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Budowa urządzenia

Opis elementów urządzenia

PL

Przedni panel

Filtr wielostopniowy  
4w1

Obudowa

Wentylator

Tylni panel
Kratka wylotowa Dotykowy panel sterowania

Układ sterowania

Generator
jonów 
ujemnych
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Proces oczyszczania

5 etapów oczyszczania powietrza 

PL

1. Filtr wstępny zatrzymuje kurz oraz inne większe zanieczyszczenia takie jak włosy czy sierść 
zwierząt domowych. 

2. Filtr HEPA (H13) filtruje powietrze z większości zanieczyszczeń: cząstki ultra drobne  
(UFPs < 0.1 μm), pył zawieszony PM2.5 oraz PM10 oraz wirusy i bakterie. 

3. Filtr węgla aktywnego adsorbuje zapachy oraz lotne związki organiczne (VOCs) m.in. 
toluen, ksylen i formaldehyd. 

4. Filtr katalityczny tzw. zimnej katalizy adsorbuje nieprzyjemne zapachy oraz formaldehyd. 

5. Generator jonów ujemnych wytwarza jony ujemne, które koagulują z zanieczyszczeniami 
tworząc większe cząsteczki, co jednocześnie ułatwia ich usuwanie z powietrza przez 
oczyszczacz. 

Uwaga: Filtr wielostopniowy oryginalnie został zabezpieczony folią ochronną, którą 
należy usunąć przed zamontowaniem kasety do urządzenia. Nie usunięcie folii 
ochronnej może spowodować uszkodzenie urządzenia! 

Filtr wielostopniowy Filtr wstępny Filtr HEPA Filtr węgla 
aktywnego

Filtr  
katalityczny

Generator jonów 
ujemnych
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Sterowanie

Funkcje urządzenia

Panel sterowania

ON/OFF SPEED ION TIMER SLEEP

PL

Opis funkcji sterowania

1. ON/OFF  
Wciśnij przycisk  ON/OFF w celu włączenia/wyłączenia urządzenia. 

2. SPEED 
Dostępnych jest kilka prędkości wentylatora. Wybierz tryb prędkości naciskając przycisk 
SPEED.

3. ION 
Wciśnij przycisk  ION w celu włączenia/wyłączenia generatora jonów ujemnych. 

4. TIMER 
Timer umożliwia zaplanowanie pracy urządzenia. Po upływie ustawionego czasu urządze-
nie automatycznie włączy lub wyłączy się. Naciśnij przycisk TIMER, następnie naciśnij go 
ponownie w celu wybrania schematu czasowego (1:00h-2:00h-4:00h). Ustawienia zostaną 
zapisane automatycznie. W celu ustawienia automatycznego wyłączenia wykonaj wyboru 
ustawień przy włączonym urządzenia, natomiast w celu ustawienia automatycznego 
włączenia wykonaj wyboru schematu przy wyłączonym urządzeniu. 

5. SLEEP 
Wciśnij przycisk SLEEP aby przejść w tryb uśpienia urządzenia. 
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Wymiana kasety filtracyjnej PL

Jak wymienić filtr wielostopniowy? 

1. Demontaż panelu przedniego
Chwyć obie strony górnej części panelu przedniego, a następnie pociągnij pokrywę w celu uwolnienia 
jej z zatrzasków (Rysunek 1). 

2. Demontaż filtra
Chwyć kasetę filtracyjną i wyciągnij z obudowy (Rysunek 2). 

Rysunek 1 Rysunek 2 

3. Umieść filtr
Usuń folię ochronną z kasety filtracyjnej, następnie umieść ją w urządzeniu (Rysunek 3).

4. Załóż panel przedni 
Umieść dolną krawędź przedniej pokrywy w obudowie urządzenia a następnie domknij pokrywę  
z wykorzystaniem zatrzasków (Rysunek 4). 

Rysunek 4Rysunek 3

Usuń folię 
 ochronną
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Czyszczenie i konserwacja PL

 Czyszczenie obudowy urządzenia.
1. Odłącz urządzenie od zasilania. 
2. Do usuwania brudu z zewnętrznej strony obudowy użyj lekko zwilżonej i ściereczki.
3. Do usunięcia uporczywych plam użyj niewielkiej  ilości detergentu.

