyjnego filtrów używanych w
urządzeniu IQAir®. Każdy wskaźnik może zostać skorygowany, aby w jak najlepszy sposób odpowiadał poziomowi zanie-
czyszczeń w danym pomieszczeniu.

Menu wskaźników obciążenia filtrów umożliwia wyświetlenie i modyfikację wskaź-
ników obciążenia, dotyczących następujących rodzajów zanieczyszczeń:

• Pył gruby
• Substancje chemiczne
• Pył drobny

Wskaźnik dotyczący pyłu grubego: opracowany na podstawie grupy pyłów gruboziarnistych lub ciężkich. Tego rodzaju
pył zawiera cząsteczki o rozmiarach od 0,003 mm do kilku milimetrów. Tego typu pył osiada zwykle na powierzchni w 
czasie jednej godziny od jego wytworzenia lub wstrząśnięcia. Pył może zawierać włókna, pyłki kwiatowe, spory, łupież, 
pył drzewny itp.

Wskaźnik chemiczny: ten wskaźnik został opracowany na podstawie grupy gazowych związków organicznych. Są to
organiczne związki chemiczne, obecne w powietrzu w postaci cząsteczek gazu. Grupa ta zawiera rozpuszczalniki 
i węglowodory, takie jak benzen, formaldehyd, perchloroetylen, styren, toluen i ksylen.

Wskaźnik dotyczący pyłu drobnego: opracowany na podstawie grupy pyłów drobnych. Ten rodzaj pyłów ma rozmiar
mniejszy od 0,003 mm (3 Ķm) i pozostaje zawieszony w powietrzu przez dłuższy czas. Tego rodzaju pyły obejmują niewiel-
kie cząsteczki spalin, wytwarzanych przez pojazdy samochodowe, jak również niewielkie cząsteczki alergenów, 
na przykład pochodzących od kotów, a także cząsteczki dymu papierosowego itp.

4.4.11.1  Określenie wskaźnika obciążenia filtra

Ustawienie każdego wskaźnika obciążenia filtra może zawierać się w zakresie od “bardzo niskie” do “bardzo wysokie”. Usta-
wienia fabryczne urządzenia są następujące:

• Wskaźnik pyłów grubych: średni
• Wskaźnik związków chemicznych: średni
• Wskaźnik pyłów drobnych: średni

Istnieje jednak wiele czynników, które mogą spowodować konieczność modyfikacji ustawień domyślnych, aby zapewnić
jak najbardziej dokładną kontrolę stopnia zużycia filtrów.

Dym papierosowy
Poziom dymu papierosowego w powietrzu w danym pomieszczeniu może mieć duże znaczenie dla szybkości zużywania
się filtrów. Jeżeli w powietrzu systematycznie znajduje się dym papierosowy, wskaźniki obciążenia filtrów dla każdej grupy
zanieczyszczeń powinny być ustawione jako “wysokie” lub “bardzo wysokie”.

Obecność gazów i związków chemicznych
Gazy i związki chemiczne mogą być wydzielane przez rozpuszczalniki, farby i lakiery lub pochodzić z pojazdów silniko-
wych, zanieczyszczeń przemysłowych bądź pestycydów. Zanieczyszczenia tego typu mają wpływ na okres eksploatacyjny
filtra gazów i zapachów zamontowanego w urządzeniu IQAir®. Jeżeli w pomieszczeniu systematycznie znajdują się gazy
lub związki chemiczne, należy ustawić wskaźnik związków chemicznych jako “wysoki” lub “bardzo wysoki”.

Środowisko o dużym zapyleniu
Środowisko o dużej zawartości pyłów powoduje skrócenie okresu eksploatacyjnego filtrów wstępnych i filtrów HEPA. 
Jeżeli w pomieszczeniu systematycznie panuje duże zapylenie, należy ustawić wskaźnik pyłów grubych jako “wysoki” 
lub “bardzo wysoki” (poziom dymu papierosowego nie powinien być uwzględniany w rozumieniu “otoczenia o dużym
zapyleniu”).



4.4.11.2  Modyfikacja wskaźnika obciążenia filtra

Menu wskaźników obciążenia filtrów umożliwia modyfikację poszczególnych
wskaźników zanieczyszczeń, tak aby odzwierciedlały one dokładniej rzeczywiste
warunki panujące w otoczeniu roboczym urządzenia. Funkcja ta umożliwia kon-
trolowanie stopnia zużycia poszczególnych filtrów oraz dokładniejsze obliczenia
czasu pozostającego do zakończenia okresu eksploatacyjnego filtrów.

