
CZ

Návod k obsluze
čističky vzduchu PEGASUS



1

4

1

5

6

2

3

10

12

13

14

6

8 89711



2

NÁVOD K OBSLUZE ČISTIČKY VZDUCHU STYLIES PEGASUS 

Děkujeme vám, že jste si vybrali jeden z řady kvalitních výrobků značky Stylies. Věříme, že 
vám čistička vzduchu „Pegasus“ přinese potěšení a zlepšení kvality vzduchu v místnosti, kde 
ji budete používat.
Stylies Pegasus je moderní, designová čistička vzduchu, která dokáže zbavit vzduch 
nepříjemných pachů, pylů, virů, bakterií a jiných škodlivin a alergenů s účinností až 99,97 %. 
Pro filtraci vzduchu využívá vysoce účinný a omyvatelný HPP Filter SystemTM (HPP filtr), 
předfiltr a inovativní filtr s aktivním uhlím. Součástí přístroje je i kazeta pro parfemaci 
vzduchu (aromaterapii). Můžete tak nejen vyčistit vzduch, ale i dodat vašemu okolí svěží vůni.
Věnujte prosím zvýšenou pozornost obsluze přístroje tak, aby nedošlo ke zranění, škodám 
na vašem majetku nebo poškození přístroje. Proto si nejdřív přečtěte tento návod k obsluze 
ještě před uvedením přístroje do provozu a dodržujte bezpečnostní pokyny.

POPIS PŘÍSTROJE
Přístroj se skládá z následujících hlavních částí
  1. Čistička
  2. Kontrolky indikující rychlost, od stupně 1 až po stupeň 5
  3. Zástrčka s adaptérem
  4. Vstup pro adaptér
  5. Kryt filtrů
  6. Kazeta pro parfemaci vzduchu (aroma)
  7. Tlačítko ON/OFF (zapnuto/vypnuto)
  8. Tlačítko pro nastavení výkonu (Speed +, Speed -)
  9. Tlačítko pro nastavení časovače (Timer)
10. Kontrolky časovače – 2, 4 nebo 8 hodin
11. Tlačítko nočního režimu (Dimmer)
12. Předfiltr
13. HPP filtr
14. Aktivní uhlíkový filtr

POKYNY PRO PRVNÍ UVEDENÍ PŘÍSTROJE DO PROVOZU

1.  Přístroj Pegasus postavte na požadované místo a zapojte adaptér (3) do vhodné elektrické 
zásuvky.

2.  Na zadní straně přístroje otevřete kryt filtrů (5), vyjměte zabalený uhlíkový filtr (14) a celý obal 
odstraňte. Poté vložte vybalený filtr zpět do přístroje.

3. Zapněte přístroj stisknutím tlačítka zapnuto/vypnuto (7). 
4.  Výkon nebo také rychlost čištění můžete nastavit pomocí tlačítka pro nastavení výkonu (8). 

Nastavený stupeň poznáte podle počtu rozsvícených kontrolek (2). Při minimálním výkonu svítí 
jedna kontrolka a při maximálním výkonu všech pět kontrolek.

5.  Pro nastavení požadované doby čištění (např. podle vaší pracovní doby, kdy sedíte v kanceláři 
nebo doba, kdy jste v ložnici) můžete použít časovač. Stisknutím tlačítka (9) lze nastavit 
čištění na 2, 4 nebo 8 hodin. Nastavení doby časovače poznáte podle rozsvícených kontrolek 
(10). Pokud nechcete časovač používat, nenastavujte jej. Čistička poběží v kontinuálním 
režimu se zhasnutými kontrolkami časovače.

