
Read and save these instructions

Lesen und behalten Sie diese Anleitung

Lisez et enregistrez ces instructions

Leggere e salvare queste istruzioni

Lea y guarde estas instrucciones

Прочтите и сохраните эти инструкции

阅读并保存这些说明

TPP640S
MANUAL

SK: NÁVOD NA POUŽÍVANIE / CZ: NÁVOD K POUŽITÍ
Prečítajte si a odložte si tieto informácie. / Přečtěte si a odložte si tyto informace.



SK Bezpodmienečne dodržiavajte všetky bezpečnostné pokyny (samostatná súčasť dodávky).

CZ Bezpodmínečně dodržujte všechny bezpečnostní pokyny (samostatně součástí dodávky).
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NÁVOD NA POUŽÍVANIE
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Technické údaje*

Typové označenie TPP640S

Príkon 55 W

Napájacie napätie 220 – 240 V ~ 50 Hz

Čistiaci výkon (CADR): prach — dym — peľ 233 m3/h — 219 m3/h — 246 m3/h

Prevádzková hlučnosť 62 dB(A)

Rozmery 224 × 191 × 633 mm

Hmotnosť 4,3 kg

* Podlieha zmenám

TECHNICKÉ ÚDAJE
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ÚVOD

Ďakujeme vám za zakúpenie čističky vzduchu Thera-
pure® TPP640S. Pomocou UV svetla a filtrácie pri čis-
tení vzduchu čistička vzduchu Therapure® TPP640S 
výrazne zlepší kvalitu vzduchu vo vašej domácnosti, 
kancelárii a v iných priestoroch. Našou snahou je vaša 
úplná spokojnosť s  čističkou Therapure® TPP640S. 
Preto k  vám prichádza vaša čistička Therapure® 
TPP640S s dvojročnou zárukou.

Keď ste sa už oboznámili s  čistotou vzduchu z  čis-
tičky A Therapure® TPP640S, navštívte našu webovú 
stránku, kde nájdete ďalšie možnosti na zlepšenie 
kvality vášho vzduchu a  života s  našimi prémiovými 
výrobkami a aktualizáciami.

Dôkladne si preštudujte nasledovné pokyny, aby ste 
zabezpečili optimálny výkon a bezpečnosť.

envion.com
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PREDNOSTI VÝROBKU

5-DIELNY PROCES ČISTENIA

1. Prachový filter

2. Umývateľný filter

3. UV lampa

4. Fotokatalytický filter

5. ION Boost

VIAC VÝHOD

• 3 stupne otáčok ventilátora – umožňujú nastave-

nie požadovanej úrovne čistenia.

• Automatický režim na automatické nastavenie 

otáčok ventilátora v závislosti od kvality vzduchu:

Červená: zlá kvalita vzduchu

Oranžová: priemerná kvalita vzduchu

Modrá: dobrá kvalita vzduchu

• 24-hodinový časovač na automatické vypínanie

• Nočný režim na stlmenie osvetlenia ovládacieho 

panela počas spánku.

• Kontrolka čistenia filtra

• Diaľkové ovládanie
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HLAVNÉ ČASTI
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1. Poistka 

2. Mriežka vstupu vzduchu

3. Predradený filter

4. Filter

5. Kryt UV lampy

6. Ovládací panel: TIME, ON/FF, SPEED, UV/VOC, 

AUTO, ION a DIM

7. Indikátor kvality vzduchu

8. Mriežka výstupu vzduchu

9. UV lampa

10. Diaľkové ovládanie
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BEZPEČNOSŤ

 Pred používaním čističky vzduchu Therapure® 

TPP640S si prečítajte nasledovné dôležité infor-

mácie.

1. Neumiestňuje do blízkosti ventilátorov.

2. Zabezpečte vzdialenosť oboch strán zariadenia 

najmenej 30 centimetrov od steny.