1. Należy wcisnąć przycisk Menu dziewięć razy, aby wejść do menu wskaźników
obciążenia filtrów.

2. Wcisnąć i przytrzymać przycisk Enter aż do chwili, kiedy pojawi się kursor. 

3. Wcisnąć przycisk p, aby zmodyfikować wskaźnik pyłów grubych w taki 
sposób, by odzwierciedlał rzeczywiste zanieczyszczenie tego rodzaju pyłem w
pomieszczeniu, w którym wykorzystywane jest urządzenie (zgodnie z zalec-
eniami zamieszczonymi w poprzednim rozdziale).

4. Wcisnąć przycisk Enter, aby zapisać ustawienia dotyczące wskaźnika pyłów
grubych.

5. Wcisnąć przycisk p, aby przejść do wskaźnika związków chemicznych.

6. Wcisnąć i przytrzymać przycisk Enter aż do chwili, kiedy pojawi się kursor.

7. Wcisnąć przycisk p, aby zmodyfikować wskaźnik związków chemicznych w
taki sposób, by odzwierciedlał rzeczywiste zanieczyszczenia tego rodzaju w
pomieszczeniu, w którym wykorzystywane jest urządzenie (zgodnie z zalece-
niami zamieszczonymi w poprzednim rozdziale).

8. Wcisnąć przycisk Enter, aby zapisać ustawienia dotyczące wskaźnika związków
chemicznych.

9. Wcisnąć przycisk p, aby przejść do wskaźnika pyłów drobnych.

10. Wcisnąć i przytrzymać przycisk Enter aż do chwili, kiedy pojawi się kursor.

11. Wcisnąć przycisk p, aby zmodyfikować wskaźnik pyłów drobnych w taki 
sposób, by odzwierciedlał rzeczywiste zanieczyszczenie tego rodzaju pyłem w
pomieszczeniu, w którym wykorzystywane jest urządzenie (zgodnie z zalece-
niami zamieszczonymi w poprzednim rozdziale).

12. Wcisnąć przycisk Enter, aby zapisać ustawienia dotyczące wskaźnika pyłów
drobnych.
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itd.

Ograniczenia dotyczące wskaźników obciążenia filtrów
Wykorzystanie wskaźników obciążenia filtrów umożliwia dokładniejsze obliczenie czasu pozostającego do zakończenia
okresu eksploatacyjnego filtrów poprzez wykorzystanie liczników czasu pracy. Niemniej jednak, określenie wskaźników
obciążenia filtrów ma z definicji pewne ograniczenia. W związku z powyższym wymiana filtra może okazać się konieczna
przed upływem obliczanego okresu eksploatacyjnego, w szczególności, jeśli użytkownik zauważy zdecydowane pogor-
szenie się wydajności filtrowania. W takim przypadku, ustawienia obciążeń filtrów powinny być zmienione na wyższe.
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Rozdział 5  –  Obsługa pilota
Poza panelem sterowania, urządzenie IQAir® może również być kontrolowane za pomocą podręcznego pilota. 

Pilot umożliwia wykonywanie następujących poleceń:
• Włączanie i wyłączanie urządzenia   
• Regulacja prędkości wentylatora   
• Włączanie i wyłączanie funkcji programatora czasowego (uwaga: czas początkowy i końcowy może być ustawiany 

i zmieniany wyłącznie bezpośrednio z panelu sterowania)

5.1 Opis elementów i funkcji pilota

5.2 Zapewnienie najlepszych warunków transmisji

Odbiornik IR urządzenia IQAir® znajduje się pod pokrywą panelu sterowania. Aby uzyskać najlepsze warunki transmisji,
podczas przesyłania jakiegokolwiek polecenia pilot powinien być skierowany w stronę panelu sterowania.  Pilot może rów-
nież być skierowany w stronę płaskiej powierzchni, takiej jak ściana, sufit lub okno, od której sygnał odbije się pod kątem
prostym (90°) w stronę elektronicznego panelu sterowania.

Maks. zasięg transmisji
pośredniej (z odbiciem
od powierzchni): 4 m

Maks. zasięg 
transmisji   : 6 m

Lampka kontrolna transmisji w podczerwieni (IR)

Przycisk trybu 
oczekiwania (wył.)

