
 

Instrukcja obsługi 
oczyszczacza powietrza 

HEPA II 
 

Jonowy oczyszczacz powietrza - sprawi, że Twoje życie będzie zdrowsze! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Przed użyciem należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi! 
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Krótkie przedstawienie informacji o jonach ujemnych (anionach) w powietrzu. 

Aniony w powietrzu są również znane pod nazwą jonów tlenu, tj. atomów tlenu z ujemnym 

ładunkiem jednego lub więcej elektronów. Ważnymi składnikami powietrza są azot, tlen, 

dwutlenek węgla i para wodna. Azot stanowi 78% składu powietrza, tlen 21%, natomiast 

dwutlenek węgla 0,03 %. Azot posiada ujemne powinowactwo elektronowe (nie przyłącza 

elektronów), tylko tlen i dwutlenek węgla mogą je przyłączać. Zawartość tlenu w powietrzu 

jest 700 razy większa niż zawartość dwutlenku węgla, a zatem większość generowanych 

jonów ujemnych w powietrzu to aniony tlenu, które powstają przez połączenie cząsteczki tlenu 

i wolnych elektronów. W naturze zjawiska wyładowania atmosferycznego (błyskawice), 

zjawiska fotoelektryczne, fontanny, wodospady itp. mogą powodować jonizację otaczającego 

powietrza, co powoduje powstawanie anionów tlenu. Jony ujemne zapewniają doskonałe 

oczyszczanie powietrza z pyłów, zmniejszają szkodliwość wynikającą z wdychania dymu 

wtórnego, wspierają leczenie i zapobiegają chorobom układu oddechowego, poprawiają 

jakość snu. Co więcej, aniony wspomagają również antyoksydację i zapobiegają starzeniu, są 

zatem chwalone jako "witaminy z powietrza" i "element długowieczności". Nie mniej ważnymi 

zaletami anionów są również eliminacja wolnych rodników z organizmu i obniżanie lepkości 

krwi, dzięki którym w środowisku medycznym cieszą się mianem "witamin tlenowych". 

 

1. Zakres zastosowania urządzenia. 

 

Aniony tlenu w użytku domowym. 

Oczyszczanie pyłów, zapobieganie chorobom wywoływanym przez klimatyzację. Aniony tlenu 

wydajnie oczyszczają powietrze z pyłów, co może poprawić jakość powietrza. Przy częstym 

używaniu klimatyzacji i ogrzewania stosowanie naszego produktu może skutecznie poprawić 

mikroklimat pomieszczeń, zapobiegając chorobom wywoływanym przez klimatyzację. 

 

 

 



Skuteczne usuwanie dymu. 

Według WHO szkodliwe skutki palenia biernego są znacznie większe niż w przypadku palenia 

aktywnego, a silny efekt usuwania dymu za pomocą anionów może w istotny sposób 

zmniejszyć negatywny wpływ biernego palenia na członków rodziny. 

 

Usuwanie jonów dodatnich. 

Pracownicy umysłowi pracujący przez długi czas przy komputerze znajdują się w grupie 

wysokiego ryzyka zdrowotnego. Dzieje się tak, ponieważ komputer wytwarza jony dodatnie, 

które mają szkodliwy wpływ na organizm; aniony mogą szybko i skutecznie neutralizować jony 

dodatnie, aby wyeliminować ich negatywne oddziaływanie. (Należy pamiętać, iż front 

urządzenia nie może być skierowany ku komputerowi, a odległość między urządzeniami 

powinna wynosić co najmniej 1,5 metra). 

 

Poprawa jakości snu. 

Współczesne badania naukowe wykazują, że bezsenność jest jednym z czynników mających 

najbardziej negatywny wpływ na zdrowie. Aniony, przedostając się przez barierę krew/mózg, 

mogą skutecznie wyeliminować zaburzenia EEG mózgu, pozwalając tym samym na przejście 

umysłu w stan alfa, który pomaga szybko zasnąć i poprawia sen! 

 

Opieka zdrowotna. 

Aniony są jonami tlenu z nadmiarem elektronów, przyjmują dzięki temu ujemny potencjał i 

mają zdolność redukcyjną. Mogą skutecznie przeciwdziałać utlenianiu i zapobiegać starzeniu 

się, jak również eliminować wolne rodniki i zmniejszać gęstość krwi, co sprawia, iż niniejsze 

urządzenie stanowi element niezbędnego wyposażenia domów opieki. 

 

Opieka nad dziećmi. 

Podobnie jak świeże powietrze zawierające naturalne aniony, środowisko które pozbawione 

jest dodatniego promieniowania jonowego jest niezbędne dla macierzyństwa i zdrowego 

rozwoju dzieci. Używanie niniejszego urządzenia przez kobiety w ciąży to mądra i zdrowa 

decyzja! 

