
Viktor 
 Gebrauchsanweisung
 Operating instructions
 Mode d‘emploi
 Manual de instrucciones
 Gebruiksaanwijzing
 Brugsanvisning

Návod na obsluhu Návod na použitie



Viktor

1
2

4

567

89

2 J
AHRE GARANTIE 

 2 YEARS W
ARRANTY  2 ANNÉES 

DE
 G

AR
AN

TIE
 

2



2 J
AHRE GARANTIE 

 2 YEARS W
ARRANTY  2 ANNÉES 

DE
 G

AR
AN

TIE
 

2

12

13

3

10

11

14



Návod na použitie
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:
1. Čistič
2. Dvere čističa
3. Adaptér
4. Zinkový podstavec
5. Spínač
6. Tlačidlo nastavenia rýchlosti
7. Tlačidlo nastavenia časovača
8. Kontrolka HPP fi ltra
9. Tlačidlo pre nočný režim
10. Dávkovač vône
11. Predfi lter
12. HPP™ fi lter
13. Filter s aktívnym uhlíkom
14. Uzamykacie prvky pre fi lter HPP™

Dôležité bezpečnostné upozornenia
Pred prvým použitím zariadenia si prosím dôkladne prečítajte návod 
na použitie a odložte ho na bezpečnom mieste pre prípad, že by ste ho 
v budúcnosti potrebovali. V prípade predaja zariadenia ho odovzdajte 
ďalšiemu majiteľovi.
• Stadler Form sa zrieka akejkoľvek zodpovednosti za straty alebo 

poškodenia, ku ktorým prišlo kvôli nedodržaniu tohto návodu na použitie.
• Zariadenie je určené na použitie v domácnosti a na účely uvádzané 

v tomto návode na použitie. Nekompetentné používanie a technické 
modifi kácie zariadenia môžu viesť k ohrozeniu života a zdravia.

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

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

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

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

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

• Aróma difuzér nepoužívajte v tesnej blízkosti vane, sprchy alebo bazéna 



(dodržujte minimálny odstup 3 m). Zariadenie umiestnite tak, aby ho 
osoba vo vani nemohla obsluhovať.

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

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

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

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

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

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

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

Technický prehľad zariadenia
Predfi lter Predfi lter odstraňuje veľké prachové častice a znečistenie zo 
vzduchu, čím chráni druhý fi lter pred silným znečistením a tým optimalizuje 
jeho funkčnosť. Predfi lter je potrebné pravidelne 1-2× mesačne povysávať. 
Keďže sa materiál fi ltra časom opotrebováva, fi lter je potrebné meniť v 
6-mesačných intervaloch.
HPP™ fi ltrový systém HPP™ fi lter je srdcom 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.
LED kontrolka HPP™ (8) zobrazuje stav funkcie fi ltra HPP:
• LED kontrolka svieti - fi lter HPP je nainštalovaný a pracuje bezchybne.
• LED kontrolka nesvieti - fi lter HPP nie je nainštalovaný alebo nefunguje.
• LED kontrolka slabšie svieti - fi lter HPP je znečistený, vyčistite podľa 

pokynov.
Filter HPP sa musí čistiť každé 2 mesiace v studenej tečúcej vode
pomocou čistiaceho prostriedku (pozri kapitolu „Čistenie“).
Filter s aktívnym uhlíkom Filter s aktívnym uhlíkom je schopný absorbovať 
plyny nesené vzduchom (nepríjemné pachy či tabakový dym), čim ich fi ltruje 
zo vzduchu. Jeho kapacita je ohraničená, preto je potrebné fi lter 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 fi lter už dostatočne neodstraňuje nepríjemné 
pachy zo vzduchu, vymeňte fi lter skôr.
Dávkovač vône Navlhčite vlnenú tkaninu dávkovača vône niekoľkými 
kvapkami vône. Viktor začne uvoľňovať vôňu do izbového
vzduchu a vytvárať tým príjemné prostredie.
Pozor: vôňa použitá v nadmernom množstve môže spôsobiť poškodenie 
plastu, nepridávajte ďalšiu dávku, kým prvá nie je úplne spotrebovaná.
Ak si nie ste istý, umyte a vysušte dávkovač vône a tkaninu.
Rýchlosti 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 vhod-
né pre nepretržitú prevádzku.
Nočný režim Mnohé dnešné spotrebiče majú zabudované LED kontrolky, 
ktoré nie sú vhodné pre použitie spotrebiča v noci v spálni. Svetelnosť tohto 
zariadenia je v nočnom režime znížená na príjemnú úroveň.