Przycisk włączania pro-
gramatora czasowego

Przyciski regulacji
prędkości Przycisk modyfikacji pro-

gramatora czasowego

Przycisk wyłączania pro-
gramatora czasowego

Kieszeń na baterie 
(typ baterii: CR2025)

Włączanie i wyłączanie urządzenia
Aby włączyć urządzenie IQAir® za pomocą pilota, 
należy wcisnąć którykolwiek z przycisków regulacji
prędkości oznaczonych cyframi 1, 2, 3, 4 itd. Aby wyłą-
czyć urządzenie IQAir®, należy wcisnąć przycisk OFF.

Włączanie i wyłączanie programatora czasowego
Kiedy czasy włączania i wyłączania zostały ustawio-
ne w menu dziennego programatora czasowego,
włączanie i wyłączanie programatora jest możliwe za
pomocą pilota. Aby włączyć programator czasowy,
należy wcisnąć przycisk Modyfikacja programatora
czasowego, a następnie przycisk Włączanie pro-
gramatora czasowego.  Aby wyłączyć programator 
czasowy, należy wcisnąć przycisk Modyfikacja 
programatora czasowego, a następnie przycisk
Wyłączanie programatora czasowego.

Położenie odbiornika IR (podczerwieni)
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Rozdział 6  –  Wymiana filtrów
Urządzenie IQAir® jest wyposażone w funkcję kontroli stopnia zużycia filtrów, ułatwiającą użytkownikowi określenie, kiedy
filtr powinien zostać wymieniony na nowy. Jeżeli zanieczyszczenie jest zbyt duże, a wskaźniki obciążenia filtra nie zostały
ustawione prawidłowo, filtr może działać nieprawidłowo przed upłynięciem wyświetlanego okresu eksploatacji.  

Z tego powodu należy zawsze obserwować, czy filtry nie są zużyte. Podstawowe oznaki zużycia filtrów są następujące:
• Zwiększenie poziomu hałasu podczas pracy
• Zmniejszenie przepływu powietrza
• Zatkanie filtra
• Zwiększony poziom zapachów

6.1 Lokalizacja filtrów

System IQAir® ma obudowę modularną, umożliwiającą łatwą wymianę filtrów w czasie zaledwie kilku minut. Schemat 
systemu IQAir® po prawej stronie panelu sterowania wskazuje położenie poszczególnych filtrów. Pozycja na schemacie
odpowiada rzeczywistemu położeniu filtrów w urządzeniu.

6.2 Zamawianie filtrów zamiennych

Wszystkie filtry zamienne powinny być zamawiane w punkcie sprzedaży urządzenia. Składając zamówienie należy podać
nazwę urządzenia oraz numer artykułu. Obie powyższe informacje znajdują się na poszczególnych filtrach.

5.3 Wymiana baterii w pilocie

Kiedy bateria jest bliska wyczerpania, transmisja może być utrudniona – bateria
pilota powinna być wymieniona na nową. Pilot pracuje z jedną baterią CR2025. 
Kieszeń na baterię znajduje się na spodzie pilota. 

Aby otworzyć kieszeń na baterię, należy wcisnąć niewielką dźwignię znajdującą się
z boku i wysunąć kieszeń. Wyjąć zużytą baterię i włożyć nową. 

Battery
CR2025



6.3  Otwieranie i zamykanie obudowy

Umieszczone nad sobą elementy obudowy są zamocowane za pomocą dwóch ramion mocujących, przymocowanych do
nawiewnika. Aby otworzyć urządzenie należy wykonać czynności wymienione poniżej. 

1. Przed przystąpieniem do otwierania urządzenia IQAir® należy odłączyć je od
zasilania. 

2. Za pomocą kciuków przesunąć ramię mocujące do zewnątrz w sposób poka-
zany na rysunku. Należy docisnąć ramię tylko na tyle, aby zwolnić je z zaczepu
nawiewnika. Zwolnić drugie ramię w taki sam sposób.

3. Równomiernie przesunąć oba ramiona blokujące na zewnątrz, tak aby wsko-
czyły na miejsce i pozostały otwarte. Jest teraz możliwy dostęp do wszystkich
filtrów (sposób wymiany poszczególnych filtrów został opisany poniżej).

