
INSTRUKCJA OBSŁUGI
BEDIENUNGSANLEITUNG 

DES BESITZERS

Oczyszczacz powietrza 
CAF-X116XPL 
Luftreiniger 
CAF-X116XPL 

Należy przeczytać tę instrukcję
Wewnątrz można znaleźć wiele 
przydatnych wskazówek dotyczących 
prawidłowej obsługi i konserwacji 
oczyszczacza powietrza. Zaledwie 
kilka środków zaradczych ze 
strony użytkownika umożliwia 
zaoszczędzenie mnóstwa czasu w 
ciągu całego okresu użytkowania 
oczyszczacza powietrza.

Bitte lesen Sie dieses Handbuch
Auf den Innenseiten finden Sie 
viele hilfreiche Tipps, wie Sie Ihren 
Luftreiniger richtig verwenden und 
pflegen können. Ein wenig präventive 
Pflege von Ihrer Seite kann Ihnen 
während der Nutzungsdauer Ihres 
Luftreinigers viel Zeit und Geld sparen.

Please Read This Manual 
Inside you will find many helpful 
hints on how to use and maintain 
your Air Purifier properly. Just a little 
preventive care on your part can save 
you a great deal of time and money 
over the life of your Air Purifier.

Air Purifier
CAF-X116XPL 

*Kolor i wygląd produktu mogą różnić się od produktu rzeczywistego.
*Die Farbe und das Bild des Produkts könnten vom tatsächlichen Produkt abweichen

Union Distribution s.r.o.; Rosmarin Business Center; 
Delnická 21312/, Praha 7; Czech Republic
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Check on Receiving 

Key Features 

Instructions before use

Preparation 

Installation 

Operation 

Product Manual 

Fault self-in-spection 

Troubleshooting 

E-Waste Management Guidelines 

Product Warranty Terms & Conditions

Memo

Warranty Card 

When a shipment has been delivere to you in 
apparent good conditions, but upon opening the 
box, if there is any  loss or damage that has taken 
place due to transit, please inform the Union 
Distribution s.r.o. 

Union Distribution s.r.o.



WHOLE ROOM VORTEX CIRCULATION
Clean air delivery rate up to 700 M³/H, further enhanced by 
whole room vortex circulation technology, Toshiba air 
purifiers able to deliver purer and fresher air to all corners of 
your indoor environment.

AIR QUALITY MONITOR
Air purity display show numeric measurement of PM2.5, to 
help you understand room air quality all the time. 

PM 2 4

3 FAN SPEED SETTINGS
3 fan speed setting by touch control, low speed comes with 
ultra-low noise level to ensure your family sleeps undisturbed. 
High speed helps improve air quality in your room faster. 

TRUE HEPA FILTRATION
This air purifier designed with 2Pcs filters, each combined 4 
different filtration layers: a Pre filter, a PET filter, a HEPA filter 
and an activated carbon filter, to assure remarkable filtration. 



Handle

Pre-filter

Control panel

30







(Color indicator)

HEPA filter 
replacement indicator

Light sensor function

Pre filter life indicator

Pre filter replacement 
indicator

Light sensor function

HEPA filter life indicator

Color of the PM2.5
Quality light bar

Air quality level

Blue
Green
Orange
Red

Great
Good
Med
Poor

Color of the gaseours 
pollutant grade light bar

Understand the Gaseous pollutant grade

The air quality light automatically goes on when the purifier is switched on. 

Air quality level

Blue
Green
Orange
Red

Great
Good
Med
Poor







Under the E-Waste (Management & Handling) Rules, 2011 (hereafter referred to as the “E- 
Waste Rules”), it is incumbent for all consumers, including the purchaser of  this air purifier,  to 
properly recycle and dispose of all electrical and electronic equipment through authorized 
recyclers. E-Waste has been defined as”waste electrical and electronic equipment, whole 
or in part or rejects from their manufacturing and repair process, which are intended to 
be discarded”E-Waste contains various hazardous materials like lead, mercury, cadmium, 
hexavalent chromium, polybrominated biphenyls and polybrominateddiphenyls ethers. 
Hence, improper handling and disposal of e-waste releases these hazardous material in 
the environment causing pollution, contamination of soil and water and various health 
hazards.Though the product purchased by you does not contain any hazardous material 
above the prescribed limit under the E-Waste Rules, it is imperative that the product should 
be handled with utmost caution and as per the guidelines mentioned in this manual 
including the following Do's and Don'ts — 

Union Distribution s.r.o. (hereinafter referred to as the "Company"), hereby warrants to 
the original domestic purchaser (here in after called the "Purchaser") of the product (as 
detailed within the Warranty Registration Card and here in after referred to as the "Said 
Unit") that the Said Unit is free from defects in materials and workmanship under normal 
use and service and under specified voltage conditions, and that during a period of twelve 
(24) months commencing from the date of invoice ("Warranty Period"), as provided in the 
Warranty Registration Card, the Company undertakes to repair or to replace as it deems fit in 
sole discretion, free of charge, any part or parts of the Said Unit which proves to be defective 
in materials or workmanship.





Union Distribution s.r.o.

Union Distribution s.r.o.



Spis treści Sprawdzenie przy odbiorze

Po odbiorze oczyszczacza powietrza Toshiba
Toshiba stosuje rygorystyczne zasady, w celu 
zapewnienia bezpiecznego dostarczenia wszystkich 
swoich produktów. 
Wszystkie przesyłane produkty są dokładnie 
sprawdzane, pakowane i załączany jest do nich certyfikat 
jakości przed opuszczeniem zakładu produkcyjnego 
firmy.
«Nie akceptować żadnych produktów w przypadku 
stwierdzenia jakiejkolwiek widocznej utraty lub 
uszkodzenia towarów oraz poprosić osobę dostarczającą 
o zamieszczenie adnotacji na liście przewozowym lub 
na potwierdzeniu.» 

Po otwarciu opakowania
W przypadku dostarczenia przesyłki w widocznie 
dobrym stanie, lecz po otwarciu opakowania, jeżeli 
występują jakiekolwiek ubytki lub uszkodzenia, które 
nastąpiły w wyniku transportu, należy natychmiast 
poinformować centrum obsługi Union Distribution 
s.r.o.

Informacje dotyczące instrukcji obsługi
Niniejsza instrukcja stanowi przewodnik dotyczący 
prawidłowych zasad użytkowania i obsługi zakupionego 
oczyszczacza powietrza firmy Toshiba.
Niniejsza instrukcja nie zawiera wszystkich procedur 
związanych z serwisowaniem, wymaganych do 
pomyślnego działania tego produktu. W tym celu muszą 
być przeprowadzane okresowe operacje serwisowania 
wykonywane przez autoryzowany personel firmy 
Toshiba.
Nie przystępować do użytkowania produktu przed 
przeczytaniem dołączonej do niego instrukcji i 
postępować zgodnie z instrukcjami, w celu zapewnienia 
bezpieczeństwa osobistego oraz prawidłowego 
działania.
Union Distribution s.r.o. nie ponosi żadnej 
odpowiedzialności za instalację wykonaną przez 
nieupoważnioną osobę.
Zawsze przeprowadzać instalację, obsługę, kontrolę 
i konserwację tego produktu zgodnie ze wszystkimi 
obowiązującymi normami.
Należy starannie przechowywać niniejszą instrukcję 
obsługi w celu przyszłej konsultacji. 
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PRAWDZIWA FILTRACJA HEPA
Niniejszy oczyszczacz powietrza wyposażony jest w 2 filtry, 
z których każdy zawiera 4 różne warstwy filtracyjne: filtr 
wstępny, filtr PET, filtr HEPA i filtr z węglem aktywnym, w celu 
zapewnienia niezwykłej filtracji.

Jeżeli gniazdo zasilania używane 
do zasilania urządzenia posiada 
połączenia złej jakości, wtyczka 
urządzenia staje się gorąca. Upewnić 
się, że urządzenie podłączane jest do 
prawidłowo podłączonego gniazda 
elektrycznego.

