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GL-FS32 
Instalacja · Obsługa · Użytkowanie 
   

 

UWAGA: 
 

Przed pierwszym uruchomieniem prosimy o otwarcie obudowy i zdjęcie folii ochronnej z filtrów 
znajdujących się w urządzeniu. 
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Opis produktu 
Cronos GL-FS32 

1. Włącznik/wyłącznik 
2. Regulacja nawiewu 
3. Włączanie filtra UV 
4. Wybór trybu 
5. Włączanie jonizacji 
6. Timer 
7. Przednia obudowa 
8. Wloty powietrza (obustronne) 
9. Wlot powietrza (dolny) 

10. Wylot powietrza 
11. Uchwyt do przenoszenia 
12. Panel sterowania 
13. Czujnik jakości powietrza 
14. Wloty powietrza (obustronne) 
15. Wlot powietrza (dolny) 
16. Przewód zasilający 
17. Wtyczka zasilająca 
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Uwagi i ostrzeżenia 
Cronos GL-FS32 

  

 

Nie dotykaj przewodu mokrymi 
rękami. 
 
Możesz zostać porażony prądem. 

 

Przed przystąpieniem do czyszczenia 
urządzenia upewnij się że jest 
odłączone od prądu. 
 
Możesz zostać porażony prądem. 
 

 

DO zasilania używaj wyłącznie prądu 
AC 220V. 
 
Ponieważ przewód może się zbytnio rozgrzać i 
spowodować zwarcie lub pożar. 
 

 

Zwróć uwagę aby wtyczka była w 
całości umieszczona w gniazdku. 
 
Nie używaj urządzenia gdy wtyczka jest uszkodzona. 

 

Nie przecinaj ani nie naprawiaj 
przewodu na własną rękę. 

 

Pamiętaj o regularnym czyszczeniu 
wtyczki. 
 
Oczywiście w momencie gdy jest ona wyjęta z 
gniazdka. 

 

3 
  

Obsługa 
Cronos GL-FS32 

 Podstawowe czynności: 

• Podłącz urządzenie do zasilania. Usłyszysz krótkie piknięcie, zaświecą się wszystkie diody na panelu sterowania. 
Urządzenie przejdzie automatycznie w tryb czuwania. Dotknij przycisku ON/OFF aby uruchomić nawiew lub użyj do 
tego pilota. 

• Po uruchomieniu urządzenia zacznie pracować również jonizator na podstawie informacji które dostarczy czujnik 
jakości powietrza. 

• Czujnik jakości powietrza będzie je testował w ciągu 2 minut od momentu uruchomienia urządzenia. Jeżeli jakość 
powietrza jest dobra, diody led wokoło panelu sterowania zaczną świecić na niebiesko. Jeżeli powietrze jest lekko 
zanieczyszczone diody zaczną świecić na zielono. Na czerwono gdy powietrze jest mocno zanieczyszczone. 
Urządzenie automatycznie dopasowuje prędkość wentylatora w zależności od jakości powietrza za wyjątkiem trybu 
"Manual mode" w którym jest ona ustalana manualnie. 

• Wciśnij przycisk "Timer" na panelu sterowania lub pilocie aby dobrać czas automatycznego wyłączenia urządzenia. 
Dostępne czasy to 1,2,4 i 8h. Brak wyboru czasu oznacza pracę non-stop. 

• Jonizator może zostać włączony/wyłączony za pomocą przycisku na panelu sterowania lub pilocie. Gdy jonizator 
pracuje dioda na panelu sterowania jest podświetlona. Jonizator automatycznie wyłącza się wraz z urządzeniem. 

• Filtr UV uruchamia się automatycznie z urządzeniem, pracuje przez 10 minut a następnie wyłącza się na 20 minut i 
tak cyklicznie przez 4h po czym zostaje wyłączony na stałe aż do kolejnego uruchomienia urządzenia lub 
manualnego włączenia za pomocą pilota. Filtr wyłącza się automatycznie razem z urządzeniem. 

• Wciśnij przycisk ON/OFF na panelu sterowania lub pilocie aby wyłączyć urządzenie. 

Prędkość nawiewu 



  
 

• Gdy urządzenie pracuje w trybie manualnym prędkość może być regulowana ręcznie od słabej przez średnią, aż do 
mocnej i w końcu do cichej (nocnej) 

• Prędkość cicha jest jeszcze wolniejsza od najsłabszej prędkości. Urządzenie podczas tego trybu pracuje najciszej 
jak tylko umie. 

Zmiana trybu 

Urządzenie po uruchomieniu przechodzi w tryb pracy automatyczny (Auto mode). 

• Wciśnij przycisk wentylatora "Fan speed" na panelu sterowania aby zmienić prędkość nawiewu. 
• W trybie cichym diody led są wyłączone tak samo jak reszta podświetleń. 
• W trybie manualnym (Manual mode) wentylator nie dostraja się automatycznie do jakości powietrza. Trzeba to robić 

manualnie. 
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Wymiana fitra 
Cronos GL-FS32 

  

 

Chwyć obudowę z 
przodu w jej dolnej 
części z obu stron. 

 

Pociągnij do siebie jak 
na obrazu obok. 

 

Zdejmij i odłóż na bok 
obudowę. 

 

Wyciągnij stary filter i 
zainstaluj nowy 
pamiętając aby metka 
była z przodu. 

 

Najpierw przyłóż górną 
część obudowy a 
następnie dopchnij jej 
dolną część. 

 

Prawidłowo 
zamontowana 
obudowa powinna 
wydać 
charakterystyczny 
dźwięk "klik". 

 

 

 
Importer: 
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