4. Aby zamknąć obudowę, należy po prostu równocześnie zatrzasnąć oba ramiona mocujące do wewnątrz, tak aby zostały
z powrotem zamocowane w obudowie.
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Rozdział 6 – Wymiana filtrów

Otwieranie Zamykanie

6.3.1  Rozwiązywanie problemów związanych 
z zamykaniem obudowy

Jeżeli urządzenie IQAir® nie zamyka się prawidłowo, może to oznaczać, 
że jego górna część jest nieco przesunięta w stosunku do części dolnej. 
Aby rozwiązać ten problem, należy po prostu ponownie otworzyć oba
ramiona mocujące, a następnie zamknąć je równocześnie.

6.4  Wymiana filtra PreMaxTM (Filtr 1)

1. Otworzyć ramiona mocujące w taki spo-
sób, aby całkowicie rozłożyły się na
zewnątrz. Informacje szczegółowe zostały
zamieszczone w punkcie 6.3.

2. Otwarcie ramion spowoduje oddzielenie
górnej części obudowy od ramy 1.
Powstanie wąski prześwit.

3. Chwycić ramę 1 z obu stron  rękami, pod-
nieść ją lekko i delikatnie wysunąć. Pod-
czas wyjmowania ramy z urządzenia, 
należy stopniowo odchylać ją ku górze aż
do całkowitego wyjęcia.

prześwit
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Rozdział 6 – Wymiana filtrów

6. Docisnąć filtr dłonią do dołu i poluzować
ramę.

5. Obrócić ramę do góry nogami.4. Zwolnić zaciski mocujące filtr w ramie,
wyjmując je z rowków.

9. Upewnić się, że strzałki na etykiecie filtra
są skierowane ku górze.

11. Założyć ramę z powrotem w obudowie.
Szczegółowe informacje dotyczące
zamykania obudowy zostały zamieszczo-
ne w punkcie 6.3.

8. Przekręcić ramę i włożyć nowy filtr. 7. Oddzielić ramę od filtra. Umieścić zużyty
filtr w plastykowym worku, w którym
dostarczony został nowy filtr.*

10. Należy upewnić się, że filtr został włożony
do końca ramy. Włożyć zaciski do rowków
znajdujących się wewnątrz ramy i przesu-
nąć w dół.

* W przypadku filtrowania substancji nie-
bezpiecznych, sposób utylizacji zużytych
filtrów może być określony przepisami
obowiązującymi w miejscu eksploatacji
urządzenia.

Filtr V5-Cell

Rama 2

TOPTOP

1. Otworzyć ramiona mocujące w taki spo-
sób, aby całkowicie rozłożyły się na
zewnątrz. Informacje szczegółowe zostały
zamieszczone w punkcie 6.3.

2. Otwarcie ramion spowoduje zwolnienie
górnych modułów obudowy. Wyjąć
nawiewnik, a następnie ramę 3 i ułożyć je
w bezpiecznym miejscu.

3. W ramie 2 znajduje się filtr V5-CellTM . 

TOPTOP

5. Włożyć nowy filtr. Upewnić się, że strzałki
na etykiecie filtra są skierowane ku górze.

4. Wyjąć zużyty filtr V5-CellTM wyciągając go z
ramy do góry.*

Rama 3

Rama 2

Nawiewnik

6.5  Wymiana filtra V5-CellTM (filtr 2)

6. Włożyć ramę z powrotem do obudowy,
założyć ramę 3 i nawiewnik. Zalecenia
dotyczące zamykania zostały zamieszczo-
ne w punkcie 6.3.

Nawiewnik

Rama 2

Rama 3

Uwaga: po przeprowadzeniu wymiany 
filtra, należy wyzerować funkcję kontroli
stopnia zużycia filtra (patrz punkt 4.4.8).

Uwaga: 
Po przeprowadze-
niu wymiany filtra,
należy wyzerować
funkcję kontroli
stopnia zużycia fil-
tra (patrz punkt
4.4.8).



Uwaga: 
Po przeprowadze-
niu wymiany filtra,
należy wyzerować
funkcję kontroli
stopnia zużycia fil-
tra (patrz punkt
4.4.8).
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Rozdział 7 – Konserwacja

1. Otworzyć ramiona mocujące w taki spo-
sób, aby całkowicie rozłożyły się na
zewnątrz. Informacje szczegółowe zostały
zamieszczone w punkcie 6.3.