Príprava na použitie/prevádzka
1. Položte čistič vzduchu Viktor na rovný povrch na želané miesto. Zapojte 

adaptér (3) do vhodnej elektrickej zásuvky.
2. Otvorte spotrebič na zadnej strane (stlačením tlačidla „Push to open“). 

Odstráňte ochrannú fóliu z fi ltra s aktívnym uhlíkom (13). Skontrolujte, 
či uzamykacie prvky fi ltra HPP™ (14) sú v horizontálnej polohe (ako je 
znázornené na obrázku). Ak tomu tak nie je, otočte ich, až kým nie sú 
uzamykacie prvky v horizontálnej polohe na zabezpečenie fi ltra HPP™

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

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

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

6. Ak sa vám zdá, že kontrolky svietia príliš jasno (napr. v spálni), ich jas 
znížite stlačením tlačidla pre nočný režim (9).
Môžete si vybrať medzi tromi rôznymi režimami:
• Normálny režim (predvolený režim)
• Režim stlmenia (raz stlačte, kontrolky budú svietiť tlmene)
• Režim vypnutia (dvakrát stlačte, kontrolky nebudú svietiť)
• Opätovným stlačením tlačidla pre nočný režim sa môžete vrátiť do 

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

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

Čistenie fi ltra
Vypnite zariadenie a vytiahnite adaptér zo zásuvky pred tým, než začnete 
akúkoľvek údržbu zariadenia a po každom jeho použití. Nikdy neponárajte 
do vody (nebezpečenstvo skratu).
• Vonkajšie povrchy čistite len mokrou utierkou a potom utrite dosucha. 

Predfi lter opatrne čistite vysávačom 1-2× mesačne v závislosti od znečis-
tenia.Filter je potrebné meniť v 6-mesačných intervaloch.



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

• Filter s aktívnym uhlíkom sa nedá čistiť a je potrebné ho vymeniť vždy po 
maximálne šiestich mesiacoch. Na fi ltri s aktívnym uhlíkom je miesto, 
kde treba zaznačiť dátum. Na toto mieste vyznačte dátum inštalácie 
fi ltra. Po šiestich mesiacoch po tomto dátume vymeňte fi lter s 
aktívnym uhlíkom aj predfi lter. Balenie Viktor Filter Pack V-010, 
ktoré oba fi ltre obsahuje, si môžete kúpiť od vášho predajcu.

Opravy
• Opravy elektrických zariadení môže vykonať len kvalifi  kovaný servisný 

technik. Nesprávna alebo neodborná oprava má za následok stratu 
záruky a odmietnutie akejkoľvek zodpovednosti.

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

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

ním napájacieho kábla a odovzdajte ho na určenom zbernom mieste

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

Technické údaje 
Výkon (5 rýchlostí): 10 – 38 W
Rozmery:   246 × 451 × 246 mm

(šírka × výška × hĺbka)
Váha:  cca 4,9 kg
Časovač vypnutia: 2, 4, 8 hodín
Zvuková hladina: 30,5 - 57 dB(A)
Spĺňa predpisy EÚ CE / WEEE / RoHS / EAC

Všetky práva na akékoľvek technické úpravy vyhradené.



Dizajn: Matti

Výhradný dovozca a distribútor značky Stadler Form pre SR:
PLAY Electronics, s.r.o.
Kragujevská 19, 010 01 Žilina
E–mail: info@stadlerform.sk
www.stadlerform.sk

Nadštandardný servis
Na stránke www.stadlerform.sk/servis nájdete informácie nielen 
o našich ďalších produktoch, ale aj o jednoduchom spôsobe 
vybavovania reklamácií „Pick & Return“, v rámci ktorého 
od vás výrobok bezplatne vyzdvihneme a opravený vám ho 
opäť zdarma privezieme priamo domov.

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

Ďakujeme všetkým, ktorí sa tohto projektu zúčastnili: 
Del Xu za jeho zapojenie, nápady a organizáciu, Lin Shouming 
za technickú a Wang Chaode za CAD prácu, Paul Gsell 
za fotografi e, Matti Walker za nadčasový dizajn 
a magickú grafi ckú prácu.

Martin Stadler,
výkonný riaditeľ spoločnosti Stadler Form Aktiengesellschaft