Wymiana filtra wielostopniowego

1. Oczyszczacz powietrza posiada wbudowany program informowania o wymianie filtra. 
Żywotność filtra może być różna w zależności od poziomu zanieczyszczeń filtrowanego 
powietrza.  

2. W celu usunięcia zebranego kurzu na filtrze należy delikatnie odkurzyć przednią warstwę. 
Zaleca się powtarzanie czynności raz na dwa miesiące. 

Uwaga: Przy wykonywaniu czynności czyszczących oraz konserwujących należy uważać 
aby nie zarysować obudowy urządzenia. Zdejmując obudowę w celu konserwacji postępuj 
zgodnie z instrukcją. 

    Jak dbać o urządzenie?

A: Panel przedni

B: Filtr wielostopniowy

C: Obudowa 

D: Panel sterowania

E: Elementy montażowe



8

Uwagi i ostrzeżenia PL

Uwaga: Zapoznaj się poniższymi instrukcjami aby zapobiec utracie zdrowia lub  
zniszczenia mienia

Poniższe informacje dotyczą prawidłowego wykorzystania urządzenia oraz uniknięcia wypadkowi. 

1. Nie używać urządzenia z akcesoriami lub częściami zamiennymi niezatwierdzonymi przez 
producenta, niezastosowanie się powoduje utratę gwarancji. 

2. Po rozpakowaniu, sprawdź czy urządzenie nie jest uszkodzone oraz czy zawiera  
wszystkie elementy wyposażenia. 

3. Dzieci oraz osoby  niepełnosprawne powinny pozostawać pod nadzorem opiekuna.

4. W przypadku nieprawidłowego działania należy odłączyć urządzenie od zasilania. 

5. Urządzenie może być serwisowane wyłącznie przez wykwalifikowany personel.

Jeżeli przewód zasilający zostanie uszkodzony powinien zostać wymieniony przez  
personel producenta lub wykwalifikowanego elektryka. 

Czynności oznaczone tym znakiem są zabronione. 
Nie zastosowanie się do ostrzeżeń grozi wypadkiem.

Czynności oznaczone tym znakiem powinny być wykonywane zgod-
nie z instrukcją, niezastosowanie się do instrukcji może doprowadzić 
do uszkodzenia urządzenia.

Nie wkładać palców lub 
innych ciał obcych do wlotu 
lub wylotu powietrza.

Nie podłączać bezpośrednio 
do instalacji elektrycznej.

Czynności oznaczone tym znakiem powinny być wykonywane zgod-
nie z instrukcją, niezastosowanie się do instrukcji może doprowadzić 
do uszkodzenia urządzenia lub utraty zdrowia. 
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Uwagi i ostrzeżenia PL

Nie używać urządzenia w 
pomieszczeniach, w których 
występują łatwopalne gazy.

Nie używać urządzenia w 
pomieszczeniach o dużej zawartości 
wilgoci w powietrzu. 

Nie używać urządzenia bez 
zamontowanej kasety filtracyjnej. 

Podłączyć urządzenie wyłącznie do 
zasilania o napięciu 230V. 

Podczas czyszczenia i konserwacji 
lub gdy urządzenie nie jest używane 
należy odłączyć urządzenie od prądu. 

Nie używać silnie chemicznych 
detergentów do czyszczenia 
obudowy urządzenia. 

Nie używać urządzenie jeżeli 
przewód zasilający lub wtyczka są 
uszkodzone. 

Nie zasłaniać wlotu ani wylotu 
powietrza w oczyszczaczu. 

Nie używać zużytej kasety 
filtracyjnej.

Odłączać wtyczkę od gniazdka 
chwytając wyłącznie za wtyczkę. 

Regularnie usuwaj kurz z wtyczki.

Czyść obudowę urządzenia 
korzystając z miękkiej  ściereczki. 
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Uwagi i ostrzeżenia PL

Nie czyścić urządzenia alkoholem 
oraz rozpuszczalnikami organicz-
nymi. 

Nie używać urządzenia w pobliżu 
otwartego ognia oraz źródeł 
ogrzewania. 

Przenoś urządzenie korzystając 
z uchwytów po obu stronach 
urządzenia. Nie przenoś urządze-
nia chwytając za przedni panel 
obudowy. Upadek urządzenia 
może spowodować uszkodzenie 
urządzenia. 

Znak oznacza  zagrożenie utraty 
zdrowia lub uszkodzenia urządzenia. 

