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Instrukcja obsługi 
CRONOS ENFANT 

 

 

 

 

Ten produkt został wynaleziony i skonstruowany przez zespół fachowców i jest przystosowany do wszelkiego 

rodzaju pomieszczeń. Ma wszelkie funkcje pozwalające na oczyszczanie pomieszczeń oraz efektywne 

usuwanie gazów wewnętrznych (np formaldehyd). Skutecznie zabija bakterie, usuwa kurz i likwiduje skutki 

palenia papierosów. 
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ZASADY UŻYCIA 

• ten produkt jest przeznaczony tylko i wyłącznie do użycia wewnątrz domu, wszelkie użycie na 

zewnątrz jest zabronione. 

• nie używać urządzenia w środowisku o wysokiej temperaturze, dużej wilgotności, nadmiernej ilości 

kurzu oraz możliwości zapalenia się gazu ( np w kuchni lub łazience). 

• nie używać urządzenia w pobliżu urządzeń o wysokiej temperaturze (np piekarnik, kaloryfer lub inne 

urządzenia emitujące ciepło). 

• nie używać urządzenia w miejscach, gdzie temperatura jest zmienna, nie używać aromaterapii lub 

innych sprayów w momencie kiedy urządzenie jest włączone. 

• podczas pracy urządzenie powinno stać stabilnie w suchym miejscu. 

• podczas pracy sprawdź czy wlot i wylot powietrza jest minimum 30 cm od pozostałych rzeczy. 

• aby sprawdzić parametry urządzenia proszę sprawdzić tabelę na ostatniej stronie instrukcji. 

 

SPECYFIKACJA 

Napięcie: 220 V Moc: 8.5 W 

Częstotliwość: 50 Hz Głośność: 53 dB 

Objętość powietrza: 62 m3/h Waga urządzenia: 2.5 kg 

Pokrycie: 10-15 m2 Wymiary: 334 x 129 x 295 mm 

 

Wszystkie specyfikacje są podane na podstawie parametrów, które były mierzone podczas prac serwisowych 

przy urządzeniu). 

 

FUNKCJE URZĄDZENIA 

 

• Rozpoczęcie pracy urządzenia: po podłączeniu do prądu, lekko naciśnij „on/off” na urządzeniu, 

drugie naciśnięcie na „on/off” spowoduje wyłączenie urządzenia. 
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• Prędkość powietrza: są trzy prędkości powietrza: „sleep mode, standard speed i fast speed”. Opcja 

„fast speed” jest sugerowana gdy zapach w pomieszczeniu jest oczywisty i mocno wyczuwalny, 

natomiast funkcja „sleep mode” jest używana wieczorem.  

• Czujnik czasu: są dwie opcje ustawienia czasu „1 godzina lub 3 godziny”, lekkie naciśnięcie przycisku 

„timing” spowoduje wybór jednej z opcji.  

• Sterylizacja: po włączeniu urządzenia użytkownik powinien lekko nacisnąć przycisk „function”, aby 

uruchomić lub wyłączyć lampę UV, która sterylizuje powietrze wewnątrz pomieszczenia. 

• Jony ujemne: funkcja „negative ion” jest automatycznie uruchamiana po włączeniu urządzenia i 

wyłączana po wyłączeniu urządzenia. Gdy oczyszczacz jest włączony, ujemny jon jest emitowany 

nieprzerwanie przez 20 minut, potem na 5 minut się zatrzymuje i dalej emitowany jest przez kolejne 

20 minut. 

• Automatyczny czujnik jakości powietrza: urządzenie jest wyposażone w wysokiej jakości czujnik 

jakości powietrza, wyczuwa wszelkie zapachowy natychmiastowo i od razu się włącza. Kiedy jakość 

powietrza jest zła, oczyszczacz włącza się w funkcji „fast speed” i blokuje się (użytkownik nie może 

ręcznie zmienić funkcji). Kiedy jakość powietrza jest dobra lub umiarkowana, oczyszczacz 

odblokowuje się. UWAGA: do trzech minut po rozpoczęciu pracy, czujnik jest w trybie rozgrzewania. 