Tworzenie lepszego środowiska do nauki. 

Badania prowadzone przez takie instytucje jak Uniwersytet Medyczny w Xi'an pokazują, że 

jony ujemne mogą skutecznie poprawić rozwój inteligencji u dzieci, złagodzić nudę, 

wyeliminować zmęczenie i pomóc w utrzymaniu czystego umysłu. Jest to najlepsze wsparcie 

w nauce, jakie rodzice mogą zaoferować swoim dzieciom.  

 

Pomoc w usuwaniu zaparć. 

Badania medyczne wskazują, że długotrwałe zaparcia powodują powstanie szkodliwych 

substancji w organizmie, które nie mogą być dostatecznie szybko wydalone, a to powoduje 

objawy takie jak rozstrój żołądka, plamy na twarzy, halitozę, drażliwość, itp. Zaparcia mogą 



również powodować niedokrwistość, pęknięcia odbytu, hemoroidy i owrzodzenia odbytnicy jak 

również zwiększyć zachorowalność na raka jelita grubego i piersi. Aniony mogą skutecznie 

regulować układ nerwowy, przywrócić perystaltykę jelit, wzmocnić metabolizm zdolności 

trawiennych, a tym samym szybko wyeliminować zaparcia. 

 

Imponujący efekt eliminowania PM 2,5 za pomocą anionów. 

Dziennik People's Daily opublikował artykuł "Wtórny dym tytoniowy jest głównym źródłem 

zanieczyszczeń PM 2,5 w pomieszczeniach". We wspomnianym artykule pojawia się opinia 

dra Li Qianga z chińskiego biura kontroli wyrobów tytoniowych CDC: "Dym tytoniowy jest 

jednym z kluczowych źródeł PM 2,5 w pomieszczeniach. Udowodniono, że stosowanie 

wentylacji, urządzeń filtrujących powietrze bądź innych sposobów przeciwdziałania skutkom 

palenia w pomieszczeniach nie może skutecznie zapobiegać zagrożeniom związanym z 

dymem tytoniowym". Zagraniczne badania wykazują, że w niektórych pomieszczeniach z 

osobami palącymi mikrocząsteczki pochodzące z dymu wtórnego stanowią około 90% 

całkowitej zawartości cząstek PM 2,5 w pomieszczeniach. Na szczęście aniony mogą szybko 

wyeliminować dym wtórny z powietrza. 

 

2. Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa. 

 

Zagrożenia 

 Nie wolno dopuścić do wniknięcia wody lub innych płynów bądź łatwopalnych środków 

czyszczących do wnętrza urządzenia- może to doprowadzić do porażenia prądem lub 

pożaru. 

 Nie czyścić urządzenia wodą lub innymi płynami bądź łatwopalnymi środkami 

czyszczącymi- może to doprowadzić do porażenia prądem lub pożaru. 

 

Ostrzeżenia 

 Przed podłączeniem urządzenia do zasilania należy sprawdzić, czy wartość napięcia 

podana na tylnej ścianie urządzenia odpowiada wartości napięcia lokalnego. 

 W przypadku uszkodzenia przewodu zasilającego należy go wymienić w celu 

uniknięcia niebezpieczeństwa. Wymiany powinien dokonać serwis producenta lub 

wykwalifikowany personel.  

 Jeśli wtyczka, przewód zasilający lub samo urządzenie są uszkodzone, nie wolno 

używać produktu. 

 Urządzenia nie powinny obsługiwać dzieci ani osoby o ograniczonej sprawności 

fizycznej, sensorycznej lub mentalnej, jak również osoby nieposiadające 

odpowiedniego doświadczenia i wiedzy. Wyżej wymienione osoby mogą obsługiwać 

urządzenie jedynie pod nadzorem i zgodnie z poleceniami osoby odpowiedzialnej za 

bezpieczeństwo. 

 Nie wolno zezwalać dzieciom na zabawę urządzeniem. 

 Nie zatykać wlotu i wylotu urządzenia, np. nie umieszczać przedmiotów przy wylocie 

lub przed wlotem. 

 



Bliskiej inhalacji anionami nie powinny stosować: 

 Osoby posiadające wmontowane urządzenia podtrzymywania życia, takie jak 

stymulator serca, sztuczne płucoserce itp.,  

 Osoby w początkowym stadium nadczynności tarczycy, 

 Kobiety podczas menstruacji,  

 Osoby, które w ciągu ostatnich dwóch miesięcy przeszły zabieg chirurgiczny, 

 Pacjenci z chorobą krwotoczną. 

 Niniejsza instrukcja definiuje bliską inhalację jako taką, podczas której usta i nos 

znajdują się w odległości mniejszej niż 50 cm do wylotu urządzenia. 

 

Uwagi 

 Niniejsze urządzenie nie może zastąpić zwykłej wentylacji, codziennego odkurzania 

lub urządzeń oddymiających używanych w kuchni. 