6.  Pokud chcete ztlumit jas kontrolek nebo jejich svícení zcela vypnout, použijte tlačítko pro noční 
režim (11). 

7.  Čistička vzduchu Pegasus dokáže do vzduchu rozptylovat aromatické látky a vonné esence. 
Při použití i dávkování těchto látek buďte prosím opatrní. Jejich nadměrné nebo nevhodné 
používání může vést k poruchám funkce nebo dokonce k trvalému poškození přístroje. 
Některé látky by totiž mohly poškodit plastové součásti přístroje. K aplikaci aromatické látky 
vysuňte kazetu pro parfemaci vzduchu (6) a do ní nakapejte 1–2 kapky vonné esence. Pokud 
chcete vůni vyměnit, vyjměte z kazety absorpční médium (plsť) a důkladně jej umyjte pod 
tekoucí vodou. Po vysušení je možné aplikovat novou vůni stejným způsobem. 
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DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

–  Před prvním uvedením přístroje do provozu si pečlivě přečtěte návod k obsluze čističky 
vzduchu Pegasus a dobře ho uschovejte na bezpečném místě k pozdějšímu nahlédnutí, resp. 
předejte ho následnému majiteli spolu s přístrojem.

–  Společnost Coplax AG, resp. dovozce odmítá jakékoliv ručení za škody, které vzniknou 
nedodržením tohoto návodu k obsluze.

–  Přístroj je určen pouze pro použití v interiéru, jako jsou domácnosti, kanceláře, školy, ordinace 
apod. pro účely popsané v tomto návodu k obsluze. Přístroj není určen pro použití v průmyslu. 
Použití v rozporu s tímto určením, jakož i technické změny na přístroji mohou vést k ohrožení 
zdraví a života.

–  Tento přístroj není určen k používání osobami (včetně dětí) s omezenými fyzickými, smyslovými 
nebo duševními schopnostmi či osobami, které nemají patřičné zkušenosti a/nebo znalosti, 
ledaže by na ně dohlížela osoba odpovědná za jejich bezpečnost nebo od ní obdržely pokyny, jak 
přístroj používat.

–  Je nutné dohlížet na děti, aby si s přístrojem nehrály.
–  Kabel připojujte pouze k odpovídajícímu zdroji střídavého proudu. Dbejte na hodnoty napětí 

uvedené na přístroji.
–   Síťovou zástrčku bezpodmínečně vyjměte ze zásuvky: 

• před jakýmkoliv přemístěním přístroje 
• před každým otevřením přístroje nebo plněním vodou 
• při poruchách provozu 
• před každým čistěním 
• pokaždé, když přístroj přestanete používat.

–  Nepoužívejte poškozené prodlužovací kabely.
–  Přístroj nikdy nenoste ani netahejte za síťový kabel.
–  Je přísně zakázáno zasahovat jakýmikoliv předměty dovnitř přístroje.
–  Je-li síťový kabel poškozen, musí být vyměněn kvalifikovanou osobou.
–  Síťový kabel nesmí být napínán přes ostré hrany ani nesmí být přiskřípnutý.
–  Zástrčku nikdy nevytahujte ze zásuvky tahem za síťový kabel ani vlhkýma rukama.
–  Tento přístroj nikdy nepoužívejte v bezprostřední blízkosti koupací vany, sprchy nebo bazénu 

(dodržovat minimální odstup 3 m). Přístroj je nutno umístit tak, aby se ho osoby z vany 
nemohly dotknout.

–  Přístroj neumisťujte v blízkosti tepelného zdroje. Síťový kabel nevystavujte přímému působení 
žáru (např. žhavá deska sporáku, otevřený oheň, rozžhavená žehlička či kamna). Síťový kabel 
chraňte před oleji.

–  Neumisťujte přístroj do bezprostřední blízkosti stěn, závěsů nebo nábytku.
–  Dbejte na to, aby byl přístroj stabilně umístěn a nebyl položen na síťovém kabelu.
–  Přístroj není odolný proti stříkající vodě.
–  Přístroj neuchovávejte ani neprovozujte ve venkovním prostředí.
–  Nepoužívaný přístroj vložte do obalu a skladujte na suchém místě mimo dosah dětí.