3. Neumiestňuje zariadenie do blízkosti záclon.

4. Umiestnenie zariadenia do blízkosti zdroja zne-

čistenia vzduchu je účinný spôsob na zlepšenie 

kvality vzduchu v miestnosti.

 Nepoužívajte Therapure® TPP640S s  poškode-

ným filtrom. Vymeňte filter, ak je roztrhnutý alebo 

prederavený.

1

3

2

4

30 cm 30 cm

POUŽÍVANIE THERAPURE® TPP640S
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POUŽÍVANIE THERAPURE® TPP640S

OVLÁDANIE/NASTAVENIA
Ovládanie výkonu – Therapure® TPP640S spustíte 
stlačením hlavného vypínača Power na čističke vzdu-
chu a ionizátore. 

OVLÁDANIE ČASOVAČA
Čističku vzduchu Therapure® TPP640S možno na-
programovať tak, aby sa vypla po uplynutí nastave-
ného času. Časovač naprogramujete stláčaním tla-
čidla „TIME“. Každé stlačenie pridá jednu hodinu až 
do celkových 24 hodín. Podržanie stlačeného tlačidla 
automaticky zvýši čas na 24 hodín, 1 hodinu po čase, 
kedy ju chcete vypnúť.

IÓNOVÝ GENERÁTOR
Ionizátor sa vždy zapína spolu so zariadením.

OVLÁDANIE OTÁČOK VENTILÁTORA
Therapure® TPP640S má tri rôzne stupne čistenia HI, 
MED a LOW (vysoký, stredný a nízky). Stláčaním tla-
čidla „SPEED“ môžete prepínať medzi nastaveniami 
a zvoliť požadované otáčky ventilátora. Stupeň otáčok 
sa zobrazuje na LED indikácii.

AUTOMATICKÝ REŽIM
Therapure® TPP640S je vybavený vzduchovým senzo-
rom na monitorovanie kvality vášho vzduchu. Systém 
monitorovania vzduchu spustíte jednoducho stlačením 
tlačidla „AUTO“. Monitor bude testovať kvalitu vzdu-
chu a  automaticky prispôsobí otáčky ventilátora na 
odstránenie znečistenia vzduchu. Predná časť displeja 
je vybavená LED kontrolkami, ktoré signalizujú kvalitu 
vzduchu. ČERVENÁ farba znamená slabú, ORANŽOVÁ 
strednú a MODRÁ dobrú kvalitu vzduchu. 

KONTROLKA ČISTENIA FILTRA
Kontrolka čistenia filtra Therapure® TPP640S sa roz-
svieti vždy, keď je potrebné vyčistiť filter. Kontrolku fil-
tra vynulujete súčasným stlačením hlavného vypínača 
ON/OFF a  tlačidla UV/VOC na 3  sekundy. Kontrolka 
čistenia filtra CLEAN FILTER 3 krát zabliká a  potom 
zhasne, čo signalizuje vynulovanie jednotky.

REŽIM STMIEVANIA DIM
Ak svietia LED kontrolky príliš silno, aktivujte „režim 
stmievania „DIM“, ktorý vypne LED kontrolky a osvet-
lený displej. Režim stmievania DIM zapnete súčasným 
stlačením tlačidiel AUTO a TIME. Avšak kontrolka na-
pájania zostáva svietiť.

OVLÁDANIE UV
Stlačte ovládacie tlačidlo „UV/VOC“ na zapnutie UV 
lampy a fotokatalytického filtra.

LED kontrolka
červená/oranžová/modrá
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 Diaľkové ovládanie je napájané mincovou baté-

riou. Diaľkové ovládanie a  batériu uchovávajte 

mimo dosahu detí. Pri prehltnutí batérie ihneď 

vyhľadajte lekársku pomoc. Nikdy si za žiadnych 

okolností nevkladajte mincovú batériu do úst, lebo 

ju možno ľahko náhodne prehltnúť. Bezpečne zlik-

vidujte mincovú batériu. 