 W przypadku podłączenia urządzenia do wadliwego gniazda zasilania, wtyczka 

urządzenia będzie gorąca. Przed podłączeniem urządzenia należy upewnić się, że 

gniazdo zasilające jest w dobrym stanie technicznym. 

 Urządzenie powinno być przechowywane i użytkowane na stabilnej, poziomej i 

płaskiej powierzchni roboczej w suchym otoczeniu. 

 Należy pozostawić co najmniej 20 cm wolnego miejsca z tyłu i z boków urządzenia, 

jak również co najmniej 30 cm pustej przestrzeni nad urządzeniem.  

 Nie wolno umieszczać żadnych przedmiotów na urządzeniu lub siadać na nim. 

 Nie wolno uderzać urządzenia twardymi przedmiotami (zwłaszcza w okolice wlotu i 

wylotu powietrza). 

 Do podnoszenia lub przenoszenia urządzenia należy zawsze używać uchwytu. 

 Aniony mogą zwiększyć ilość tlenu w organizmie i wzmocnić metabolizm komórek. 

Bliska inhalacja dużych stężeń anionów tlenu przyśpiesza metabolizm organizmu, jak 

również zwiększa zużycie wody w organizmie, dlatego też zaleca się przemywanie 

twarzy czystą wodą jak również picie wody w regularnych odstępach czasowych 

(rekomenduje się spożywanie przynajmniej 200 ml ciepłej wody). Z uwagi na 

regulacyjną funkcję anionów w układzie nerwowym użytkownicy powinni zwrócić 

uwagę na właściwy odpoczynek, jak również na zapewnienie sobie dostatecznej 

ilości snu. 

 Nie wolno używać przedmiotów przewodzących ani dłoni w kontakcie z pracującym 

urządzeniem, ani pozostawać w bezpośrednim kontakcie z innymi użytkownikami 

podczas używania urządzenia, w przeciwnym razie można odczuć łagodną 

stymulację ("mrowienie"). Po przerwaniu kontaktu fizycznego z urządzeniem 

stymulacja ustaje. Urządzenie jest wyposażone w bardzo dobre zabezpieczenia, a 

wspomniana stymulacja nie jest szkodliwa dla organizmu. 

 W przypadku korzystania z urządzenia w nocy można zaobserwować migające 

światło po stronie emitującej. Jest to normalne zjawisko. Gdy zmienia się środowisko 

powietrzne, część emitująca urządzenia wytwarza brzęczący dźwięk, co również jest 

całkowicie normalne. Jeśli użytkownicy chcą zażyć bliskiej inhalacji w trybie opieki 

zdrowotnej ("Health Care"), powinni używać urządzenia dwa razy dziennie po 40 

minut. W przypadku poprawy samopoczucia użytkownicy powinni odpowiednio 

dostosować czas i częstotliwość używania urządzenia. Osoby stosujące bliskie 

inhalacje przez 20 dni powinny zrobić 2-3 dni przerwy przed ponownym użyciem, w 

celu ograniczenia reakcji wspierającej metabolizm. 



 W przypadku dłuższego używania urządzenia w miejscach o dużym zapyleniu, 

użytkownicy mogą czasami wyczuć dziwny zapach, który jest spowodowany 

przywieraniem kurzu do emitera. Rozwiązaniem jest jak najszybsze otwarcie osłony 

ochronnej i wyczyszczenie emitera. 

 Aniony tlenu wykazują doskonałe właściwości redukujące zapylenie. Stężenie jonów 

jest wyższe w pobliżu urządzenia, przez co kurz osiada w jego okolicy z większą 

łatwością. Użytkownicy powinni zatem czyścić ścianę znajdującą się w pobliżu 

urządzenia, zwłaszcza jeśli urządzenie stoi przy niej lub jest na niej zawieszone. 

 Nie wolno wkładać palców ani innych przedmiotów do wylotu powietrza. 

 Nie wolno używać środków odstraszających w sprayu w pobliżu urządzenia. Nie 

wolno używać urządzenia w miejscu wypełnionym łatwopalnymi gazami. 

 Nie wolno używać urządzenia w pobliżu urządzeń gazowych, grzejników, kuchenek 

lub pieców. 

 Po użyciu i przed czyszczeniem należy zawsze wyłączyć urządzenie wyjmując 

wtyczkę z gniazdka. 

 Nie wolno używać urządzenia w pomieszczeniach w których występują duże 

wahania temperatury, może to spowodować kondensację pary wodnej wewnątrz 

urządzenia. 

 Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego i powinno być 

stosowane w normalnych warunkach użytkowania. 

 Nie wolno używać urządzenia w środowisku wilgotnym lub o wysokiej temperaturze 

(np. w łazienkach, toaletach lub kuchniach). 