Dzieci oraz osoby niepełnosprawne 
powinny używać urządzenia wyłącz-
nie pod nadzorem dorosłych. 

Jeżeli działanie oczyszczacza powie-
trza wpływa na działanie radia lub  
telewizora, należy sprawdzić poniż-
sze metody rozwiązania problemu: 
• przestaw lub obróć antenę,
• zwiększ odległość urządzenia  

od odbiorników 
• podłącz urządzenie i odbiorniki  

do osobnych gniazdek zasilających 
• w przypadku potrzeby uzyskania 

pomocy skontaktuj się z serwisem 
producenta.
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Rozwiązywanie problemów PL

Problem Rozwiązanie

Urządzenie nie włącza się. 1. Sprawdź prawidłowe podłączenie zasilania. 

Wydajność urządzenia  
znacząco się zmniejszyła. 

1. Sprawdź czy filtr został zainstalowany poprawnie oraz 
czy usunięto folię ochronną. 

2. Sprawdź czy wlot oraz wylot powietrza nie jest  
zablokowany i udrożnij je. 

3. Sprawdź czy filtr nie został zanieczyszczony. Wymień 
go na nowy. 

Urządzenie nie poprawia  
znacząco jakości powietrza. 

1. Sprawdź czy filtr został zainstalowany poprawnie. 
2. Zanieczyszczone powietrze zewnętrzne może 

wydłużyć proces filtracji powietrza w pomieszczeniu. 
Zadbaj o nie otwieranie okien w przypadku występo-
wania podwyższonych poziomów zanieczyszczeń w 
powietrzu zewnętrznym. 

3. Urządzenie zostało umiejscowione w miejscu z utrud-
nionym dostępem do poboru powietrza. Postaw 
urządzenie w miejscu ze swobodnym dostępem do 
powietrza. 

4. Kaseta filtracyjna została zabrudzona. Wymień ją na 
nową. 

Z urządzenia wydobywa się 
nieprzyjemny zapach. 

5. Filtr wielostopniowy został zabrudzony. Wymień go 
na nowy.

FAQ

Uwaga: Jeżeli zastosowanie się do powyższych instrukcji nie rozwiązało problemu, skontaktuj 
się z autoryzowanym serwisem. Nie zaleca się przeprowadzania napraw urządzenia we 
własnym zakresie. 

Prawidłowe sposoby pozbycia się tego sprzętu

To oznaczenie oznacza, że tego sprzętu nie należy wyrzucać wraz z innymi odpadami domowymi 
w całej UE. Aby zapobiec potencjalnym szkodom dla środowiska lub zdrowia ludzkiego w wyniku 
niekontrolowanego usuwania odpadów, należy je poddać recyklingowi w celu promowania 
zrównoważonego ponownego wykorzystania zasobów materialnych. 
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Dane techniczne PL

Parametry techniczne

Schemat elektryczny

Panel sterowaniaPodświetlenie

ION 
Generator

Wentylator
  

Panel 
dotykowy

MODEL PURIFA

NAPIĘCIE ZASILANIA ~230 V / 50Hz      

MAX. POBÓR MOCY 45W  

CADR (PYŁ ZAWIESZONY) 218 m³/h 

FILTRY PRE-FILTER, HEPA H13, ACTIVE CARBON  
FILTER, COLD CATALYST FILTER

GENERATOR JONÓW UJEMNYCH 40 mln/cm3 

TRYB PRACY 3-speed, timer, sleep mode 

MOC AKUSTYCZNA 29-61dB(A)

POZIOM HAŁASU 22-54 dB(A)

WAGA 5 kg 

WYMIARY 34 x 53,8 x 16,6 cm



PURIFA 
Air Purifier 

Operating Instructions

www.eberg.eu
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Construction of the device

Construction of the device

GB

Front Panel 

Multi Stage Filter 
4 in1 

Casing

Fan

Back cover 
Outlet of air Touch control panel 

PCB of control system

Negative Ion 
Generator 
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Air purifier technology

Purification Process

GB

Multi Stage Filter

1. Pre-filter removes pollutants such as dust, hair, pet dander, large pollens etc.

2. HEPA (H13) filter removes pollutants such as ultrafine particles (UFPs < 0.1 μm), 
particulate matter PM2.5 and PM10, viruses and bacteria.

3. Active Carbon filter absorbs harmful odours and volatile organic compounds 
(VOCs) such as toluene, xylene and formaldehyde.