2. Otwarcie ramion spowoduje zwolnienie
górnych modułów obudowy. Zdjęcie
nawiewnika umożliwia uzyskanie dostępu
do filtra HyperHEPA® znajdującego się
wewnątrz ramy 3.

3. Wyjąć ramę 3 zawierającą filtr HyperHEPA®. 

5. Docisnąć filtr dłonią do dołu i poluzować
ramę.

4. Obrócić ramę do góry nogami.

Rama 3

Nawiewnik

6.6  Wymiana filtra HyperHEPA® (filtr 3)

6. Podnieść ramę z filtra.

Rama 3

Filtr 
HyperHEPA® 

8. Przekręcić ramę i włożyć nowy filtr. Upew-
nić się, że strzałki na etykiecie filtra są skie-
rowane ku górze.

7. Należy umieścić zużyty filtr w plastyko-
wym worku, w którym umieszczony został
filtr nowy (patrz punkt 6.7).

9. Włożyć ramę 3 z powrotem do obudowy 
i założyć nawiewnik. Zalecenia dotyczące
zamykania zostały zamieszczone w punk-
cie 6.3.

Rama 3

6.7 Utylizacja zużytych filtrów

Zużyte filtry mogą zazwyczaj być usuwane ze zwykłymi odpadami domowymi. Niemniej jednak, jeżeli urządzenie jest uży-
wane do oczyszczania substancji potencjalnie szkodliwych dla zdrowia, filtry mogą być uważane za odpady niebezpiecz-
ne. Należy przestrzegać obowiązujących przepisów miejscowych.

Rozdział 7  –  Konserwacja
7.1 Czyszczenie obudowy

• Przed przystąpieniem do czyszczenia urządzenia IQAir® należy wyłączyć je z sieci. 
• Urządzenie może być czyszczone miękką, czystą ściereczką.
• Do usuwania plam łatwo rozpuszczalnych w wodzie należy używać płynu do mycia okien. 
• Do usuwania trwalszych plam można używać sprayu silikonowego.
• Nie należy używać rozpuszczalników lub organicznych płynów do czyszczenia.

7.2 Wentylator nie wymagający konserwacji

Urządzenie IQAir® jest wyposażone w wentylator, który nie wymaga żadnej konserwacji.



Rozdział 8 – Akcesoria IQAir® (opcjonalne)

Ściana

Rozdział 8  –  Akcesoria IQAir® (opcjonalne)
Zaawansowane systemy oczyszczania powietrza IQAir® mogą być wykorzystywane wspólnie z szeroką gamą akceso-
riów IQAir®. Szczegółowe informacje można uzyskać u sprzedawcy urządzeń IQAir®.

VM InFlow™ 
Montowany na ścianie zestaw
przewodów i złączek, umożliwia-
jący wytworzenie ciśnienia
dodatniego (w przypadku mon-
tażu w pomieszczeniu) i podci-
śnienia (w przypadku montażu
na zewnątrz).

VMF™ 
Wspornik ścienny wykonany
ze stali nierdzewnej, z prosz-
kową powłoką ochronną,
umożliwiający bezpieczne
zamocowanie urządzenia
IQAir® na ścianie, jeżeli ilość
miejsca na podłodze nie jest
wystarczająca.

InFlow™ 
Kompletny zestaw przewodów i złączek, umożliwiający
wytworzenie ciśnienia dodatniego (w przypadku ustawie-
nia w pomieszczeniu) i podciśnienia (w przypadku usta-
wienia na zewnątrz).

OutFlow™
Kompletny zestaw przewodów 
złączek, umożliwiający wytwo-

rzenie podciśnienia (w przypad-
ku ustawienia w pomieszczeniu)
i ciśnienia dodatniego (w przy-
padku ustawienia na zewnątrz).

FlexVac™ 
Ruchomy, podłogowy system
pobierania powietrza. Dostępny
również w wersji przeznaczonej
do montażu naściennego VM
FlexVac™.

ATC™ 
Aluminiowa skrzynia transpor-
towa z kółkami, umożliwiająca
łatwe i bezpieczne przewożenie
urządzeń IQAir®.

PF40™ 
Dodatkowy filtr wstępny do
użycia w pomieszczeniach
o wysokim stężeniu pyłów
grubych.
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