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« I N T E R N A T I O N A L  P A T E N T  A P P L I C A T I O N  P E N D I N G »



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

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

Popis zariadenia
Zariadenie pozostáva z nasledovných základných súčastí:

Čistič1. 
Dvere čističa2. 
Adaptér3. 
Zinkový podstavec4. 
Spínač5. 
Tlačidlo nastavenia rýchlosti6. 
Tlačidlo nastavenia časovača7. 
Kontrolka HPP filtra8. 
Tlačidlo pre nočný režim9. 
Dávkovač vône10. 
Predradený filter11. 
HPPTM filter 12. 
Filter s aktívnym uhlíkom13. 

Dôležité bezpečnostné pokyny
Pred prvým použitím zariadenia si pozorne prečítajte návod na použitie. • 
Návod si odložte pre prípad potreby, resp. postúpte návod na ďalšieho 
vlastníka zariadenia.
Spoločnosť StadlerForm nenesie zodpovednosť za stratu alebo poško-• 
denie zariadenia, ktoré vznikli následkom nedodržiavania tohto návodu 
na použitie. 
Zariadenie je len pre domáce použitie na účely opísané v tomto návode • 
na použitie. Neoprávnené používanie a technické úpravy zariadenia 
môžu viesť k ohrozeniu života a zdravia. 
Osoby, ktoré si neprečítali návod na použitie, deti a osoby pod vplyvom • 
alkoholu a narkotík smú zariadenie používať len pod dozorom. 
Kábel pripojte len k striedavému prúdu. Dodržte údaj o napätí, ktorý je • 
uvedený na zariadení.
Nepoužívajte poškodené predlžovacie káble.• 
Neveďte napájací kábel po ostrých hranách a uistite sa, že sa kábel nikde • 
nezasekol.  
Nevyťahujte kábel zo zásuvky mokrými rukami ale ťahaním napájacieho • 
kábla. 
Nepoužívajte tento čistič vzduchu v tesnej blízkosti vane, sprchy, alebo • 
bazéna (dodržte minimálnu vzdialenosť 3 m). Umiestnite zariadenie tak, 
aby naň osoba vo vani nedočiahla. 
Neumiestňujte zariadenie v blízkosti tepelného zdroja. Nevystavujte • 
napájací kábel priamemu teplu (napr. rozohriata varná doska, otvorený 
oheň, rozohriata žehlička alebo ohrievač). Chráňte napájací kábel pred 
olejovými látkami. 



Umiestnite zariadenie tak, aby bolo počas manipulácie s ním stabilné • 
a uistite sa, že sa nikto nemôže potknúť o napájací kábel. 
Zariadenie nie je odolné voči postriekaniu vodou.• 
Neuskladňujte ani nenarábajte so zariadením vonku.• 
Skladujte zariadenie na suchom mieste, kam sa nemôžu dostať deti • 
(zabaľte zariadenie).

Technický prehľad zariadenia
Predradený filter Predradený filter odstraňuje veľké prachové častice 
a znečistenie zo vzduchu, čím chráni druhý filter pred silným znečistením 
a tým optimalizuje jeho funkčnosť. Predradený filter je možné v prípade 
potreby povysávať. Keďže sa materiál filtra časom opotrebováva, filter je 
potrebné meniť v 6-mesačných intervaloch. 
HPPTM filtrový systém HPPTM filter je srdcom čističa vzduchu. Filtruje 
vírusy, baktérie, jemný prach, peľ, výlučky prachových roztočov a plesne 
z izbového vzduchu. Jeho vysokú účinnosť zabezpečuje použitie extrémne 
silných magnetických polí. 
Filter s aktívnym uhlíkom Filter s aktívnym uhlíkom je schopný absorbovať 
plyny nesené vzduchom (nepríjemné pachy či tabakový dym), čim ich filtruje 
zo vzduchu. Jeho kapacita je ohraničená, preto je potrebné filter meniť pri-
bližne v 6-mesačných intervaloch v závislosti od miery znečistenia vzduchu 
nepríjemnými pachmi alebo tabakovým dymom. Ak je ešte pred uplynutím 
6-mesačnej lehoty zjavné, že filter už dostatočne neodstraňuje nepríjemné 
pachy zo vzduchu, vymeňte filter skôr. 
Dávkovač vône Navlhčite vlnenú tkaninu dávkovača vône niekoľkými 
kvapkami vône (max. 1-2 kvapky). Viktor začne uvoľňovať vôňu do izbového 
vzduchu a vytvárať tým príjemné prostredie. 
Pozor: vôňa použitá v nadmernom množstve môže pôsobiť na a poškodiť 
plast, preto nedávkujte viac než 1-2 kvapky vône na vlnenú tkaninu, a nepri-
dávajte ďalšiu dávku, kým prvá nie je úplne spotrebovaná. Ak si nie ste istý, 
umyte a vysušte dávkovač vône a tkaninu. 
Rýchlosti Čistič vzduchu má 5 rôznych rýchlostí pre rôzne použitia:
Rýchlosť 1  veľmi tichý – napr. pre použitie v spálni v noci
Rýchlosť 2 tichý – pre spálne a menšie miestnosti
Rýchlosť 3 pre nepretržité denné použitie v menších miestnostiach 

(25 m2)
Rýchlosť 4 pre nepretržité denné použitie vo väčších miestnostiach (do 

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

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

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

Príprava na použitie/prevádzka
Položte čistič vzduchu Viktor na rovný povrch na želané miesto. Zapojte 1. 
adaptér (3) do vhodnej elektrickej zásuvky. 
Zapnite zariadenie stlačením spínača (5).2. 