4. Cold Catalyst filter absorbs harmful odours and formaldehyde.

5. Negative Ion Generator produces negative ions which are dispelled into the room 
where they attach to particulate matter to form larger particles, which can more 
easily be trapped by your air cleaners filters. 
 
 
 
 
 

Uwaga: The filter is originally protected with a protective foil, which must be 
removed before using the filter. If you do not remove it, the device can be damaged! 

Pre-filter HEPA filter
Active 

 Carbon 
filter

Cold  
Catalyst 

filter

Negative  
Ion  

Generator
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Functions of cotrol panel GB

Control Panel

Control Panel Instruction

Functions Instruction

ON/OFF SPEED ION TIMER SLEEP

1. ON/OFF  
Press ON/OFF button to switch on/off the device. 

2. SPEED 
Press button SPEED to choose air speed.

3. ION 
Press ION button, open or close the function of Negative Oxygen Ion.

4. TIMER 
Timer allows planning a work schedule. After the set time has expired, the device will 
automatically turn on or off.  Press the TIMER button, then press it again to select the time 
schedule (1: 00h-2: 00h-4: 00h). The settings will be saved automatically. To set the auto-
matic switch off, perform the selection of settings when the device is switched on, and in 
order to set the automatic switch on, select of the scheme with the device switched off

5. SLEEP 
Press SLEEP button to enter the sleep mode. 
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Replacement of the Filter GB

How to replace the filter? 

1. Remove the front panel. 
Grasp both sides of the upper part of front cover with both hands, then lift it up before drag it 
towards your own direction (Picture 1).

2. Remove the filter  
Hold the composite filter mesh and drag it towards your own direction (Picture 2).

Picture 1 Picture 2 

3. Attach the filter 
Remove the protective foil of the filter, and with one side with the handle towards the outside, insert 
the filter (Picture 3).

4. Attach the front panel  
Link the bottom side of the front cover with the device body, then align the front cover with two slots 
(Picture 4). 

Picture 4Picture 3

Remove the 
protective foil



19

Cleaning and maintenance GB

Cleaning the device body.
1. Unplug the device each time before cleaning. 
2. Clean the stains using only soft cloth.
3. To clean stubborn stains use a soft cloth with the proper amount of neutral detergent to 

clean.

Replacement of the filter

1. The change of filter is reminded by the built-in program. But because of different pollution 
extent of the actual environment, the lifespan of the filter differs.   

2. When dust accumulates on the composite filter surface, one may use gently a vacuum 
cleaner to remove dust from the surface to lengthen the lifespan of the filter.  It is 
suggested for cleaning the filter once every two months

Caution: Do not scratch the device body while maintenance with hard objects. When 
removing the surface cover, please operate in accordance with the instruction manual and do 
not damage device components.

    How to celan the device?

A: Front panel

B: Multi Stage Filter

C: Case 

D: Control Panel

E: Assembly elements
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Warning GB

Notice: All the content in this part is concerned with safety and have to be strictly  
               followed by the user.

Matters need attention in this part is for the right usage of this product and avoid injury 
and possible accidents.

1. Do not use other accessories without permits of the manufacturer. If it causes  
malfunction of the device, the warranty shall automatically terminate.

2. After unpacking, please check whether the product is damaged and accessories are 
complete.

3. Children and people without a capacity for a civil product should be supervised by 
their guardians to use this product.

4. In the case of malfunctions, disconnect the device from the mains socket immediately. 
Do not maintain the defective product in a working state.

5. This product can only be repaired by authorized maintenance centre. 

If power cord damages, it shall be replaced by the specialist personnel of the 
manufacturer to avoid dangers.

Action with this sign is strictly prohibited. Otherwise, it may cause
damage to the product or endanger the personal security of the user.

Action with this sign should be paid attention by the user. Otherwise,
operation error can cause damage to the product or other losses.

Do not insert your 
finger or foreign
matters in air inlet or 
air outlet

Do not disconnect or 
connect mains socket

Action with this sign should be strictly operated according to the
instruction. Otherwise it may cause damage to the product or 
endanger the personal security of the user.
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Warnings GB

Please do not use air purifier in
the environment full of inflammable 
gas such as hydrogen, natural
gas and propane.

When using aerosol bomb, Please
do not use this product. When
there is oil residue, smoke
produced by burning incense, flame 
produced by lighting up cigarettes, 
chemicals odors in the room, please 
do not use this product. Please do 
not use this product where the 
moisture is very heavy.