PRÍPRAVA DIAĽKOVÉHO OVLÁDANIA

1. Jemným ťahom vyberte plastovú vložku na spod-

nej strane diaľkového ovládania. 

2. Čističku vzduchu zapínajte a vypínajte stlačením 

hlavného vypínača.

POUŽÍVANIE DIAĽKOVÉHO OVLÁDANIA

• Otáčky ovládajte tlačidlom „SPEED“.

• Časovač ovládajte tlačidlom „TIME“. 

• UV svetlo zapínajte a  vypínajte tlačidlom „UV/

VOC“.

• Automatickú funkciu zapínajte a vypínajte tlačid-

lom „AUTO“. 

• Intenzitu svetiel čističky vzduchu znížite na-

stavením režimu stmievania DIM stlačením  

tlačidla „DIM“. 

VÝMENA BATÉRIE
Batériu vymeníte stlačením vložky s jej súčasným vy-
tiahnutím. 

• Vymieňajte len za: lítiovú batériu CR2025.

• Do vložky vložte novú batériu s  označením „+“ 

smerujúcim nahor a vložte vložku do diaľkového 

ovládania.

 Pri vkladaní vložky s batériou do diaľkového ovlá-

dania otočte diaľkové ovládanie hore nohami.

POUŽÍVANIE THERAPURE® TPP640S
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Správnu funkciu čističky vzduchu Therapure® 
TPP640S dosiahnete pravidelným čistením filtra každé 
štyri týždne používania. Častejšie čistenie je potrebné, 
ak je jednotka umiestnená v  priestore so zvýšeným 
znečistením ovzdušia (nadmerné množstvo dymu, 
zvieracie lupiny atď.).

 Neodporúčame vystavovať čističku vzduchu The-

rapure® TPP640S sadziam a dymu zo sviečok/ole-

jových lámp/krbov, v  takom prípade je potrebné 

častejšie čistenie. 

 Pred čistením sa vždy uistite, že čistička Thera-

pure® TPP640S je vypnutá a  odpojená od elek-

trickej siete.  

• Vysávanie obnoví účinnosť HEPA filtra. Avšak filter 

môže pôsobiť fľakato. To je normálne a neovplyv-

ňuje jeho účinnosť.

• Nepoužívajte vodu ani bežné čistiace prostriedky 

alebo saponáty na čistenie filtra.

• Vstupnú mriežku možno čistiť vysávačom alebo 

navlhčenou handrou (po vypnutí a odpojení zaria-

denia od elektrickej siete). 

ČISTENIE

1. Uvoľnite vstupnú mriežku stlačením poistky (pozri 

obrázok „Hlavné časti“).

2. Odstráňte vstupnú mriežku zariadenia.

3.  Uchopte ľavý a pravý rám filtra cez vrúbky na stra-

nách obalu filtra a odstráňte filter.

4. Na čistenie filtra používajte kefu alebo kefový 

nadstavec vysávača. Nadstavcom prechádzajte 

pozdĺž vstupnej a  výstupnej strany filtra, čo naj-

viac čistite medzi rebrami. 

5. Po vyčistení filtra a kontrole na prípadné poško-

denia vložte filter opačným postupom, ako pri 

vyberaní. Pripojte zariadenie na elektrickú sieť 

a na 3 sekundy podržte stlačený hlavný vypínač 

+ tlačidlo UV/VOC. Kontrolka čistenia filtra zhasne 

a čistenie filtra je ukončené.

ČISTENIE A ÚDRŽBA
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ČISTENIE VONKAJŠÍCH POVRCHOV

1. Vypnite zariadenie a odpojte ho od siete.

2. Handrou jemne navlhčenou slabým roztokom vody 

a  čistiaceho prostriedku na riad utrite vonkajšie 

povrchy.

3  Zabráňte vniknutiu vody do vnútorných častí, lebo 

by mohlo dôjsť k  poškodeniu vášho zariadenia 

s následkom zásahu a úrazu elektrickým prúdom.