OBIEG WIROWY W CAŁYM POMIESZCZENIU
Prędkość dostawy czystego powietrza do 700 M³/H, 
dodatkowo zwiększona dzięki technologii obiegu wirowego 
w całym pomieszczeniu. Oczyszczacze powietrza Toshiba 
umożliwiają dostawę bardziej czystego i świeżego powietrza 
do wszystkich zakątków pomieszczeń.

Naprawy muszą być wykonywane przez profesjonalny 
personel.
Zabrania się przeprowadzania napraw oraz wprowadzania 
zmian w niniejszej maszynie przez nieprofesjonalny i 
nieautoryzowany personel.

Zabrania się obsługi z mokrymi rękami.
Praca z mokrymi rękami może spowodować porażenie 
prądem elektrycznym.

Przed przeprowadzeniem czyszczenia należy przerwać 
pracę i wyłączyć urządzenie.
Zapobiegać przypadkowemu porażeniu prądem z powodu 
upływu prądu.
Nie wprowadzać przedmiotów do wlotu i wylotu powietrza.
Wirnik obraca się z dużą prędkością, należy więc zapobiegać 
przypadkowym obrażeniom i uszkodzeniom maszyny.

Nie umieszczać oczyszczacza powietrza w atmosferze 
zagrożonej pożarem.
Unikać długotrwałego bezpośredniego światła słonecznego.

Nie używać urządzenia w miejscach, w których panuje 
wilgoć oraz istnieje ryzyko łatwego kontaktu z wodą, takich 
jak łazienki.
Zapobiegać porażeniu prądem elektrycznym.

MONITOR JAKOŚCI POWIETRZA
Wyświetlacz czystości powietrza wskazuje numeryczny 
pomiar PM2.5, w celu ciągłego przedstawiania jakości 
powietrza w pomieszczeniu.

3 USTAWIENIA PRĘDKOŚCI OBROTOWEJ WENTYLATORA
Ustawienie 3 prędkości obrotowych wentylatora za pomocą 
sterowania dotykowego, niska prędkość obrotowa zapewnia 
bardzo niski poziom hałasu, aby umożliwić całej rodzinie 
spokojny sen. Wysoka prędkość obrotowa umożliwia 
poprawę jakości powietrza w pomieszczeniu w krótszym 
czasie.

JONIZATOR
Jonizator uwalnia jony ujemne, w celu wyeliminowania 
nieprzyjemnego zapachu, kurzu, dymu i pyłków, zapewniając 
świeże i zdrowe powietrze, a także sprawia, że powietrze jest 
korzystne dla osób cierpiących na dolegliwości oddechowe 
i alergie, ponieważ zmniejsza ilość występujących w nim 
alergenów.

Zasadnicze cechy Instrukcje przed użytkowaniem



Instrukcje przed użytkowaniem Przygotowanie

Nie wymieniać przewodów zasilających bez uprzedniego 
upoważnienia.
Jeżeli linie zasilania są uszkodzone, zwrócić się do lokalnej 
sieci serwisowej o pomoc w konserwacji.

Nigdy nie umieszczać urządzenia na pochyłych 
powierzchniach.
Upadek maszyny może spowodować uszkodzenie jej 
korpusu lub części wewnętrznych.
Nie używać urządzenia w środowiskach z obecnością 
olejów lub dymów, takich jak kuchnie.
Może to spowodować uszkodzenie maszyny.

Nie używać tego urządzenia na zewnątrz.
Dzieci powinny być nadzorowane, aby nie bawiły się 
urządzeniem.
Zabronić używania obcych przedmiotów w obszarze wlotu 
i wylotu wentylacji.

Bezpieczne umieszczenie
Należy zapoznać się z następującymi prawidłowymi metodami 
umieszczania, unikając w ten sposób niepowodzenia procesu użytkowania.

1.Należy utrzymywać 
niniejsze urządzenie 
w odległości co 
najmniej 1 metra 
od odbiorników 
telewizyjnych, 
radiowych oraz innych 
urządzeń.

2.Zapewnić wolną 
przestrzeń o wartości 
co najmniej 30cm na 
całym obwodzie tego 
urządzenia.

Czujnik zanieczyszczenia gazowego
Podwójny czujnik PM2.5

Uchwyt

 Kratka wylotowa
Panel sterowania

Wyświetlacz 

Kółka 
obrotowe

Filtr złożony
Filtr wstępny

Okno powietrzne

Kratka wlotowa

3. Umieścić niniejsze 
urządzenie w miejscu 
ułatwiającym obieg 
powietrza.

4. Nie umieszczać 
tego urządzenia w 
pobliżu zasłon.



Instalacja Instalacja

Zdjąć kratkę wlotową
Chwycić klamrę i pociągnąć 
ją na zewnątrz, usunąć 
kratkę wlotową.

Zdjąć folię ochronną lub 
ekran filtra

Usunąć ekran filtra 
pierwotnego
Nacisnąć klamrę w 
kształcie litery U i 
pociągnąć ją na zewnątrz, 
zdjąć ekran filtra 
pierwotnego

Zainstalować ekran filtra 
złożonego

Usunąć ekran filtra 
złożonego
Przytrzymać obie strony 
ekranu filtra złożonego 
obiema rękami i usunąć 
ekran filtra złożonego

Zainstalować kratkę 
wlotową. 
Dopasować dolną 
szczelinę, nacisnąć górną 
część kratki wlotowej 
po obu stronach, zapiąć 
kratkę wlotową

Zainstalować ekran filtra 
dla drugiej strony. 
Powtórzyć kroki 17-, w 
celu zainstalowania ekranu 
filtra dla drugiej strony

Podłączyć zasilanie, 
wówczas urządzenie 
uruchomi się

Zainstalować kółka 
obrotowe 
Przechylić korpus 
maszyny i wcisnąć cztery 
kółka w dolnej części z 
zastosowaniem siły.

Zainstalować ekran filtra 
pierwotnego
Dopasować dolną szczelinę 
i zapiąć górną klamrę 
w kształcie litery U w 
odpowiednim miejscu



Obsługa Obsługa

Funkcja Ioniser 
(jonizator)

Funkcja Speed 
(prędkość)

Funkcja Mode 
(tryb)

Funkcja Light 
(światło) 

Funkcja Power (Zasilanie)  
Nacisnąć przycisk Power (zasilanie), aby włączyć i wyłączyć 
oczyszczacz powietrza.

Tryb Ioniser (jonizator)  
Nacisnąć tryb Ioniser (jonizacja), aby włączyć / wyłączyć 
funkcję jonizatora plazmowego.

Funkcja Speed (prędkość)  
Zwiększyć lub zmniejszyć prędkość obrotową wentylatora, 
aby regulować oczyszczanie zgodnie z wymaganiami.

Funkcja Light Dimming (ściemniania światła) 
Za pomocą przycisku Light Dimming (ściemnianie światła) 
można w przypadku potrzeby włączyć lub wyłączyć światło 
jakości powietrza, wyświetlacz oraz wskaźniki funkcji

Funkcja PM 2.5 
Nacisnąć funkcję PM 2.5, aby sprawdzić stężenie PM 2.5 na 
panelu wyświetlacza

Funkcja Mode (tryb) 
Funkcja Mode (tryb) umożliwia użytkownikom wybór trybu 
spośród opcji Automatic (automatyczny), Sleep (nocny) i 
Rapid (szybki).

Funkcja Child Lock (blokada rodzicielska)
Funkcja Mode (tryb) umożliwia użytkownikom wybór trybu 
spośród opcji Automatic (automatyczny), Sleep (nocny) i 
Rapid (szybki).

Funkcja PM 2.5 Funkcja Power 
(zasilanie)



Obsługa: Objaśnienie panelu wyświetlacza Obsługa: Objaśnienie panelu wyświetlacza

Wyświetlanie ION 
(jonizacja) Wyświetlanie 

Child Lock 
(blokada 

rodzicielska)

Wykrywanie i wyświetlanie 
PM2.5 wylotu powietrza

Funkcja czujnika światła

Wyświetlanie stopnia PM2.5
Funkcja czujnika światła

Wskaźnik jakości 
zanieczyszczenia gazowego

Wskaźnik wymiany filtra 
wstępnego
Wskaźnik żywotności filtra 
wstępnego

Wyświetlanie numeryczne 
PM2.5
Wskaźnik jakości PM2.5
(Kolorowy wskaźnik)

Wyświetlanie stopnia 
zanieczyszczenia gazowego

Wskaźnik wymiany filtra HEPA

Wskaźnik żywotności filtra 
HEPA

Niebieski

Niebieski

Znakomity

Znakomity

Zielony

Zielony

Dobry

Dobry

Pomarańczowy

Pomarańczowy

Średni

Średni

Czerwony

Czerwony

Lampka jakości powietrza zapala się automatycznie po włączeniu oczyszczacza.