Please do not operate this device
without installing filter.

Only standard power outlet with
220v voltage can be used.

When cleaning or stop using this
product, please disconnect plug
from power outlet, otherwise it
may cause electric shock led by
defective insulation or fire
disaster led by short circuit.

One shall be careful when
cleaning air purifier because
strong corrosive detergent may
damage the product’s surface.

Please do not use air purifier
when the power cord or plug is
damaged or the power outlet on
the wall gets loose.

Please do not block air inlet or air
outlet.

Please do not clean or reuse
composite filter mesh.

When disconnecting plug, please
hold the plug firmly and do not
drag power cord, otherwise it
may cause electric shock or fire
disaster led by short circuit.

Regularly clean dust on plug

Use only soft cloth to clean the
product’s surface, otherwise the
product may get damaged or
cracked down.
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Warning GB

Please do not wipe this product
with ethyl alcohol, organic solvent, 
otherwise it may cause damage to 
the product or electric shock that 
may lead to injury or fire disaster.

When using this product, please 
do not use it near or on heat 
sources (such as fireplace, stove 
or place easy to get access to 
inflammable gas).

When moving this device please
hold handle on both sides of the
device firmly. When moving this 
device, holding the front cover 
may lead to the falling-off of the 
cover. Falling down of device body 
can cause personal injury.

This sign suggest that there is
possibility to cause injury or
material damage.

This device is not suitable for 
the disabled, the perceptual 
handicapped, the mental 
handicapped or children to 
operate alone. On-site supervision 
or guidance provided by safety 
directors to operate this device 
makes an exception.

If this air purifier causes any
interference to radio or television,
please try the following one or
multiple measures to correct
interference:
• Readjust or rotate receivingantenna.
• Please lengthen the 

distancebetween air purifier and 
radio/television.

• Please connect power of thedevice 
and acceptor separately with 
different mains socket.

• If you need any assistance, please 
contact dealers or professional 
technical personnel of radio or 
television.
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Troubleshooting GB

Failure Phenomenom Possible Reasons and Solutions

Failure to start the device 1. Check the correct power supply.

Little volume of air from air 
outlet

1. Packaging bag of filter is unpacked.  
Remove the packaging bag and install filter again.

2. Air inlet or outlet is blocked by foreign matters. 
Remove them.

3. Filter is dirty. Clean or replace it.

Not apparent dust removal
and purifying effect Not
obvious improvement of
air quality

1. Filter is not installed on the device. Install the filter.
2. Window or door is frequently opened. room with 

slow air flow, because the outside dirty air comes in, 
it takes a longer time to purify the indoor air.

3. The device is located in a place with difficult access 
to air. Locate the device in a place with free access 
to air.

4. The filter is filthy, and thus affects purifying effect. 
Clean or replace it.

Peculiar Smell from the
air outlet 1. The filter is quite filthy. Change for a new filter.

Frequently Asked Questions

Notice: If one is unable to remove faults through the above instructions, please contact the 
customer service centre. Please do not repair it on one’s own to avoid dangers and 
possible damage to the device.

This marking indicates that this product should not be disposed with other 
household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment 
or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote 
the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the 

return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They 
can take this product for environmental safe recycling.
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Technical Specifications GBTechnical Specifications

Main Technical Parameter

Electrical Scheme

Control PanelLED
backlight 

Ion 
Generator 

Fan
  

Touch- 
Sensitive 

Switch

MODEL PURIFA

VOLTAGE ~230 V / 50Hz      

MAX. POWER CONSUMPTION 45W  

CADR (PARTICULATE MATTER) 218 m³/h 

FILTERS PRE-FILTER, HEPA H13, ACTIVE CARBON  
FILTER, COLD CATALYST FILTER

ION GENERATOR 40 mln/cm3 

MODE 3-speed, timer, sleep mode 

SOUND POWER 29-61dB(A)

NOISE LEVEL 22-54 dB(A)

WEIGHT 5 kg 

DIMENSIONS 34 x 53,8 x 16,6 cm



Climateo.eu Sp. z o.o.
Ciepłownicza 54 31-574 Krakow | Poland  

 ID/VAT: PL5272438859 | Phone: +48 12 262 97 05 
email: contact@eberg.eu

www.eberg.eu


