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Oczyszczacz powietrza CRONOS JP-016 

Oczyszczacz powietrza + nawilżacz 2 w 1 

Instrukcja obsługi 

 

 

Opis produktu                                                                                                  
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Specyfikacja techniczna                                   

Napięcie: AC 100V~240V          Częstotliwość: 50/60HZ 

Wejście: DC24V 1.5A                  Pokrycie: 30m² 

Moc: 26W  Moc oczyszczania: 13W     Moc nawilżania: 13W 

Temperatura pracy: -20~70°C 

 

Usuwanie / wymiana filtra                              

Wyłącz urządzenie i wyciągnij wtyczkę. 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------              

1. Odkręć pokrywę od tyłu; 

2. Wyjmij filtr, wyczyść go lub wymień nowy filtr; 

3. Wyciągnij zbiornik z boku; 

4. Dodaj wodę do zbiornika w celu nawilżania. 

 

Cechy produktu                                      

 

Wysoce wydajny filtr powietrza / wielowarstwowe oczyszczanie / nawilżanie 

 

Wysoce wydajny filtr cząstek stałych 

Pierwsza bariera filtra skutecznie oczyszcza pył powyżej 0,1 μm 

 

 

 

                     Węgiel aktywowany 

                      Usuwa szkodliwe i toksyczne gazy i różne zapachy, oczyszcza 

formaldehyd, amoniak, TVOC i inne szkodliwe gazy. 
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                            Fotokatalizator 

                      Skutecznie rozkłada szkodliwe gazy, takie jak formaldehyd, 

benzen, toluen, ksylen, amoniak, TVOC itp. Dezodoryzacja i 

usuwanie nieprzyjemnych zapachów. 

Wysoce skoncentrowane jony ujemne 

 Neutralizuje i wytrąca dodatnio naładowany pył w powietrzu, 

szkodliwe mikroorganizmy, toksyczne gazy, skutecznie 

oczyszcza powietrze i ma bardzo dobry efekt oczyszczanie dla 

PM2.5. 

 

 

Podnosi jakość powietrza 

Skutecznie zwiększają wilgotność w pomieszczeniu, nawilżają 

suche powietrze, skutecznie usuwają stęchły zapach, dym, 

dzięki czemu powietrze staje się bardziej świeże. 
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1. Podłącz do zasilania, wszystkie kontrolki będą zaświecone przez 1 sekundę, a sygnał 

dźwiękowy krótko zabrzęczy. W trybie gotowości miga przycisk włączania / wyłączania. 

2. Naciśnij przycisk WŁ. / WYŁ., Aby uruchomić urządzenie, domyślnie "OCZYSZCZANIE". 

Lampka przycisku będzie włączona, prędkość powietrza będzie włączona na tryb średni. 

3. Naciśnij "NAWILŻANIE", aby włączyć funkcję nawilżania, naciśnij ponownie, aby ją 

wyłączyć. 

4. Wciśnij "OCZYSZCZANIE", aby włączyć funkcję oczyszczania; Negatywny ION jest 

włączony, Wentylator działa z domyślną średnią prędkością wentylatora; 

5. Naciśnij "Prędkość", aby dostosować prędkość powietrza. (Ten przycisk może działać 

tylko po włączeniu funkcji Oczyszczanie). 

6. Naciśnij przycisk "JONIZACJA", aby włączyć / wyłączyć ujemny jon. (ten przycisk działa 

tylko po włączeniu funkcji Oczyszczanie). 

7. Naciśnij przycisk "UŚPIENIE", aby przejść do trybu uśpienia, z wyjątkiem trybu 

"uśpienia" światła, wszystkie pozostałe kontrolki są wyłączone. Naciśnij dowolny klawisz, aby 

wyjść z trybu uśpienia. 

8. Wciśnij "CZASOMIERZ" i "UŚPIENIE" w tym samym czasie przez 3 sekundy, aby 

zresetować kontrolkę "WYMIANA FILTRA". (ta funkcja będzie działać tylko po włączeniu 

Kontrolki "WYMIANA FILTRA"). 

9. Naciśnij przycisk "CZASOMIER", aby wybrać "3H", "6H", "24H" lub "Czas wyłączenia". 

10. Wciśnij "JONIZACJA" i "PRĘDKOŚĆ" w tym samym czasie przez 3 sekundy, aby 

włączyć funkcję „OCHRONA PRZED DZIEĆMI”, Powtórz, żeby ją wyłączyć. 

 

Konserwacja produktu                                    

1. Jeśli siatka filtracyjna jest używana przez ponad 1000 godzin, zaleca się jej wymianę. 

2. Proszę nie używać tego urządzenia w kuchni. Ta maszyna nie jest przeznaczona do 

filtrowania oparów oleju.

 

Nie przechylać       Z dala od dzieci      Nie dotykać        Chronić przed       

                                    mokrymi rękoma       słońcem 

 

Nie dotykaj wylotu     Nie używaj z     Nie czyścić         Nie demontuj 

    powietrza   uszkodzoną wtyczką   subst. chemicznymi     urządzenia 
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Problem Przyczyna Rozwiązanie 

Usterka urządzenia 

Przewód zasilający nie 

jest podłączony lub brak 

zasilania. 

Podłącz urządzenie do 

zasilania. 

Przycisk WŁ/WYŁ. 

nie był wciśnięty 

Naciśnij przycisk 

WŁ/WYŁ. 

Słaby efekt 

oczyszczania 

Filtr się zużył Wymień filtr. 

Wlot/wylot powietrza 

jest zasłonięty 

Udrożnij wlot/wylot 

powietrza. 

Zły montaż filtra. 

Sprawdź montaż filtra – 

zamontuj go 

prawidłowo. 

 

Jeśli nadal nie możesz rozwiązać problemu za pomocą powyższych metod, skontaktuj 

się ze sprzedawcą. Nie należy samodzielnie demontować urządzenia w celu 

konserwacji, aby uniknąć problemów związanych z bezpieczeństwem. 

 
____ 
 
Designed in Poland 
Made in P.R.C. 
 
Importer: Big5 Krzysztof Czurczak 
ul. Wysockiego 41/6 
42-218 Częstochowa 
NIP: 6861576041 
 

 

 