Lampka jakości powietrza zapala się automatycznie po włączeniu oczyszczacza.

Niski

Niski

Kolor paska świetlnego 
jakości PM2.5

 Kolor paska świetlnego 
stopnia zanieczyszczenia 
gazowego

Poziom jakości powietrza

 Poziom jakości powietrza

Zapoznać się z lampką jakości PM2.5

Zrozumienie stopnia zanieczyszczenia gazowegoWyświetlanie 
Mode (tryb)

Wyświetlanie 
Speed 

(prędkość)



Instrukcja produktu Samodzielna inspekcja błędów
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Miganie przez 
1 sekundę

Po pierwszym włączeniu panel wyświetlacza będzie migał przez 1 sekundę, 
a następnie ekran wyłączy się, cała maszyna przejdzie w tryb gotowości;

Powiadomienie odnośnie 
usunięcia folii ochronnej 
filtra

Usunąć folię ochronną ekranu 
filtra

Wybrać oryginalny ekran filtra 
w kompletnym zestawie

Prawidłowo zainstalować 
kratkę wlotową i wylotową

Zainstalować ekran filtra w 
odpowiedni sposób

 Skontaktować się z działem 
obsługi posprzedażnej w celu 
rozwiązania problemu

Skontaktować się z działem 
obsługi posprzedażnej w celu 
rozwiązania problemu

Skontaktować się z działem 
obsługi posprzedażnej w celu 
rozwiązania problemu

Skontaktować się z działem 
obsługi posprzedażnej w celu 
rozwiązania problemu

Skontaktować się z działem 
obsługi posprzedażnej w celu 
rozwiązania problemu

Powiadomienie odnośnie 
tego, że folia ochronna 
obecnego filtra nie 
jest oryginalna lub że 
zainstalowana jest folia 
ochronna filtra
Powiadomienie odnośnie 
zabezpieczenia przed 
demontażem

Powiadomienie odnośnie 
odwrotnej instalacji ekranu 
filtra

Awaria sprzętu

Awaria
sprzętu

Awaria czujnika wlotu 
powietrza

Awaria czujnika 
wylotu powietrza

Brak działania 
wentylatora

Nacisnąć przełącznik

Czujnik zapachu musi zostać podgrzany, 
wyświetlając opcje znakomity, dobry, 
średni, niski, a następnie przechodzi 
do normalnego wyświetlania po 1 
minucie

Oczyszczacz jest włączany po raz pierwszy, a następnie 
przechodzi w tryb automatyczny

Urządzenie posiada funkcję ochrony przed 
demontażem, która nie może zostać uruchomiona 
dopóki kratka wlotowa i kratka wylotowa nie zostaną 
prawidłowo zainstalowane.
Po włączeniu urządzenie przechodzi w tryb 
gotowości po uruchomieniu. Włączyć maszynę po 
nieoczekiwanej awarii zasilania (w przypadku awarii 
zasilania w domu lub odłączenia przewodu zasilania 
podczas normalnej pracy); urządzenie automatycznie 
powróci do stanu roboczego przed awarią zasilania

Czujnik cząstek przechodzi w stan 
podgrzewania, PM2.5 wyświetla «—» 
w formie cyfrowej wyświetlając opcje 
znakomity, dobry, średni, niski, a 
następnie przechodzi do wyświetlania 
normalnego po 15 sekundach. 
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Rozwiązywanie problemów

W niniejszej sekcji przedstawiono podsumowanie najczęstszych problemów 
dotyczących urządzenia. W przypadku braku możliwości rozwiązania problemu 
na podstawie poniższych informacji, należy skontaktować się z Centrum Obsługi 
Klienta Midea.

Możliwe rozwiązanieProblem

Kod wymiany filtra wyświetlił się 
na wyświetlaczu, lecz odpowiedni 
filtr nie został jeszcze wymieniony. 
W przypadku dalszego korzystania 
z urządzenia ze zużytym filtrem 
zostanie ono zablokowane. W takim 
przypadku należy wymienić filtr i 
zresetować licznik żywotności filtra.

Urządzenie nie działa, pomimo iż jest 
podłączone do sieci.

Kod wymiany filtra był stale 
wyświetlany, lecz odpowiedni filtr 
nie został wymieniony i obecnie 
urządzenie jest zablokowane. W takim 
przypadku należy wymienić filtr i 
zresetować licznik żywotności filtra.

Urządzenie nie działa, pomimo iż jest 
włączone.

Urządzenie uruchomi się 
automatycznie i przejdzie do 
poprzedniego trybu po wznowieniu 
zasilania.

Urządzenie przypadkowo wyłącza się

Filtr wstępny jest zanieczyszczony. 
Wyczyścić filtr wstępny

Strumień powietrza wydobywający 
się z wylotu powietrza jest znacznie 
słabszy niż poprzednio.

Jeden z filtrów nie został umieszczony 
w urządzeniu. Upewnić się, że 
wszystkie filtry są poprawnie 
zainstalowane w następującej 
kolejności, począwszy od najbardziej 
wewnętrznego filtra:

Jakość powietrza nie ulega poprawie, 
nawet jeżeli urządzenie działa od 
dłuższego czasu.

Czujnik jakości powietrza jest mokry. 
Poziom wilgotności w pomieszczeniu 
jest wysoki i powoduje kondensację. 
Upewnić się, że czujnik jakości 
powietrza jest czysty i suchy.

Możliwe rozwiązanieProblem

Czujnik jakości powietrza jest 
zanieczyszczony. Wyczyścić czujnik 
jakości powietrza

Kolor lampki jakości powietrza jest 
zawsze taki sam.

Podczas kilku pierwszych cykli 
użytkowania urządzenie może 
wydzielać zapach plastiku. Jest to 
zjawisko normalne. Jeżeli jednak 
urządzenie wydziela zapach 
spalenizny należy skontaktować 
się ze sprzedawcą Midea lub z 
autoryzowanym centrum serwisowym 
Midea. Urządzenie może również 
wydzielać nieprzyjemny zapach w 
przypadku zanieczyszczenia filtra. W 
takim przypadku należy wyczyścić lub 
wymienić dany filtr.

Urządzenie wytwarza dziwny zapach.

Jeżeli urządzenie jest zbyt głośne, 
możliwa jest zmiana prędkości 
obrotowej wentylatora na niższy 
poziom. W przypadku korzystania z 
urządzenia w sypialni w nocy, wybrać 
tryb Sleep (nocny).

Urządzenie jest bardzo głośne.

Rozwiązywanie problemów



WŁAŚCIWA OBSŁUGA I/LUB RECYKLING PODGRZEWACZA WODY
Zgodnie z przepisami dotyczącymi elektroodpadów (zarządzanie i obsługa) z 2011 roku 
(zwanymi w dalszej części „Przepisami dotyczącymi Elektroodpadów”), wszyscy konsumenci, 
w tym nabywca niniejszego Oczyszczacz powietrza, zobowiązani są do prawidłowego 
recyklingu oraz utylizacji wszelkiego sprzętu elektrycznego i elektronicznego za pośrednictwem 
autoryzowanych firm zajmujących się recyklingiem. Elektroodpady zostały określone jako 
„zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, w całości lub w części bądź materiał odrzucony z 
procesu ich produkcji i naprawy, który ma zostać usunięty”. Elektroodpady zawierają różnorodne 
niebezpieczne materiały, takie jak ołów, rtęć, kadm, sześciowartościowy chrom, polibromowane 
bifenyle i polibromowane etery difenylowe. W związku z tym niewłaściwe obchodzenie się z 
elektroodpadami powoduje uwalnianie tych niebezpiecznych materiałów do środowiska, 
powodując skażenie, zanieczyszczenie gleby i wody oraz różne zagrożenia dla zdrowia. Chociaż 
produkt zakupiony przez użytkownika nie zawiera żadnych materiałów niebezpiecznych w ilości 
przekraczającej wyznaczony limit zgodnie z przepisami dotyczącymi elektroodpadów, konieczne 
jest obsługiwanie produktu z najwyższą ostrożnością oraz zgodnie z wytycznymi wymienionymi 
w niniejszej instrukcji, w tym z następującymi nakazami i zakazami.