4. Pred použitím nechajte dôkladne vyschnúť zaria-

denie.

UV LAMPA

 Životnosť UV lampy je 12 mesiacov pri nepretrži-

tej, efektívnej prevádzke. Po uplynutí tohto času 

môže lampa svietiť, avšak jej účinnosť je veľmi 

obmedzená. Na dosiahnutie maximálne účinnosti 

vymieňajte UV lampu v ročných intervaloch.

 Nedotýkajte sa sklenených častí lampy. Mastnota 

z prstov zníži účinnosť lampy.

 Nikdy neprevádzkujte zariadenie bez filtra alebo 

s  poškodeným filtrom. Kryt UV lampy musí byť 

neustále namontovaný. UV svetlo z UV lampy spô-

sobuje poškodenie zraku a môže spôsobiť oslep-

nutie.

ČISTENIE PREDRADENÉHO FILTRA

1. Uvoľnite vstupnú mriežku vzduchu stlačením po-

istky.

2. Opatrne odstráňte predradený filter zo vstupnej 

mriežky.

3. Predradený filter čistite jednoduchým ponorením 

do teplej mydlovej vody. Predradený filter opako-

vane ponárajte a vynárajte, až sa úplne vyčistí.

4. Opláchnite predradený filter čistou vodou a  ne-

chajte ho úplne vyschnúť pred vložením do vstup-

nej mriežky.

ČISTENIE A ÚDRŽBA



254

sk

VÝMENA UV LAMPY

  Pred výmenou UV lampy sa vždy uistite, že čis-

tička vzduchu Therapure® TPP640S je vypnutá 

a  odpojená od elektrickej siete. Lampu nechajte 

pred výmenou vychladnúť aspoň 5 minút.

1. Uvoľnite vstupnú mriežku stlačením poistky.

2.  Uchopte ľavý a pravý rám filtra cez vrúbky na stra-

nách obalu filtra a odstráňte filter.

3.  Odstráňte dva svorníky použité na upevnenie 

krytu UV lampy a  odstráňte kryt zo zariadenia, 

potom odskrutkujte starú UV lampu zo základne 

jednotky.

4.  Nainštalujte novú UV lampu do základne lampy 

jednotky.

5.  Namontujte kryt UV lampy pomocou dvoch svorní-

kov.

6.  Nasaďte vstupnú mriežku na zariadenie.

ČISTENIE A ÚDRŽBA
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ČISTENIE MONITORA VZDUCHU

1. Vypnite zariadenie a odpojte ho od siete.

2. Nájdite 3 malé vetracie otvory na zadnej strane 

zariadenia hneď nad vstupnou mriežkou.

3. Hadicou vysávača povysávajte prach a nečistoty, 

ktoré sa usadili vo vnútri komory monitora.

O MONITORE VZDUCHU

 Model TPP640S je vybavený monitorom vzduchu 

na sledovanie kvality vzduchu. Postupom času 

sa monitor zašpiní a  treba ho vyčistiť. Hlavným 

príznakom znečisteného monitora vzduchu je, že 

LED indikácia zamrzne na jednej farbe. Na čistenie 

monitora vzduchu použite vysávač, ktorým vyčis-

títe komoru monitora.

ČISTENIE A ÚDRŽBA
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Problém Príčina Riešenie

Zariadenie nepracuje Nebol zapnutý hlavný vypínač. Stlačte hlavný vypínač.

Zariadenie je odpojené od siete. Skontrolujte, či je zariadenie pripojené na sieť.

Vstupná mriežka nebola nasadená a zaistená. Skontrolujte, či sú filter a vstupná mriežka správne nasadené a zaistené.

Zníženie prietoku vzdu-
chu alebo nedostatočná 
filtrácia

Vstupná alebo výstupná mriežka môže byť zakrytá. Skontrolujte, či nič nebráni prúdeniu vzduchu na vstupe a výstupe.