Môžete si nastaviť rýchlosť a tým mieru čistenia vzduchu (množstvo za 3. 
hodinu) stlačením tlačidla nastavenia rýchlosti (6) (jedna modrá kontrol-
ka pre rýchlosť 1, dve modré kontrolky pre rýchlosť 2, atď.).
Môžete si nastaviť požadovaný čas čistenia vzduchu pomocou stlačením 4. 
tlačidla časovača (7). Môžete si vybrať z nasledovných časov: 2 hodiny, 
4 hodiny, alebo 8 hodín. Ak nechcete použiť časovač, môžete nechať 
bežať čistič vzduchu nepretržite (nesvietia žiadne LED kontrolky). 
Ak sa vám zdá, že kontrolky svietia príliš jasno (napr. v spálni), ich jas 5. 
znížite stlačením tlačidla pre nočný režim (9). Nočný režim vypnete 
opätovným stlačením tlačidla. 
Čistič vzduchu Viktor môžete využiť aj pre šírenie vône do miestnosti. Pri 6. 
dávkovaní vône buďte opatrní, pretože nadmerné množstvo vône môže 
viesť k poruche činnosti alebo poškodeniu zariadenia. Ak chcete použiť 
dávkovač vône, vyberte nádobu na vôňu (10) zo zariadenia. Kvapnite 
max. 1-2 kvapky vône do nádoby a vráťte nádobu na miesto. Ak chcete 
vôňu vymeniť, môžete vymyť nádobu na vôňu a vlnenú tkaninu pod 
tečúcou vodou.

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

Vonkajšie povrchy čistite len mokrou utierkou a potom utrite dosucha. • 
Predradený filter opatrne vyčistite vysávačom. Filter je potrebné meniť • 
v 6-mesačných intervaloch.
Jemné častice, vírusy a baktérie sa časom nazhromaždia v HPP filtri, • 
preto ho umyte každé dva mesiace pod studenou tečúcou vodou. Filter 
nechajte vyschnúť a vráťte na miesto až keď nie sú vnútri viditeľné 
žiadne kvapky vody. 
Filter s aktívnym uhlíkom sa nedá čistiť a je potrebné ho vymeniť vždy • 
po maximálne šiestich mesiacoch. Na filtri s aktívnym uhlíkom je 
miesto, kde treba zaznačiť dátum. Na toto mieste vyznačte dátum 
inštalácie filtra. Po šiestich mesiacoch po tomto dátume vymeňte 
filter s aktívnym uhlíkom aj predradený filter. Balenie Combi Filter 
Pack V-010, ktoré oba filtre obsahuje, si môžete kúpiť od vášho 
predajcu.

Opravy/likvidácia
Opravy elektrických spotrebičov môže vykonávať len kvalifikovaný • 
elektrotechnik. Vykonanie neoprávnenej opravy ruší záruku a výrobca 
potom nezodpovedá za škody na zariadení.
Nikdy nepoužívajte zariadenie, ak je poškodený adaptér alebo zástrčka, • 
ak zariadenie nepracuje správne, ak padlo na zem, alebo bolo inak 
poškodené (trhliny/nalomenie plášťa zariadenia). 
Nevkladajte do zariadenia žiadne predmety. Zariadenie nerozoberajte. • 
Ak nie je možné zariadenie opraviť, okamžite ho znefunkčnite a odo-• 
vzdajte na zbernom mieste na to určenom.
Elektrické spotrebiče nevyhadzujte do domáceho odpadu. Na tento účel • 
použite komunálne zberné miesta. 
Ak neviete, kde sa takéto zberné miesta nachádzajú, informujte sa • 
u miestnych úradov. 
Ak nerozvážne vyhodíte elektrické spotrebiče, nebezpečné látky zo • 
spotrebičov sa môžu dostať do podzemnej vody a odtiaľ do potravinové-
ho reťazca, alebo môžu znečistiť flóru a faunu na mnoho rokov. 



Ak si kupujte nové zariadenie namiesto starého, predajca je zo zákona • 
povinný prevziať staré zariadenie aspoň bezplatne pre jeho likvidáciu..
Ak ste zariadenie vymenili za nové, predajca má povinnosť vyplývajúcu • 
zo zákona staré zariadenia bezplatne prevziať a zlikvidovať.

Technické údaje
Výkon (5 rýchlostí): 10 – 34 W
Rozmery: 196 × 451 × 246 mm
 (šírka × výška × hĺbka)
Váha: cca 5,5 kg
Časovač vypnutia: 2, 4, 8 hodín
Zvuková hladina: < 26 dB(A)
Spĺňa predpisy EÚ CE / WEE / RoHS

Všetky práva pre akékoľvek technické modifikácie sú vyhradené.



Záruka
Záruka 24 mesiacov
Záruka sa vzťahuje na vady konštrukcie, výroby a materiálu. Nevzťahuje 
sa na diely, ktoré sa opotrebúvajú, ani na vady spôsobené nesprávnym 
použitím.

Pečiatka predajcu



Dizajn: Matti
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