Poniższe oznakowanie/symbol na produkcie lub na opakowaniu 
oznacza, że produkt i jego akcesoria/części (np. pilot, baterie, 
części zamienne itp.) nie mogą być usuwane wraz z innymi 
odpadami z gospodarstwa domowego po zakończeniu okresu 
jego użytkowania. Należy oddzielić niniejsze elementy od 
innych rodzajów odpadów oraz poddać je recyklingowi w 
sposób odpowiedzialny w odniesieniu do ochrony środowiska i 
zbiorowego dobra.

Union Distribution s.r.o. (zwana w dalszej części «Firmą»), niniejszym gwarantuje 
pierwotnemu nabywcy krajowemu (zwanemu w dalszej części „Nabywcą”) produktu 
(zgodnego z opisem w Karcie Rejestracji Gwarancji i zwanego w dalszej części „niniejszym 
urządzeniem”), że niniejsze urządzenie jest wolne od wad materiałowych i wykonawczych 
w normalnych warunkach użytkowania i serwisowania oraz w określonych warunkach 
napięcia, a także że w okresie dwunastu (24) miesięcy począwszy od daty wystawienia 
faktury („Okres gwarancji ”), zgodnie z Kartą Rejestracji Gwarancji, Firma zobowiązuje 
się do naprawy lub do wymiany, jeżeli uzna to za stosowne, według własnego uznania, 
bezpłatnie, jakiejkolwiek części lub elementów niniejszego urządzenia, która okaże się 
wadliwa pod względem materiałowym lub produkcyjnym.

Wykluczenia gwarancji:
Gwarancją nie są objęte następujące przypadki:
a. Hałas lub wibracje uważane za normalne w przypadku działania produktu, takie jak 

sygnały ostrzegawcze i dźwięk odrzutu wody;
b. Normalna konserwacja zalecana w instrukcji obsługi;
c. Usuwanie przedmiotów obcych / substancji z maszyny, w tym pompa i wszelkie zestawy 

filtrów;
d. Wymiana bezpieczników, dostosowanie okablowania domu lub dostosowanie instalacji 

wodociągowej domu;
e. Wszelkie rodzaje farb, powłok, w tym powłok antykorozyjnych itp. bądź ich wady;
f. Komponenty eksploatacyjne, takie jak filtry i części plastikowe.
Warunki gwarancji
1. Nabywca niezwłocznie powiadomi Firmę o wszelkich zauważonych wadach i pozwoli 

Firmie lub jej należycie upoważnionym agentom na kontrolę, testowanie oraz 
przeprowadzenie niezbędnych napraw;

2. W przypadku naprawy/serwisowania Nabywca jest obowiązkowo zobowiązany do 
okazania oryginalnej faktury autoryzowanemu personelowi serwisowemu Firmy. 
W przypadku braku okazania faktury wszystkie prace naprawcze i serwisowe będą 
przeprowadzane odpłatnie;

3. Gwarancja będzie obowiązywać wyłącznie przez okres gwarancji, niezależnie od tego, czy 
omawiane urządzenie było używane, czy też nie było używane z jakiegokolwiek powodu;

ZakazyNakazy
Nigdy nie sprzedawać elektroodpadów żadnym 
nieautoryzowanym agencjom, sprzedawcom ani 
zbieraczom złomu.

Przekazać elektroodpady autoryzowanej firmie 
zajmującej się recyklingiem

Nigdy nie wyrzucać elektroodpadów do 
pojemników jako odpady z gospodarstw 
domowych.

Elektroodpady nigdy nie powinny być wyrzucane 
do pojemników na odpady z gospodarstw 
domowych.

Nigdy nie przechowywać elektroodpadów w 
otwartym i odkrytym miejscu, dostępnym dla 
wszystkich.

Przechowywać produkt w odizolowanym miejscu, 
gdy znajdzie się on w stanie niedziałającym i 
niepodlegającym naprawie, aby zapobiec jego 
przypadkowemu rozbiciu.

Nigdy samodzielnie nie otwierać ani nie 
demontować żadnych elektroodpadów.

Produkt nie powinien być otwierany przez 
użytkownika samodzielnie, lecz wyłącznie przez 
autoryzowany personel serwisowy.

Wytyczne dotyczące zarządzania odpadami elektronicznymi Warunki gwarancji produktu



Warunki gwarancji produktu Warunki gwarancji produktu

4. Okres gwarancji obejmuje czas naprawy, wymiany, testowania urządzenia, awarii 
technicznych, czasu tranzytu itp.;

5. Okres gwarancji nie będzie przedłużany, odnawiany ani w żaden inny sposób 
modyfikowany z powodu późniejszej odsprzedaży, naprawy bądź wymiany urządzenia 
objętego gwarancją. Części niniejszego urządzenia wymienione lub poddane naprawie 
zgodnie z warunkami niniejszej gwarancji są objęte gwarancją wyłącznie przez pozostały 
okres pierwotnego okresu gwarancji.

6. Za udział w jakimkolwiek wezwaniu serwisowym w ramach niniejszej gwarancji poza 
granice miejscowości, w której znajduje się autoryzowany przedstawiciel/sprzedawca 
(lokalizacje poza określonym obszarem), wszelkie koszty podróży w obie strony oraz inne 
koszty dodatkowe, obowiązujące w związku z wizytą personelu serwisowego, techników 
itp. ponosi nabywca i będą one płatne z góry. Ponadto wszelkie wydatki poniesione 
przez upoważnionego przedstawiciela/sprzedawcę w celu odebrania urządzenia bądź 
jakiejkolwiek jego części z lokalizacji znajdującej się poza określonym obszarem, w celu 
ich naprawy oraz zwrotu do pierwotnej lokalizacji ponosi wyłącznie Nabywca.

7. W sytuacji gdy autoryzowani sprzedawcy/firma dołożą wszelkich starań w celu 
przeprowadzenia naprawy i/lub w sytuacji gdy część nie będzie mogła zostać naprawiona, 
wówczas wymiana części w ramach niniejszej gwarancji, niezwłocznie po otrzymaniu 
reklamacji, będzie przeprowadzana przez autoryzowanego sprzedawcę/firmę i nie będą 
oni zobowiązani do jej przeprowadzenia w żadnym określonym terminie.

8. Naprawa lub wymiana części,
(a) zarówno w miejscu instalacji jak i w dowolnym centrum serwisowym, będzie 

przeprowadzana według wyłącznego uznania Firmy;
(b) wymienić uszkodzone części na funkcjonalnie działające części równoważne, które 

mogą różnić się od oryginalnie zamontowanych.
(c) zachować wszelkie wadliwe części lub części wymienione w ramach niniejszej gwarancji.
9. Ograniczenie gwarancji:
Gwarancja nie posiada zastosowania w żadnym z poniższych przypadków:
a. Wady powstałe z powodu nieprzestrzegania przez Nabywcę zaleceń podanych w 

Instrukcji Obsługi, dotyczących instalacji, serwisowania, czyszczenia bądź obsługi 
niniejszego urządzenia;

b. Niniejsze urządzenie jest serwisowane, naprawiane, instalowane, odinstalowywane, 
ponownie instalowane lub w inny sposób obsługiwane przez osobę odmienną niż 
upoważniony przedstawiciel / sprzedawca Firmy;

c. Wszelkie uszkodzenia/usterki spowodowane przez wypadek, wadliwe wykonywanie 
pracy, ingerencję, niewłaściwe obchodzenie się lub postępowanie, niedbalstwo, 
wypadek, pożar, powódź, trzęsienie ziemi lub jakiekolwiek działanie siły wyższej, bądź 
jakiekolwiek korozyjne działanie na oryginalne wyposażenie, zawory itp.;

d. Wykorzystywanie niniejszego urządzenia do jakiegokolwiek celu odmiennego od 
domowego użytkowania przez Nabywcę;

e. Wszelkie uszkodzenia spowodowane przepięciami i spadkami mocy, niewłaściwym 
obwodem elektrycznym poza urządzeniem lub jakimkolwiek wadliwym zasilaniem 
elektrycznym;

f. Uszkodzenie niniejszego urządzenia lub jego części przez owady, szczury, szkodniki 
bądź jakiekolwiek inne czynniki zewnętrzne, takie jak ogień, powódź, trzęsienie ziemi, 
błyskawice i/lub jakiekolwiek inne działanie siły wyższej/klęski żywiołowe.