Umývateľný filter môže byť upchatý. Skontrolujte filter a v prípade potreby ho vyčistite.

RIEŠENIE PROBLÉMOV
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NÁVOD K POUŽITÍ
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Technické údaje*

Typové označení TPP640S

Příkon 55 W

Napětí síťového zdroje 220–240 V ~50 Hz

Čisticí výkon (CADR): prach – kouř – pyl 233 m3/h – 219 m3/h – 246 m3/h

Hlučnost za chodu 62 dB(A)

Rozměry 224 × 191 × 633 mm

Hmotnost 4,3 kg

* Podléhá změně

TECHNICKÉ ÚDAJE
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ÚVOD

Děkujeme vám, že jste si zakoupili čistič vzduchu The-
rapure® TPP640S. Díky UV světlu a filtrace pro čištění 
vzduchu čistič vzduchu Therapure® TPP640S výrazně 
zvýší kvalitu vzduchu ve vašem bytě, kanceláři nebo 
v jiných prostředích. Chceme, abyste byli se svým pří-
strojem Therapure® TPP640S plně spokojeni. Z tohoto 
důvodu se váš přístroj Therapure® TPP640S dodává se 
zárukou na dva roky.

Jakmile jste zakusili čistotu vzduchu z přístroje The-
rapure® TPP640S, navštivte naše internetové stránky, 
abyste zjistili další možnosti, jak zvýšit kvalitu vzduchu 
ve vašich prostorách a kvalitu vašeho života díky našim 
prvotřídním výrobkům a vylepšením.

Důkladně si prosím prostudujte následující pokyny, 
aby byla zaručena optimální výkonnost a bezpečnost 
přístroje.

envion.com
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VÝHODY VÝROBKU

PĚTISTUPŇOVÝ PROCES ČIŠTĚNÍ

1. Předfiltr

2. Čistitelný filtr

3. UV lampa

4. Fotokatalytický filtr

5. Zvýšený výkon ionizace

DALŠÍ VÝHODY

• Nastavení tří otáček ventilátoru – umožní vám zvo-

lit požadovanou úroveň čištění.

• Automatický režim pro automatické nastavení otá-

ček ventilátoru v závislosti na kvalitě vzduchu:

Červené světlo: Kvalita vzduchu je špatná.

Oranžové světlo: Kvalita vzduchu je uspokojivá.

Modré světlo: Kvalita vzduchu je dobrá.

• Časovač na 24 hodin pro automatické vypnutí

• Noční provoz pro ztlumení osvětlení ovládacího 

panelu po dobu spánku.

• Výstražné světlo čištění filtru

• Dálkové ovládání



234

cz
HLAVNÍ ČÁSTI
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1. Zajišťovací západka 

2. Vstupní mřížka vzduchu

3. Předfiltr

4. Filtr

5. Kryt UV lampy

6. Ovládací panel: TIME, ON/OFF, SPEED, UV/VOC, 

AUTO, ION a DIM

7. Světlo indikace kvality vzduchu

8. Výstupní mřížka vzduchu

9. UV lampa

10. Dálkové ovládání
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BEZPEČNOST

 Před používáním čističe vzduchu Therapure® 

TPP640S si prosím prostudujte následující důle-

žité informace.

1. Neumísťujte přístroj v blízkosti ventilátorů.

2. Zachovejte na obou stranách přístroje vzdálenost 

minimálně 30 centimetrů od stěny.

3 Neumísťujte přístroj v blízkosti záclon.

4. Umístění přístroje blízko zdroje znečistění vzdu-

chu je účinný způsob ke zlepšení kvality vzduchu.

 Neprovozujte přístroj Therapure® TPP640S s po-

škozeným filtrem. Pokud je filtr roztržený nebo je 

v něm díra, vyměňte jej.