• Ostrzeżenie o wymianie filtra: kiedy urządzenie osiągnie czas pracy 1500 godzin, trzy lampki 

odpowiadające za jakość powietrza będą migać symultanicznie, urządzenie przypomni o wymianie 

filtra poprzez dźwięk: „di di di”. Po wymianie naciśnij przycisk „timing” oraz „air speed” przez 5 

sekund, aby zresetować alarm. 

• Pilot sterujący: urządzenie jest wyposażone w pilot na podczerwień, optymalny dystans od 

urządzenia to 4-5 metrów. Podczas użycia zalecane jest skierowanie pilota w kierunku prawego 

okienka na panelu kontrolnym dla uzyskania lepszego połączenia. 

 

PRZED UŻYCIEM 

Proszę rozpakować paczkę, zdjąć folię ochronną z oczyszczacza oraz plastikową torbę z filtra przed użyciem. 

 

METODY DEMONTAŻU URZĄDZENIA 

Proszę umieścić urządzenie w stabilnym, suchym miejscu, około 30 cm od pozostałych rzeczy.  

Przed podłączeniem do sieci sprawdź czy gniazdko oraz moc prądu odpowiadają zalecanym parametrom do 

prawidłowego użytkowania oczyszczacza.  
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WIELOFUNKCYJNY POJEMNIK ZAPACHOWY 

Jeden duży pojemnik zapachowy jest zaprojektowany specjalnie dla tego urządzenia. Użytkownik może 

dodawać różne zapachy wg własnego interesu np zapachy w płynie, zapachy koralowe i inne. 

 

OBSŁUGA PRODUKTU 

Bądź pewny, że wyłączyłeś urządzenie z prądu zanim rozpoczniesz jego demontaż.  

 

Demontaż panelu przedniego: Przytrzymaj górę lewą ręką, górną krawędź przytrzymaj prawą ręką, przekręć 

panel pod kątem 45 stopni i podnieś panel.  
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Demontaż filtra: pociągnij i przytrzymaj dwie „szelki” po dwóch stronach filtra dwoma rękami i delikatnie 

pociągnij filtr, aby go zdemontować. 

 

 

Montaż filtra: włóż filtr do otworu stroną z „szelkami” na zewnątrz i naciśnij delikatnie. 

Montaż panelu przedniego: włóż dolną klamrę w otwory z przodu panelu i zamontuj lekko naciskając. 

• żywotność filtra zależy od sprzętów w pomieszczeniu, rodzaju i długości użytkowania 

• aby poprawić wydajność, sugerujemy zakupić filtr polecany przez Cronos 

• miej pewność, że przed wymianą filtr urządzenie jest całkowicie wyłączone z prądu 

• filtr powinien być czyszczony miękką szczotką co dwa tygodnie, aby usunąć większe zanieczyszczenia 

(np włosy). 

 

 FILTRACJA FUNKCJA 

Warstwa 1      Podstawowy filtr 
filtruje duże cząstki  

lub włosy 

Warstwa 2        
Antybakteryjny żelowy  

filtr nanosilver 
zabija wszelkiego 
rodzaju bakterie 

Warstwa 3       
Filtr HEPA o wysokiej 

wydajności 
filtruje źródła alergii, 
bakterie oraz wirusy 

Warstwa 4    Filtr węglowy 
eliminuje szczególne 

zapachy i szkodliwe gazy 

Warstwa 5       Zimny filtr katalityczny 

efektywnie usuwa 
formaldehyd, amoniak, 
benzen i inne szkodliwe 

gazy 

Warstwa 6   Sterylizacja UV     
efektywnie zabija 

wszelkiego rodzaju bakterie 

Warstwa 7  Ujemne jony    
eliminuje kurz,  

odświeża powietrze 
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ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW Z URZĄDZENIEM 
 