g. Wszelkie wady wynikające z zastąpienia komponentów oryginalnych częściami 
nieoryginalnymi;

h. Uszkodzenia niniejszego urządzenia z powodu użycia jakiegokolwiek dodatkowego 
sprzętu, który nie został zatwierdzony lub zalecony przez Firmę;

Numer seryjny na urządzeniu lub jakiejkolwiek jego części jest uszkodzony, zniekształcony, 
zmieniony, zatarty lub naruszony bądź usunięty z jakiegokolwiek powodu;

j. Jeżeli zawartość żelaza jest wysoka (ponad 0,3 ppm).
10. Firma w żadnym przypadku nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek pośrednie, 

przypadkowe lub wtórne straty bądź szkody zarówno w stosunku do wymienionego 
nabywcy i/lub jego własności jak i w stosunku do jakiejkolwiek innej osoby trzeciej, 
wynikające z użytkowania lub niemożności użytkowania z niniejszego urządzenia.

11. Firma nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, szkody, opóźnienia 
w naprawach i wymianę części z przyczyn niezależnych od Firmy;

12. Wszelkie roszczenia wynikające z niniejszej gwarancji ograniczają się wyłącznie do 
naprawy bądź wymiany wadliwych części. Odpowiedzialność Firmy wynikająca z 
niniejszej gwarancji w żadnym przypadku nie może przekroczyć ceny zapłaconej przez 
Nabywcę za niniejsze urządzenie.

13. Żaden z pracowników i/lub sprzedawców Spółki nie posiada uprawnień do zmiany 
warunków niniejszej gwarancji.

NINIEJSZA GWARANCJA NIE JEST ZBYWALNA 
I POSIADA ZASTOSOWANIE WYŁĄCZNIE W 

ODNIESIENIU DO ORYGINALNEGO NABYWCY

UZUPEŁNIĆ NINIEJSZY REJESTR I 
PRZECHOWYWAĆ GO WRAZ Z DOKUMENTEM 
POTWIERDZAJĄCYM ZAKUP W BEZPIECZNYM 

MIEJSCU, KTÓRE NALEŻY ZAPEWNIĆ.

W PRZYPADKU WYMAGANIA SERWISOWANIA 
NA WARUNKACH NINIEJSZEJ GWARANCJI, 

PROSIMY O KONTAKT Z NAMI
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Inhaltsverzeichnis Überprüfung beim Empfang

Bei Erhalt Ihres Toshiba Luftreinigers
Toshiba befolgt eine strenge Richtlinie, um eine sichere 
Lieferung all seiner Produkte zu gewährleisten. 
Alle Produktlieferungen werden gründlich geprüft, 
verpackt und auf Qualität zertifiziert, bevor sie unsere 
Fertigung verlassen.
Bitte nehmen Sie kein Produkt an, bei dem sichtbar etwas 
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Beim Öffnen der Kiste
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an Sie ausgeliefert wurde, aber nach dem Öffnen der 
Verpackung durch den Transport Verluste oder Schäden 
entstanden sind, informieren Sie bitte sofort das Union 
Distribution s.r.o.

Über Ihre Gebrauchsanweisung/Benutzungshandbuch
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Betrieb und die persönliche Sicherheit gewährleistet ist.
Union Distribution s.r.o. übernimmt keine Haftung für 
Installationen, die durch Unbefugte ausgeführt worden 
sind.
Installieren, betreiben, prüfen und warten Sie dieses 
Produkt stets in Übereinstimmung mit allen geltenden 
Normen.
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PM 4 2

ECHTE HEPA-FILTRATION
Dieser Luftreiniger wurde mit 2 Filterteilen konzipiert, bei 
denen jeweils 4 unterschiedliche Filterschichten kombiniert 
sind: ein Vorfilter, ein PET-Filter, ein HEPA-Filter und ein 
Aktivkohlefilter, damit eine bemerkenswerte Filtration 
gewährleistet ist.

Wenn die mit dem Gerät verwendete 
Steckdose eine schlechte Verbindung 
hat, wird der Gerätestecker heiß. 
Achten Sie darauf, dass Sie das Gerät 
an eine ordnungsgemäß verbundene 
Steckdose anschließen.

GANZRAUMWIRBELZIRKULATION
Durch die Technologie der Ganzraumwirbelzirkulation wurde 
der Reinluftvolumenstrom bis zu 700 M³/h weiter verbessert, 
wodurch die Toshiba-Luftreiniger in der Lage sind, in alle 
Ecken Ihres Innenraums reinere und frischere Luft zu liefern. Reparaturen müssen von Fachleuten ausgeführt werden.

Laien und nicht zugelassene Monteure sollten dieses Gerät 
weder reparieren noch umbauen.

Bedienen Sie das Gerät bitte nicht mit nassen Händen.
Der Betrieb mit nassen Händen kann zu einem Stromschlag 
führen.
Wenn Sie die Hände waschen, stoppen Sie bitte den Betrieb 
und schalten Sie das Gerät aus.
Vermeiden Sie einen versehentlichen Stromschlag aufgrund 
elektrischer Leckage.
Bitte keine Gegenstände in den Lufteinlass- und -auslass 
stecken
Dort befindet sich ein Windrad, das sich mit hoher 
Geschwindigkeit dreht, achten Sie also darauf, dass Sie 
unbeabsichtigte Verletzungen und Schäden am Gerät 
vermeiden.
Stellen Sie den Luftreiniger nicht an einen Ort, an dem 
entzündbare und brennbare Luft vorhanden ist.
Vermeiden Sie langfristige direkte Sonneneinstrahlung.
Verwenden Sie das Gerät nicht an Orten, an denen es 
feucht ist und es leicht mit Wasser in Berührung kommen 
kann, wie etwa in Badezimmern.
Vermeiden Sie Stromschläge.

LUFTQUALITÄTSÜBERWACHUNG
Die Luftreinheitsanzeige zeigt die numerische Messung des 
Feinstaubs der Partikelgröße PM 2,5, was Ihnen hilft, die 
Raumluftqualität jederzeit zu erkennen.

3 LÜFTERGESCHWINDIGKEITSSTUFEN
3 Lüftergeschwindigkeiten lassen sich per Touch-Steuerung 
einstellen. Bei niedriger Drehzahl entsteht ein extrem 
geringer Geräuschpegel, was gewährleistet, dass Ihre 
Familie ungestört schlafen kann. Bei hoher Geschwindigkeit 
verbessert sich die Luftqualität in Ihrem Raum schneller.

IONISATOR
Der Ionisator setzt negative Ionen frei, um Gerüche, Staub, 
Rauch und Pollenpartikel zu beseitigen, damit Sie frische und 
gesunde Luft erhalten, die nicht zuletzt auch für Menschen 
vorteilhaft ist, die an Atemwegserkrankungen und Allergien 
leiden, denn die Allergene in der Luft werden reduziert.

Hauptmerkmale Gebrauchsanweisung vor Gebrauch lesen



Gebrauchsanweisung vor Gebrauch lesen Vorbereitung

Tauschen Sie Netzkabel nicht ohne Genehmigung aus.
Wenn Stromleitungen defekt sind, wenden Sie sich für die 
Reparatur an das lokale Servicenetz.

Stellen Sie dieses Gerät niemals auf geneigte Flächen.
Wenn das Gerät umfällt, kann dies zu Schäden an 
Geräteteilen oder an den Innenteilen führen.