1

3

2

4

30 cm 30 cm

OBSLUHA PŘÍSTROJE THERAPURE® TPP640S
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OBSLUHA PŘÍSTROJE THERAPURE® TPP640S

OVLÁDACÍ PRVKY/NASTAVENÍ
Ovládání napájení – Pro zahájení provozu přístroje The-
rapure® TPP640S stiskněte tlačítko napájení Power 
pro zapnutí čističe vzduchu a ionizátoru. 

OVLÁDÁNÍ ČASOVAČE
Čistič vzduchu Therapure® TPP640S lze naprogra-
movat tak, aby se vypnul po předem nastavené době. 
Stiskněte tlačítko „TIME“ pro naprogramování časo-
vače. Každým stisknutím tlačítka se přidá jedna hodina 
až do celkového počtu 24 hodin. Přidržením stisknu-
tého tlačítka se prodlouží doba až na 24 hodin vždy po 
1 hodině, poté doba přejde zpět do vypnutého stavu.

IONIZAČNÍ GENERÁTOR
Ionizátor je při provozu přístroje vždy zapnutý.

REGULACE OTÁČEK VENTILÁTORU
Přístroj Therapure® TPP640S má troje různé otáčky 
čištění, LOW), MED, HI. Stiskněte tlačítko „SPEED“ 
pro změnu nastavení a zvolte vámi požadované otáčky 
ventilátoru. Nastavené otáčky se zobrazí pomocí LED 
kontrolky.

AUTOMATICKÝ REŽIM
Přístroj Therapure® TPP640S je vybaven snímačem 
vzduchu pro sledování kvality okolního vzduchu. 
Stiskněte jednoduše tlačítko „AUTO“ pro aktivaci 
monitorovacího systému vzduchu. Monitorovací za-
řízení otestuje kvalitu vzduchu a automaticky nastaví 
otáčky ventilátoru pro odstranění znečišťujících látek 
vzduchu. Přední část displeje je vybavena LED světly, 

které vás informují o kvalitě vzduchu. ČERVENÁ barva 
je pro špatnou kvalitu vzduchu, ORANŽOVÁ barva je 
pro uspokojivou kvalitu vzduchu a MODRÁ barva je pro 
dobrou kvalitu vzduchu. 

VÝSTRAŽNÉ SVĚTLO ČIŠTĚNÍ FILTRU
Výstražné světlo čištění filtru přístroje Therapure® 
TPP640S se rozsvítí vždy, když je třeba filtr vyčistit. Pro 
resetování výstražného světla filtru stiskněte současně 
tlačítka ON/OFF a UV/VOC na dobu 3 sekund. Výstražné 
světlo CLEAN FILTER třikrát blikne a poté zhasne, což 
indikuje, že přístroj byl resetován.

REŽIM DIM (ZTLUMENÍ)
Pokud LED světla svítí příliš jasně, aktivujte „režim 
DIM“ pro vypnutí LED světel a osvětleného displeje. Pro 
zapnutí režimu DIM současně stiskněte tlačítka AUTO 
a TIME. Kontrolní světlo napájení však zůstane svítit.

OVLÁDÁNÍ UV
Stiskněte ovládací tlačítko „UV/VOC“ pro UV/VOC pro 
zapnutí UV lampy a fotokatalytického filtru.

LED světlo
Červené/oranžové/modré
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 Dálkové ovládání má knoflíkovou článkovou 

baterii. Ukládejte dálkové ovládání a  baterii 

mimo dosah dětí. Pokud došlo k  polknutí ba-

terie, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc. 

Nikdy nevkládejte z  jakéhokoli důvodu knoflíko-

vou baterii do úst, neboť ji lze snadno náhodně  

polknout. Knoflíkové baterie řádným způsobem 

zlikvidujte. 

PŘÍPRAVA DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ

1. Vyjměte plastový výsuvný držák ze spodní části 

dálkového ovládání lehkým zatažením za výsuvný 

držák. 

2. Zapněte a vypněte čistič vzduchu stisknutím tla-

čítka napájení Power.

POUŽÍVÁNÍ DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ

• Reguluje otáčky pomocí tlačítka „SPEED“.