 Urządzenie nie może usuwać tlenku węgla (CO) i radonu (Rn), dlatego nie może być 

używane jako urządzenie zabezpieczające w przypadku pożaru lub niebezpiecznego 

wypadku chemicznego. 

 

3. Dane techniczne 

Nazwa produktu Jonowy oczyszczacz powietrza 

Napięcie znamionowe 220 V 

Moc znamionowa 50 V 

Częstotliwość znamionowa 50 Hz 

Obszar roboczy 30-40 m2 
Nazwa modelu GM-YS20-6 

 

4. Panel sterowania i funkcje 

 

Podczas pracy urządzenie włącza anionowy tryb oczyszczania.  

UWAGA: Przed pierwszym użyciem należy zdjąć zewnętrzne opakowanie filtra! 

 

Tylko jedno naciśnięcie 

Po podłączeniu urządzenia do źródła zasilania (przycisk "ON/OFF" miga) należy nacisnąć 

przycisk ON/OFF- urządzenie automatycznie przejdzie w "tryb inteligentny". Można wtedy 

wybrać dowolną funkcję, a domyślny czas trwania każdej funkcji będzie wynosił 8 godzin.  



Prędkość nawiewu 

W trybie "Normal" należy nacisnąć przycisk Sleep Wind (Tryb Nocny), Purification 

(Oczyszczenie) lub Smoke Elimination (Usuwanie Dymu), aby ustawić prędkość nawiewu 

(od 1-3, gdzie 1. Sleep Wind, 2. Purification, 3. Smoke Elimination). 

 

Tryb  

Należy nacisnąć przycisk "Mode" (Tryb) w celu wybrania trybu "Auto" lub "Sleep". 

 

Czas pracy 

W trybie "Normal" należy nacisnąć przycisk "Timing" (Czas pracy) 1, 2, 3 lub 4 razy, ustawi to czas pracy 

na odpowiednio 2, 4, 8 lub 12 godzin (4 poziomy do wyboru). 

 

5. Używanie pilota 

 

Aby pilot zdalnego sterowania działał poprawnie, należy się upewnić, że odległość między 

pilotem a panelem operacyjnym urządzenia jest mniejsza niż 6 metrów, a kąt między 

urządzeniami nie przekracza 30 stopni. Uwagi: jeżeli między urządzeniem i pilotem zdalnego 

sterowania znajdują się przeszkody, urządzenie nie odbierze sygnału. Funkcja i użycie 

każdego przycisku pilota zdalnego sterowania jest takie samo jak na panelu urządzenia. 

 

6. Czyszczenie i konserwacja 

 

Wskazówki dotyczące czyszczenia: 

 Przed czyszczeniem urządzenia należy wyjąć wtyczkę z gniazdka. 

 Nie zanurzać urządzenia w wodzie ani w żadnej innej cieczy. 

 Nie wolno czyścić żadnej części urządzenia za pomocą żrących lub łatwopalnych 

środków czyszczących (takich jak wybielacz lub alkohol). 

 Nie wolno myć filtrów urządzenia. 

 

Metody czyszczenia: 

1) Do wycierania pyłu z urządzenia należy używać miękkiej, suchej szmatki.  

2) Do czyszczenia wlotu i wylotu powietrza należy używać miękkiej, suchej szmatki.  

 

 

 



7. Rozwiązywanie problemów 

 

Rodzaj problemu Analiza przyczyn Rozwiązanie 

Awaria urządzenia Wtyczka zasilania jest 
luźna. 

Upewnij się, że wtyczka jest 
podłączona. 

 Panel przedni nie jest 
przymontowany do 
urządzenia. 

Zamontuj panel przedni na 
miejscu. 

Dziwne dźwięki podczas 
pracy urządzenia 

Zewnętrzne opakowanie 
filtra nie jest zdemontowane. 

Zdjąć zewnętrzne 
opakowanie filtra i 
zamontować go z 
powrotem. 

 Wlot lub wylot są 
zablokowane przez 
przedmioty. 

Usunąć blokujące obiekty. 

 Coś wpadło do kanału 
powietrznego. 

Zdemontować panel przedni 
i filtr siatkowy, usunąć obiekt 
po skierowaniu urządzenia 
w dół. 

 

Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego. 

Treść podanych informacji jest dokładnie sprawdzana.  

W przypadku jakichkolwiek błędów w druku lub nieporozumień dotyczących treści, firma 

zastrzega sobie prawo do ostatecznej ich interpretacji. 

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania ulepszeń i zmian w urządzeniach bez 

wcześniejszego powiadomienia. Zmiany zostaną uwzględnione dopiero w poprawionej wersji 

instrukcji. 

Rzeczywiste kolory i wygląd urządzeń mogą się różnić od ich jakichkolwiek przedstawień! 
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