Verwenden Sie dieses Gerät nicht in Umgebungen in 
denen Öl oder Rauch vorhanden ist, wie etwa in Küchen
Dies kann die Maschinen beschädigen.

Verwenden Sie dieses Gerät nicht im Außenbereich
Kinder sollten nicht unbeaufsichtigt bleiben, um 
sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
Verbieten Sie, dass am Einlass oder Auslass der 
Lüftungsöffnung Fremdkörper verwendet werden.

Sicherer Stellplatz
Bitte lesen Sie die folgenden richtigen Aufstellmöglichkeiten, um Fehler 
beim Betrieb zu vermeiden.

1.Bitte halten 
Sie dieses Gerät 
mindestens 1 Meter 
vom Fernseher, Radio 
und anderen Geräten 
fern.

2. Bitte halten Sie 
alle Seiten des Geräts 
mindestens 30 cm von 
Hindernissen fern.

Sensor für gasförmige Schadstoffe
PM 2,5 Doppelsensor

Griff

 Auslassgitter
Bedienfeld

Anzeigebildschirm 

Rollen

Verbundfilter
Vorfilter

Luftfenster

Einlassgitter

3. Bitte stellen Sie 
dieses Gerät an 
einem Ort auf, der 
die Luftzirkulation 
erleichtert.

4. Bitte stellen Sie 
das Gerät nicht in die 
Nähe der Vorhänge.



Installation Installation

Entfernen Sie das 
Einlassgitter
Fassen Sie die Spange und 
ziehen Sie sie nach außen, 
um das Einlassgitter 
entfernen zu können.

Entfernen Sie die 
Schutzfolie oder das 
Filtersieb

Entfernen Sie das primäre 
Filtersieb
Drücken Sie die U-förmige 
Spange nach unten und 
ziehen Sie sie nach außen, 
entfernen Sie das primäre 
Filtersieb

Installieren Sie ein 
Verbundfiltersieb

Entfernen Sie das 
Verbundfiltersieb
Halten Sie zwei Seiten 
des Verbundfiltersiebes 
mit beiden Händen fest 
und entfernen Sie das 
Verbundfiltersieb.

Installieren Sie das 
Einlassgitter. 
Passen Sie es in den 
unteren Schlitz ein, 
drücken Sie den oberen 
Teil des Einlassgitters auf 
zwei Seiten, schnallen Sie 
das Einlassgitter fest.

Installieren Sie das 
Filtersieb für die andere 
Seite. 
Um das Filtersieb auf 
der anderen Seite zu 
installieren, wiederholen 
Sie die Schritte 17-.

Das Gerät läuft, 
wenn Sie es an die 
Stromversorgung 
anschließen.

Montieren Sie die Rollen. 
Neigen Sie das 
Gerätegehäuse und 
drücken Sie dann die vier 
Rollen mit einem gewissen 
Kraftaufwand gegen die 
Unterseite.

Installieren Sie das 
primäre Filtersieb
Passen Sie es in den 
unteren Schlitz ein und 
schließen Sie die obere 
U-förmige Spange an der 
entsprechenden Stellte.



Betrieb Betrieb

Ionisator-
Funktion Geschwindigkeitsfunktion Modus-Funktion

Lichtfunktion

Power-Funktion   
Drücken Sie den Netzschalter, um Ihren Luftreiniger ein- und 
auszuschalten

Ionisator-Modus   
Drücken Sie den Ionisator-Modus, um die Plasma-
Ionenfunktion zu aktivieren/zu deaktivieren

Geschwindigkeitsfunktion  
Erhöhen oder verringern Sie die Lüftergeschwindigkeit, um 
die Reinigung gemäß Ihren Anforderungen zu regeln.

Lichtdimm-Funktion 
Mit der Lichtdimm-Taste können Sie bei Bedarf 
die Luftqualitätsleuchte, den Bildschirm und die 
Funktionsanzeigen ein- und ausschalten.

PM 2.5 Funktion 
Um die PM 2,5 Konzentration auf dem Display zu überprüfen, 
drücken Sie die Funktion PM 2.5.

Modus-Funktion 
Mit der Modus-Funktion kann der Benutzer, zwischen 
Automatik-, Ruhe- und Schnellmodus wählen

 
Kindersicherungsfunktion
Mit der Modus-Funktion kann der Benutzer, zwischen 
Automatik-, Ruhe- und Schnellmodus wählen

PM 2,5 Funktion Power-Funktion



Betrieb: Erklärung des Anzeigefelds Lernen Sie gasförmigen Schadstoffgehalt zu verstehen

ION-Anzeige Anzeige der 
Kindersicherung

Luftauslass PM 2,5 Erkennung 
und Anzeige

Funktion des Lichtsensors

PM 2,5 Abstufungsanzeige
Funktion des Lichtsensors

Qualitätsindikator für 
gasförmige Schadstoffe

Vorfilterwechselanzeige

Vorfilter-Betriebsdaueranzeige

PM 2,5 numerische Anzeige

PM 2,5 Qualitätsindikator
(Farbindikator)

Anzeige des Schadstoffgehalts 
von Gasen

HEPA-Filterwechselanzeige

HEPA-Filter 
Betriebsdaueranzeige

Blau

Blau

Großartig

Großartig

Grün

Grün

Gut

Gut

Orange

Orange

Mittel

Mittel

Rot

Rot

Die Luftqualitätsleuchte leuchtet automatisch auf, wenn der Luftreiniger eingeschaltet wird.

Die Luftqualitätsleuchte leuchtet automatisch auf, wenn der Luftreiniger eingeschaltet wird.

Schlecht

Schlecht

Farbe des PM 2,5 
Qualitätsleuchtbandes

 Farbe des Lichtbalkens für 
gasförmige Schadstoffe

Luftqualitätsstufe

Luftqualitätsstufe

Lernen Sie die Qualitätsleuchte PM 2,5 zu verstehen

Lernen Sie gasförmigen Schadstoffgehalt 
zu verstehenModus-

Anzeige
Geschwindigkeitsanzeige



Produkthandbuch Fehlerselbstüberprüfung

1.
Vo
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ng Leuchtet 1 
Sekunde auf

Nach dem ersten Einschalten leuchtet das Display 1 Sekunde lang auf, 
dann schaltet sich der Bildschirm aus und das ganze Gerät wechselt in den 
Standby-Modus;

Anzeige zum Entfernen der 
Filtersiebschutzfolie

Entfernen Sie die Schutzfolie 
des Filtersiebes.

Wählen Sie das Originalsieb im 
kompletten Satz aus

Installieren Sie das 
Einlassgitter und das 
Auslassgitter ordnungsgemäß

Installieren Sie das Filtersieb 
ordnungsgemäß

Wenden Sie sich für eine 
Lösung an den Kundendienst

Wenden Sie sich für eine 
Lösung an den Kundendienst

Wenden Sie sich für eine 
Lösung an den Kundendienst

Wenden Sie sich für eine 
Lösung an den Kundendienst

Wenden Sie sich für eine 
Lösung an den Kundendienst

Anzeige, dass die derzeitige 
Filtersiebschutzfolie nicht 
die Originalfolie ist oder 
eine Filtersiebschutzfolie 
installiert ist

Anzeige für den 
Demontageschutz

Anzeige zum Auswechseln 
des Filtersiebes

Hardware-Fehlfunktion

Hardware
Fehlfunktion

Ausfall des 
Lufteinlasssensors

Luftauslasssensor 
defekt

Lüfter bleibt stehen

Klicken Sie auf den 
Schalter

Der Geruchssensor muss vorgeheizt 
werden und zeigt dann nach 1 Minute 
entweder großartig, gut, mittel oder 
schlecht an.

Wenn der Luftreiniger zum ersten Mal eingeschaltet wird, 
geht er in den Automatikmodus.

Das Gerät verfügt über eine 
Demontageschutzfunktion, so dass es erst gestartet 
werden kann, wenn das Einlassgitter und das 
Auslassgitter ordnungsgemäß installiert sind.
Nach dem Einschalten wechselt das Gerät in den 
Standby-Modus, nachdem es gestartet wurde. 
Wenn Sie das Gerät nach einem unerwarteten 
Stromausfall einschalten (bei Stromausfall oder 
durch Herausziehen des Steckers aus der Steckdose 
während des normalen Betriebs), kehrt die 
Maschine automatisch in den Betriebszustand vor 
dem Stromausfall zurück.