• Ovládá časovač pomocí tlačítka „TIME“. 

• Zapíná a  vypíná UV světlo pomocí tlačítka „UV/

VOC“.

• Zapíná a vypíná funkci automatického režimu po-

mocí tlačítka „AUTO“. 

• Nastavuje čistič vzduchu do režimu DIM stisknutím  

tlačítka „DIM“. 

VÝMĚNA BATERIE
Vyjměte výsuvný držák baterie stisknutím odjišťova-
cího jazýčku a  přitom současně vytáhněte výsuvný 
držák baterie. 

• Při výměně použijte vždy: lithiovou článkovou ba-

terii CR2025.

• Vložte článek do výsuvného držáku baterie, tak 

že strana „+“ směřuje nahoru, a zasuňte výsuvný 

držák baterie do dálkového ovládání.

 Při vkládání výsuvného držáku baterie do dálkové 

ovládání, otočte dálkové ovládání zadní stranou 

nahoru.

OBSLUHA PŘÍSTROJE THERAPURE® TPP640S
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Udržujte přístroj Therapure® TPP640S v  náležitém 
funkčním stavu čištěním čistitelného filtru každé čtyři 
týdny používání. Častější čištění bude nezbytné v pří-
padě, pokud je přístroj umístěn v prostředí s vysokým 
obsahem znečisťujících látek ve vzduchu (nadměrné 
množství kouře, zvířecí srsti atd.).

 Nedoporučujeme vám vystavovat přístroj Thera-

pure® TPP640S působení sazí a kouře ze svíčky / 

olejové lampy / krbu, neboť jinak je třeba častější 

čištění. 

 Před čištěním se vždy ujistěte, že je přístroj Thera-

pure® TPP640S vypnut a přívodní kabel odpojen. 

• Vysátí obnoví účinnost čistitelného filtru typu 

HEPA. Filtr však může zůstat zabarvený. To je nor-

mální jev a v žádném případě tím není ovlivněna 

účinnost.

• Pro čištění filtru nepoužívejte vodu ani jakékoli 

čisticí a mycí prostředky pro domácnost.

• Vstupní mřížku lze čistit (po vypnutí přístroje a od-

pojení přívodního kabelu) pomocí vysavače nebo 

mírně navlhčenou tkaninou. 

ČIŠTĚNÍ

1. Uvolněte vstupní mřížku stisknutím zajišťovací 

západky (viz schéma Hlavní části).

2. Vyjměte vstupní mřížku z přístroje.

3. Uchopte levý a  pravý rám filtru přes vybrání na 

bocích pouzdra filtru a filtr vyjměte.

4. Pro vyčištění filtru použijte kartáč nebo štěrbinový 

nástavec s vysavačem. Posunujte nástavec podél 

vstupní a výstupní strany filtru a co možná nejvíce 

vyčistěte prostor štěrbin. 

5. Po vyčištění filtru a kontrole možného poškození 

namontujte filtr zpět v obráceném pořadí popsa-

ném výše. Připojte přívodní kabel přístroje a při-

držte stisknuté tlačítka ON/OFF + UV/VOC po dobu 

3  sekund. Výstražné světlo čištění filtru zhasne 

a údržba čištěním je hotova.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA
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ČIŠTĚNÍ VNĚJŠÍCH PLOCH

1. Přístroj vypněte a odpojte přívodní kabel.

2. Pro otření vnějších ploch pláště přístroje použijte 

žínku mírně navlhčenou malým množstvím vody 

a prostředkem na mytí nádobí.

3. Zabraňte, aby do vnitřních částí vnikla voda, neboť 

by mohlo dojít k poškození vašeho přístroje a ke 

zranění zasažením elektrickým proudem.

4. Před použitím nechejte přístroj důkladně oschnout.

UV LAMPA

 Životnost UV lampy je až 12 měsíců nepřetržitého 

účinného provozu. Po této době může žárovka 

stále svítit, ale její účinnost je značným způsobem 

snížena. Pro zajištění maximální účinnosti jednou 

za rok UV žárovku vyměňte.