POPIS FUNKCE ZAŘÍZENÍ

Předfiltr
Předfiltr ze vzduchu odstraňuje velké částice prachu a další nečistoty. Tím chrání ostatní filtry 
před zanesením a zlepšuje jejich funkčnost. Předfiltr je možné čistit vysavačem a prodloužit tak 
jeho životnost. Materiál předfiltru se přesto časem opotřebuje a je nutná jeho výměna. Výměna 
předfiltru se provádí přibližně jednou za 6 měsíců.
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HPP filtr (High Potential Particle)
HPPTM filtr je nejdůležitější částí celé čističky. Zachycuje viry, bakterie, drobné prachové částice, 
pyl, exkrementy roztočů a plísně, které se běžně vyskytují ve vzduchu uzavřených místností. Jeho 
vysoká účinnost je zajištěna použitím extrémně silného magnetického pole. HPP filtr je permanent-
ní a má v porovnání s HEPA filtrem neomezenou životnost. Stačí jej pouze pravidelně omývat.

Aktivní uhlíkový filtr
Aktivní uhlíkový filtr dokáže absorbovat a odstranit ze vzduchu nepříjemný zápach, kouřové 
částice (jako cigaretový kouř, kouř z ulice), ale i další škodlivé plyny nacházející se ve vzduchu. 
Účinnost filtru se časem snižuje, proto jej doporučujeme přibližně jednou za 6 měsíců vyměnit 
v závislosti na stupni jeho zanešení. Je-li filtr zanesen dříve, poznáte to podle zápachu, který již 
nedokáže dobře absorbovat. Pak je třeba jej vyměnit dříve.

Stupně výkonu čističky vzduchu – rychlosti
Čistička vzduchu Pegasus má 5 rychlostí filtrace vzduchu, které určují dobu, za kterou se  dané 
místnosti vyčistí. Čím menší je stupeň čištění tím později se vyčistí uzavřená místnost, ale tím 
nižší je také hlučnost přístroje. Platí také, že nižší stupeň čištění stačí pro malé místnosti, 
zatímco velké místnosti je vhodné čistit při vyšším stupni.

Stupeň 1 – velmi tichý noční režim, vhodný pro použití v ložnici nebo dětském pokoji
Stupeň 2 – denní tichý režim, pro ložnice či menší místnosti 
Stupeň 3 – průběžný denní režim, pro menší místnosti (25 m2)
Stupeň 4 –  průběžný denní režim, pro větší místnosti (50 m2), např. obývací pokoje, velké haly 

rodinných domů, velké kanceláře nebo učebny
Stupeň 5 – režim pro rychlé čištění, pro případy, kdy je vzduch velmi znečištěn

Časovač
Při použití časovače se přístroj automaticky vypne po 2, 4 nebo 8 hodinách podle jeho nastavení. 
Časovač lze využít například, pokud opouštíte dům a přejete si, aby byl vzduch čištěn i v průběhu 
vaší nepřítomnosti. Přístroj může být použit i bez časovače, v tom případě funguje nepřetržitě, 
dokud ho manuálně nevypnete.

Noční režim
Tuto funkci využijete zejména, pokud budete používat přístroj v ložnici. Noční režim umožňuje 
jednoduchým stlačením tlačítka ztlumení kontrolek tak, aby mohl přístroj fungovat i v noci 
a nerušil váš spánek příliš jasným světlem.

ÚDRŽBA A POSTUP PŘI ČIŠTĚNÍ

Před provedením údržby a po každém používání vypněte přístroj a vytáhněte přívodní kabel ze 
zásuvky. Pozor! Přístroj se nikdy nesmí ponořit do vody. Hrozí nebezpečí zkratu. 

– Vnější povrch přístroje otírejte vlhkým hadříkem a poté dobře osušte.

– Předfiltr lze opatrně vysávat vysavačem. Předfiltr by se měl vyměnit přibližně jednou za 6 měsíců.

–  V HPP filtru se zachycují drobné částice, viry a bakterie, proto je třeba tento filtr minimálně 
jednou za 2 měsíce důkladně omýt pod studenou vodou. Filtr je poté nutné nechat pořádně 
vyschnout mimo čističku. Ujistěte se, že je filtr opravdu dokonale suchý (bez jakýchkoliv 
drobných kapek vody), než jej vrátíte zpět do čističky. V případě umístění vlhkého filtru do 
čističky riskujete poškození celého zařízení.