PROBLEM PRZYCZYNA ROZWIĄZANIE PROBLEMU 

Urządzenie nie działa 

Kabel zasilający jest 
niepodłączony/urządzenie  

nie ma prądu    

Podłącz kabel zasilający  
do prądu 

Przełącznik mocy  
nie jest włączony 

Naciśnij przycisk „on/off” 

Efekt oczyszczania jest słaby 

Koniec żywotności urządzenia Wymień filtr 

Wlot i wylot powietrza  
są zablokowane 

Wyczyść wlot i wylot powietrza 

  Filtr zainstalowany 
w innym kierunku 

Zainstaluj poprawnie filtr 

Siła powietrza jest słaba 
Filtr jest zbyt brudny    Wymień filtr 

Upewnij się, że wszystkie części urządzenia są rozpakowane. 

Nieprawidłowy odgłos                

Upewnij się, że wszystkie części urządzenia są rozpakowane. 

Upewnij się, że wlot i wylot powietrza nie są  
zastawione przez inne rzeczy. 

Kiedy włączysz funkcję „negative ion” (ujemny jon),  
dźwięk FIZZ jest normalny. 

 

Jeśli wyżej wskazane akcje nie rozwiązują problemów prosimy o kontakt ze sprzedawcą oraz kolejno z 

firmowym serwisem. Dla bezpieczeństwa prosimy o zaprzestanie demontażu urządzenia samodzielnie, 

może to prowadzić do trwałego uszkodzenia urządzenia.  

• prosimy o niewłączanie i niewyłączenie urządzenie mokrymi rękami co prowadzi do porażenia 

prądem, podczas przenoszenia oczyszczacza prosimy o wyłączenie go z kontaktu 

• zabronione jest używanie urządzenia w miejscach wilgotnych takich jak łazienka, może prowadzić to 

do porażenia prądem 

• oczyszczacz nie jest zaprojektowany do filtrowania sadzy, jest zabronione używanie go w miejscach, 

gdzie występuje sadza (np kuchnia) 

• urządzenie zawiera wysoko sprężone jony ujemne, prosimy o niedemontowanie urządzenia przez 

osoby niewykwalifikowane. Gdy zajdzie potrzeba, prosimy o kontakt z serwisem zalecanym przez 

Cronos lub oddanie urządzenia 

• prosimy nie zakrywać wlotu i wylotu powietrza 

• jest zabronione dotykanie metalowych części wlotu powietrza, a także wkładania obcych ciał do 

wylotu powietrza, może to spowodować trwałe usterki w urządzeniu 

• w przypadku zniszczenia urządzenia, nienormalne odgłosu pracy, szczególnych zapachów, smogu, 

prosimy o wyłączenie urządzenia i skontaktowanie się ze sprzedawcą. Prosimy nie demontować 

samodzielnie urządzenia. 

• jeżeli zalecana siła urządzenia nie pasuje z tą, którą posiada użytkownik lub jeżeli przewód jest 

zniszczony prosimy o natychmiastowy kontakt ze sprzedawcą, aby wymienić jedną z części 
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urządzenia. Prosimy nie zmieniać przewodów we własnym zakresie. Prosimy o odcięcie urządzenia 

od zasilania, jeśli nie będzie ono używane przez dłuższy czas 

• w związku z różnymi rodzajami przednich panelów czy filtrów, prosimy o korzystanie tylko i 

wyłącznie z tych zalecanych przez producenta. Prosimy o niekupowanie tych części z innych firm 

• to urządzenie nie eliminuje takich gazów jak tlenek węgla, a zatem przy zagrożeniu ogniem lub 

chemikaliami nie może być używane jako zabezpieczenie i żródło eliminowania zagrożenia 

• mikroprzełącznik na przednim panelu jest używany tylko do przełączania funkcji. Nie może być 

używany jako włącznik/wyłącznik 

 

 

Designed in Poland. 
Made in P.R.C. 
 
Importer:  

Big5 Krzysztof Czurczak 
ul. Wysockiego 41/6 
42-218 Częstochowa 
NIP: 6861576041 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