 Nedotýkejte se skleněné části lampy. Mastnota 

z konečků prstů sníží účinnost lampy.

 Nikdy neprovozujte přístroj bez filtru nebo s  po-

škozeným filtrem. Kryt UV lampy musí být vždy na-

instalován. UV světlo z UV lampy způsobuje vážné 

poškození zraku a může být příčinou oslepnutí.

ČIŠTĚNÍ PŘEDFILTRU

1. Uvolněte vstupní mřížku vzduchu stisknutím zajiš-

ťovací západky.

2. Zlehka vyjměte předfiltr ze vstupní mřížky vzdu-

chu.

3. Vyčištění předfiltru se provádí jednoduše pono-

řením do teplé mýdlové vody. Několikrát předfiltr 

mírně zvedněte a ponořte, až je čistý.

4. Před vložením předfiltru do vstupní mřížky vzdu-

chu jej opláchněte čistou vodou a nechejte jej zcela 

vysušit.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA
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VÝMĚNA UV LAMPY

 Před výměnou UV lampy se vždy ujistěte, že je 

čistič vzduchu Therapure® TPP640S vypnut a pří-

vodní kabel odpojen. Před výměnou ponechejte 

lampu po dobu 5 minut ochladit.

1.  Uvolněte vstupní mřížku stisknutím zajišťovací 

západky.

2.  Uchopte levý a  pravý rám filtru přes vybrání na 

bocích pouzdra filtru a filtr vyjměte.

3.  Vymontujte dva šrouby použité k upevnění krytu 

UV lampy a  vyjměte kryt z  přístroje, poté vy-

šroubujte starou UV lampu z  patice lampy pří-

stroje.

4.  Namontujte novou UV lampu do patice lampy pří-

stroje.

5.  Do přístroje nainstalujte kryt UV lampy pomocí 

dvou šroubů.

6.  Namontujte vstupní mřížku do přístroje.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA
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ČIŠTĚNÍ MONITOROVACÍHO ZAŘÍZENÍ VZDUCHU

1. Přístroj vypněte a odpojte přívodní kabel.

2. Vyhledejte 3 malé větrací otvory v zadní části pří-

stroje v blízkosti vstupní mřížky.

3. Pro vysátí veškerého prachu nebo nečistot, které 

se mohly nahromadit uvnitř komory monitorova-

cího zařízení, použijte vysavač.

O MONITOROVACÍM ZAŘÍZENÍ VZDUCHU

 Přístroj TPP640S je vybaven monitorovacím za-

řízením vzduchu pro sledování kvality okolního 

vzduchu. Během doby se může monitorovací za-

řízení znečistit a může vyžadovat čištění. Hlavní 

známkou znečištěného monitorovacího zařízení 

vzduchu je že LED displej zamrzne v jedné barvě 

světla. Pro vyčištění monitorovacího zařízení 

vzduchu je třeba použít vysavač pro vyčištění ko-

mory monitorovacího zařízení.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA
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Problém Příčina Řešení

Přístroj nefunguje Tlačítko napájení Power nebylo zapnuto. Stiskněte tlačítko napájení Power.

Přívodní kabel přístroje je odpojen. Zkontrolujte, zda je přívodní přístroj přístroje zapojen.

Vstupní mřížka nebyla nainstalována a zajištěna ve své poloze. Zkontrolujte, zda jsou filtr a vstupní mřížka náležitým způsobem na-
instalovány a zajištěny ve své poloze.

Snížené proudění vzduchu 
nebo nedostatečná filtrace

Vstupní nebo výstupní mřížka může být zatarasena. Zkontrolujte, zda nic nebrání vstupu a výstupu vzduchu.

Čistitelný filtr může být ucpán. Zkontrolujte filtr a v případě potřeby jej vyčistěte.

ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD
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