–  Filtr s aktivním uhlíkem nelze umývat a je třeba jej vyměňovat v intervalech, které nebudou delší 
než 6 měsíců. Na tomto filtru je prázdné políčko určené pro zaznamenání data výměny filtru. 
Máte tak snadnější kontrolu, kdy uběhne doba pro jeho další výměnu. Jelikož se uhlíkový filtr 
dodává v sadě s předfiltrem, doporučujeme vždy měnit oba filtry najednou. 
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OPRAVY A LIKVIDACE ZAŘÍZENÍ

–  Opravy zařízení (výměnu síťového kabelu) smí provádět pouze autorizovaný servis. Při neodbor-
ných opravách zaniká záruka a veškerá odpovědnost za záruky.

–  Výměnu poškozeného síťového kabelu svěřte výhradně výrobci, autorizovanému servisu nebo 
kvalifikovanému odbornému servisu. Předejdete škodám na zařízení.

–  Zařízení nikdy neuvádějte do provozu, je-li poškozen přívodní kabel nebo zástrčka, nefunguje-li 
zařízení správně, pokud spadlo nebo je poškozeno jiným způsobem (praskliny/trhliny skříně).

–  Nepoužívejte ostré a tvrdé předměty ani agresivní chemikálie, které by mohly zařízení jakkoliv 
poškodit.

–  Neinstalujte do zařízení žádné doplňkové příslušenství, které není zmíněno v tomto návodu.

–  Ihned po skončení životnosti přístroj znehodnoťte (odřízněte síťový kabel) a odevzdejte ho na 
k tomu určeném sběrném místě.

–  Elektrické přístroje nepatří do domovního odpadu, odevzdejte je na k tomu určených recyklač-
ních místech.

–  Nekontrolovaná likvidace přístroje může v průběhu jeho rozkladu vést k uvolňování nebez-
pečných látek do spodní vody, a tím do potravního řetězce, a na dlouhou dobu zatížit životní 
prostředí. 

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Rozměry: 380 × 395 × 160 mm (šířka × výška × hloubka)

Hmotnost: 3,45 kg

Příkon: 8–30 W

Hlučnost: 39–60 dB

Napětí: 220–230 V

V souladu s EU předpisy: CE / GS / WEEE / RoHS 

Technické změny vyhrazeny

Tento symbol uvedený na výrobku nebo v průvodní dokumentaci znamená, že použitý výrobek 
nesmí být likvidován společně s komunálním odpadem. Za účelem ekologické likvidace použitý 
výrobek odevzdejte v určených sběrných dvorech. Správnou likvidací výrobku pomůžete zachovat 
cenné přírodní zdroje a omezit potenciální negativní dopady na životní prostředí a lidské zdraví. 
Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s předpisy uděleny pokuty.  
Více informací o sběrných místech ve vašem regionu získáte na příslušném úřadě.  
Tento výrobek nesmí být likvidován společně s obchodním odpadem.
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Záruční podmínky

Výrobce Coplax AG poskytuje záruku dle zákona na materiálové a výrobní vady komponentů zaří-
zení a jejich servis v délce trvání 24 měsíců od data prodeje uvedeném na dokladu o koupi. Pro 
uplatnění záruky je nutné předložit záruční list potvrzený vaším prodejcem.

Tato záruka se nevztahuje na závady vzniklé v důsledku použití v rozporu s určením výrobku, 
chybné instalace, nevhodného zacházení, nesprávné údržby, opotřebení, mechanického poško-
zení, zapojení k jiné než předepsané elektrické síti, nedodržení podmínek v návodu, vystavení 
nepřiměřeným teplotám, nebo neautorizovaného zásahu do zařízení. Tato záruka se nevztahuje 
na výměnné filtry, které jsou běžným spotřebním materiálem a jejichž opotřebení se může pro-
jevit po uplynutí záruční doby. Záruka se nevztahuje také na poškození výrobku během přepravy, 
které bylo způsobeno nesprávnou manipulací či zacházením. V případě poškození obalu výrobku 
vzniklým přepravou reklamujte zásilku přímo u dopravce.

VEŠKERÉ NÁROKY PLYNOUCÍ ZE ZÁRUKY JSOU ČASOVĚ OMEZENY DVOULETOU ZÁRUČNÍ 
DOBOU.