Der Partikelsensor geht in den 
Vorwärmbetriebszustand, PM 2,5 zeigt 
«–» digital entweder großartig, gut, 
mittel oder schlecht an und dann nach 
15 Sekunden normal. 

2.
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Vorsicht



Fehlerbehebung

Dieser Abschnitt fasst die häufigsten Probleme zusammen, die bei dem Gerät 
auftreten können. Wenn Sie das Problem mit Hilfe der folgenden Informationen 
nicht lösen können, wenden Sie sich an das Midea Consumer Care Center

Mögliche LösungProblem

Der Filteraustauschcode wurde auf dem 
Bildschirm angezeigt, aber Sie haben 
den betreffenden Filter noch nicht 
ersetzt. Das Gerät wird gesperrt, wenn 
Sie den abgelaufenen Filter weiterhin 
verwenden. Ersetzen Sie in diesem Fall 
den Filter und setzen Sie den Filter-
Betriebsdauerzähler zurück.

Das Gerät funktioniert nicht, obwohl es 
angeschlossen ist.

Der Filterwechselcode war ständig an, 
aber Sie haben den betreffenden Filter 
nicht ersetzt, und jetzt ist das Gerät 
gesperrt. Ersetzen Sie in diesem Fall 
den Filter und setzen Sie den Filter-
Betriebsdauerzähler zurück.

Das Gerät funktioniert nicht, obwohl es 
eingeschaltet ist.

Das Gerät startet automatisch neu 
und wechselt in den vorherigen 
Modus, wenn die Stromversorgung 
wiederhergestellt ist.

Das Gerät schaltet sich versehentlich 
aus

Der Vorfilter ist verschmutzt. Reinigen 
Sie den Vorfilter

Der Luftstrom, der aus dem Luftauslass 
kommt, ist deutlich schwächer als zuvor.

Einer der Filter wurde nicht in das Gerät 
eingesetzt. Stellen Sie sicher, dass alle 
Filter in der folgenden Reihenfolge 
ordnungsgemäß installiert sind, indem 
Sie mit dem innersten Filter beginnen:

Die Luftqualität verbessert sich nicht, 
obwohl das Gerät schon lange in 
Betrieb ist.

Der Luftqualitätssensor ist nass. Die 
Luftfeuchtigkeit in Ihrem Raum ist 
hoch und verursacht Kondensation. 
Vergewissern Sie sich, dass der 
Luftqualitätssensor sauber und trocken 
ist.

Mögliche LösungProblem

Der Luftqualitätssensor ist 
verschmutzt. Reinigen Sie den 
Luftqualitätssensor

Die Farbe der Luftqualitätsleuchte 
bleibt immer gleich.

Die ersten paar Male, wenn Sie 
das Gerät verwenden, kann ein 
Geruch von Kunststoff austreten, 
was normal ist.  Wenn das Gerät 
jedoch einen Brandgeruch erzeugt, 
wenden Sie sich an Ihren Midea-
Händler oder eine autorisierte 
Midea-Kundendienststelle, da das 
Gerät auch einen unangenehmen 
Geruch erzeugen kann, wenn der 
Filter verschmutzt ist. Reinigen 
oder ersetzen Sie in diesem Fall den 
betreffenden Filter.

Das Gerät erzeugt einen seltsamen 
Geruch.

Wenn das Gerät zu laut ist, können 
Sie die Lüftergeschwindigkeit auf 
eine geringere Drehzahl einstellen. 
Wenn Sie das Gerät nachts in einem 
Schlafzimmer verwenden, wählen Sie 
den Schlafmodus.

Das Gerät ist besonders laut.

Fehlerbehebung



ORDNUNGSGEMÄSSER UMGANG UND/ODER RECYCLING DES WASSERERHITZERS
Gemäß der Elektroschrott- (Management & Handling) Verordnung, 2011 (nachfolgend 
als „E- Waste Rules“ bezeichnet), sind alle Verbraucher, einschließlich der Käufer dieses 
Luftreiniger  verpflichtet, alle Elektro- und Elektronikgeräte über autorisierte Wiederverwerter 
ordnungsgemäß zu recyceln und zu entsorgen. Elektroschrott ist definiert als „Elektro- und 
Elektronik-Altgeräte, die ganz oder teilweise oder als Ausschuss aus ihrem Herstellungs- und 
Reparaturprozess entsorgt werden sollen“. E-Waste enthält verschiedene gefährliche Stoffe 
wie Blei, Quecksilber, Cadmium und sechswertige Chrom, polybromierte Biphenyle und 
polybromierte Diphenylether. Daher setzt unsachgemäße Handhabung und Entsorgung von 
Elektroschrott dieses gefährliche Material in die Umwelt frei, was zu Umweltverschmutzung, 
Kontamination von Boden und Wasser und verschiedenen Gesundheitsrisiken führt. Obwohl 
das von Ihnen gekaufte Produkt keine Gefahrstoffe enthält, die über den vorgeschriebenen 
Grenzwert der Elektroschrottverordnung hinausgehen, ist es zwingend erforderlich, dass das 
Produkt mit äußerster Vorsicht und gemäß den in diesem Handbuch genannten Richtlinien 
behandelt wird und die folgenden Verhaltensregeln eingehalten werden.

Die folgende Kennzeichnung/Symbole auf dem Produkt oder 
der Verpackung weisen darauf hin, dass das Produkt und sein 
Zubehör/Teile (z.B. Fernbedienung, Batterien, Ersatzteile usw.) am 
Ende der Lebensdauer nicht zusammen mit anderem Hausmüll 
entsorgt werden darf. Bitte trennen Sie diese Gegenstände von 
anderen Abfallsorten und recyceln Sie sie verantwortungsbewusst 
zum Schutz der Umwelt und des kollektiven Wohlergehens.

Union Distribution s.r.o. (im Folgenden als „Unternehmen“ bezeichnet), garantiert 
dem inländischen Erstkäufer (im Folgenden als „Käufer“ bezeichnet) des Produkts (wie in 
der Warranty Registration Card (Garantiekarte) und im Folgenden als „besagte Einheit“ 
bezeichnet), dass die besagte Einheit bei normalem Gebrauch und Service und unter den 
angegebenen Spannungsbedingungen frei von Material- und Verarbeitungsfehlern ist, 
und dass sich das Unternehmen während eines Zeitraums von zwölf (24) Monaten ab 
Rechnungsdatum („Garantiezeit“), wie in der Garantiekarte angegeben, verpflichtet, nach 
eigenem Ermessen und kostenlos jedes Teil oder alle Teile der besagten Einheit, die sich als 
Material- oder Verarbeitungsfehler erweisen, zu reparieren oder zu ersetzen.

Gewährleistungsausschlüsse:
Diese Garantie gilt nicht für:
a. Geräusche oder Vibrationen, die für den Betrieb des Produkts als normal gelten, wie 

Warntöne und Wasserabstoßungsgeräusche.
b. Normale Wartung, die in der Bedienungsanleitung empfohlen wird;
c. Entfernen von Fremdkörpern / Substanzen aus dem Gerät, einschließlich der Pumpe und 

eines beliebigen Filtersatzes;
d. Ersetzen der Sicherungen oder korrigieren der Hausverkabelung oder Hausinstallation 

oder Klempnerarbeiten;
e. Jede Art von Anstrich, Beschichtung, einschließlich Rost usw., oder deren Mängel;
f. Verbrauchsteile wie Filter und Kunststoffteile.
Garantiebedingungen
1. Der Käufer hat das Unternehmen unverzüglich über alle festgestellten Mängel 

zu informieren und dem Unternehmen oder seinen bevollmächtigten Vertretern 
die Möglichkeit zu geben, notwendige Reparaturen zu überprüfen, zu testen und 
durchzuführen;

2. Zum Zeitpunkt der Reparatur/Wartung ist der Käufer verpflichtet, dem autorisierten 
Servicepersonal des Unternehmens die Originalrechnung vorzulegen. Unterlässt der 
Käufer dies, so werden alle Reparatur- und Servicearbeiten kostenpflichtig durchgeführt;

3. Die Garantie gilt nur für die Garantiezeit, und zwar unabhängig davon, ob die besagte 
Einheit aus welchen Grund auch immer benutzt wurde oder unbenutzt ist; 

UnterlassenVorgehensweise
Verkaufen Sie den Elektroschrott niemals an 
nicht autorisierte Stellen, Schrotthändler/
Schrottsammelunternehmen

Übergeben Sie den Elektroschrott dem 
Unternehmen/Autorisierten Recycle-Unternehmen

Werfen Sie Elektroschrott niemals als Teil des 
Hausmülls in die Mülltonne.

Elektroschrott sollte niemals in den Hausmüll 
geworfen werden.

Bewahren Sie Elektroschrott niemals in offenen 
und exponierten Bereichen auf, die für alle 
zugänglich sind.

Bewahren Sie das Produkt in einem isolierten 
Bereich auf, sollte es nicht mehr funktionsfähig 
oder reparabel sein, um seinen versehentlicher 
Bruch zu verhindern.

Öffnen/Demontieren Sie Elektroschrott niemals 
selbst.

Das Produkt darf vom Benutzer selbst nicht 
geöffnet werden, sondern nur durch autorisiertes 
Servicepersonal.

Richtlinien für die Entsorgung von Elektroschrott Allgemeine Geschäftsbedingungen für die Produktgarantie



Allgemeine Geschäftsbedingungen für die Produktgarantie Allgemeine Geschäftsbedingungen für die Produktgarantie

4. Die Gewährleistungsfrist umfasst die Zeit, die für Reparaturen, Ersatz, Geräteprüfungen, 
technische Störungen, Laufzeit usw. benötigt wird;

5. Die Gewährleistungsfrist wird durch einen späteren Weiterverkauf, die Reparatur oder 
den Austausch der besagten Einheit nicht verlängert, erneuert oder anderweitig davon 
beeinflusst. Teile der besagten Einheit, die im Rahmen dieser Garantie ersetzt oder 
repariert wurden, fallen nur für die Restlaufzeit der ursprünglichen Garantie unter diese 
Gewährleistung.

6. Serviceeinsätze im Rahmen dieser Garantie außerhalb der Gemeindegrenzen des Ortes, 
an dem sich der Bevollmächtigte/Händler befindet (Außenstellen), sowie die An- und 
Abreisen und sonstige Nebenkosten, die jeweils im Zusammenhang mit dem Besuch 
des Servicepersonals, Technikers usw. stehen, gehen zu Lasten des Bestellers und sind 
im Voraus zu zahlen. Darüber hinaus gehen alle Kosten, die dem Bevollmächtigten/
Händler durch die Abholung des Geräts oder eines Teils davon von außerhalb gelegenen 
Standorten zur Reparaturstelle und deren Rückführung an den ursprünglichen Standort 
entstehen, ausschließlich zu Lasten des Käufers.

7. Obwohl die autorisierten Händler oder das Unternehmen sobald die Reklamation 
eingeht alle Anstrengungen unternehmen werden, um eine Reparatur durchzuführen 
und/oder wenn das Teil nicht zu reparieren ist, die Teile im Rahmen dieser Garantie 
auszutauschen, wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass der autorisierte Händler 
oder das Unternehmen nicht haftbar dafür sind, dies innerhalb eines bestimmten 
Zeitrahmens zu tun.

8. Es liegt im absoluten Ermessen des Unternehmens, ob
(a) Reparaturen durchgeführt oder Teile ausgetauscht werden, sei es am Aufstellungsort 

oder in einem Servicezentrum;
(b) die defekten Teile durch funktionsfähige gleichwertige Teile, die sich von den 

ursprünglich eingebauten unterscheiden können, ersetzt werden;
(c) defekte Teile oder Komponenten, die im Rahmen dieser Garantie ersetzt wurden, 

aufbewahrt werden.
9. Beschränkung der Gewährleistung:
Die Garantie gilt nicht in einem der folgenden Fälle:
a. Für Mängel, die dadurch entstehen, dass der Käufer die Anweisungen im 

Benutzerhandbuch für die Installation, die Wartung, Reinigung oder den Betrieb der 
besagten Einheit nicht befolgt hat;

b. Wenn die besagte Einheit von jemand anderem als dem Bevollmächtigten/Händler des 
Unternehmens und einer anderen Person gewartet, repariert, installiert, deinstalliert, 
erneut installiert oder betreut wurde;

c. Für alle Schäden/Fehler, die durch Unfall, Sabotage, Manipulation, unsachgemäße 
Handhabung oder Behandlung, Nachlässigkeit, Unfall, Feuer, Überschwemmung, 
Erdbeben oder höhere Gewalt oder durch ätzende Einwirkungen auf die 
Originalarmaturen, Ventile usw. verursacht wurden;

d. Wenn die besagte Einheit durch den Käufer für andere Zwecke als die private Nutzung 
verwendet wird;

e. Für Schäden, die durch Über- und Unterspannung, unsachgemäße Stromkreise 
außerhalb des Gerätes oder durch fehlerhafte Stromversorgung verursacht werden;

f. Wenn die besagte Einheit oder Teile davon durch Insekten, Ratten, Schädlinge oder 
andere äußere Faktoren wie Feuer, Überschwemmung, Erdbeben, Blitzeinschlag und/
oder andere höhere Gewalt/Naturkatastrophen beschädigt werden.

g. Jeder Defekt, der auf den Austausch von Originalteilen durch nicht Originalteile 
zurückzuführen ist;

h. Schäden der besagten Einheit durch Verwendung von Zusatzgeräten, die vom 
Unternehmen nicht zugelassen oder empfohlen sind;

Wenn die Seriennummer auf dem Gerät oder einem Teil davon aus welchem Grund auch 
immer beschädigt, verunstaltet, verändert, gelöscht, manipuliert oder entfernt worden 
ist;

j. Wenn der Eisengehalt hoch ist (mehr als 0,3 ppm).
10. Das Unternehmen ist in keinem Fall haftbar für indirekte, zufällige oder Folgeschäden 

oder Verluste oder Schäden, die sich für den genannten Käufer und/oder sein Eigentum 
oder für Dritte durch die Nutzung oder Unmöglichkeit der Nutzung des Geräts ergeben. 

11. Das Unternehmen haftet nicht für Verluste, Schäden, Verzögerungen bei Reparaturen 
und Ersatz von Teilen, die auf Faktoren zurückzuführen sind, die sich der Kontrolle des 
Unternehmens entziehen;

12. Alle Ansprüche aus dieser Garantie sind auf die Reparatur oder den Austausch der 
defekten Teile beschränkt. Die Haftung des Unternehmens im Rahmen dieser Garantie 
darf unter keinen Umständen den vom Käufer für die besagte Einheit gezahlten Preis 
übersteigen.

13. Keiner der Mitarbeiter und/oder Händler des Unternehmens ist befugt, die Bedingungen 
dieser Garantie zu ändern.

DIESE GARANTIE IST NICHT ÜBERTRAGBAR 
UND GILT NUR FÜR DEN ERSTKÄUFER

FÜLLEN SIE DIESES DOKUMENT AUS, DAS SIE 
VORLEGEN MÜSSEN, UND BEWAHREN SIE 
ES ZUSAMMEN MIT IHREM KAUFBELEG AN 

EINEM SICHEREN ORT AUF

SOLLTEN SIE EINEN SERVICE IM RAHMEN 
DIESER GARANTIE BENÖTIGEN, 
KONTAKTIEREN SIE UNS BITTE



Memo

GARANTIEKARTE

Rechnungsnummer:    Kaufdatum:    

Kundenname:    

Adresse:   

Produktname:     Modell-Nr.:     

Seriennummer der Einheit:      

Name und Adresse des Händlers:      

Unterschrift des Händlers:   Siegel des Händlers:  

Rechnungsnummer:    Kaufdatum:    

Kundenname:    

Adresse:   

Produktname:     Modell-Nr.:     

Seriennummer der Einheit:      

Name und Adresse des Händlers:      

Unterschrift des Händlers:   Siegel des Händlers:  

Union Distribution s.r.o.

Union Distribution s.r.o.