Výrobce nenese zodpovědnost za následné škody ani za škody vzniklé používáním tohoto výrobku 
vč. ztráty zisku či jiné ekonomické ztráty.

Výhradní distributor značky Stylies pro Českou republiku a Slovensko:
Cyril & Metoděj, s.r.o., 
Maříkova 1, 621 00  Brno, tel.: 549 274 164
www.stylies.cz

Informace o prodejcích a servisu získáte u distributora.
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NÁVOD NA OBSLUHU ČISTIČKY VZDUCHU STYLIES PEGASUS 

Ďakujeme vám, že ste si vybrali jeden z radu kvalitných výrobkov značky Stylies. Veríme, že vám 
čistička vzduchu Pegasus prinesie potešenie a zlepšenie kvality vzduchu v miestnosti, kde ju 
budete používať.
Stylies Pegasus je moderná, dizajnová čistička vzduchu, ktorá dokáže zbaviť vzduch nepríjemných 
pachov, peľov, vírusov, baktérií a iných škodlivín a alergénov s účinnosťou až 99,97 %. Na filtráciu 
vzduchu využíva vysokoúčinný a umývateľný HPP Filter SystemTM (HPP filter), predfilter a inovatívny 
filter s aktívnym uhlím. Súčasťou prístroja je aj kazeta na parfumáciu vzduchu (aromaterapiu). 
Môžete tak nielen vyčistiť vzduch, ale taktiež dodať vášmu okoliu sviežu vôňu.
Venujte, prosím, zvýšenú pozornosť obsluhe prístroja tak, aby nedošlo k zraneniu, škodám na 
vašom majetku alebo poškodeniu prístroja. Preto si ešte pred uvedením prístroja do prevádzky 
najskôr prečítajte tento návod na obsluhu a dodržujte bezpečnostné pokyny.

POPIS PRÍSTROJA
Prístroj sa skladá z nasledujúcich hlavných častí:
  1. Čistička
  2. Kontrolky indikujúce rýchlosť, od stupňa 1 až po stupeň 5
  3. Zástrčka s adaptérom
  4. Vstup pre adaptér
  5. Kryt filtrov
  6. Kazeta na parfumáciu vzduchu (aróma)
  7. Tlačidlo ON/OFF (zapnuté/vypnuté)
  8. Tlačidlo na nastavenie výkonu (Speed +, Speed -)
  9. Tlačidlo na nastavenie časovača (Timer)
10. Kontrolky časovača – 2, 4 alebo 8 hodín
11. Tlačidlo nočného režimu (Dimmer)
12. Predfilter
13. HPP filter
14. Aktívny uhlíkový filter

POKYNY PRE PRVÉ UVEDENIE PRÍSTROJA DO PREVÁDZKY

1.  Prístroj Pegasus postavte na požadované miesto a zapojte adaptér (3) do vhodnej elektrickej 
zásuvky.

2.  Na zadnej strane prístroja otvorte kryt filtrov (5), vyberte zabalený uhlíkový filter (14) a celý 
obal odstráňte. Potom vložte vybalený filter späť do prístroja.

3. Zapnite prístroj stlačením tlačidla zapnuté/vypnuté (7). 
4.  Výkon alebo taktiež rýchlosť čistenia môžete nastaviť pomocou tlačidla na nastavenie výkonu 

(8). Nastavený stupeň spoznáte podľa počtu rozsvietených kontroliek (2). Pri minimálnom 
výkone svieti jedna kontrolka a pri maximálnom výkone všetkých päť kontroliek.

5.  Na nastavenie požadovaného času čistenia (napr. podľa vášho pracovného času, kedy sedíte 
v kancelárii, alebo času, kedy ste v spálni) môžete použiť časovač. Stlačením tlačidla (9) je 
možné nastaviť čistenie na 2, 4 alebo 8 hodín. Nastavenie času časovača spoznáte podľa 
rozsvietených kontroliek (10). Ak nechcete časovač používať, nenastavujte ho. Čistička pobeží 
v kontinuálnom režime so zhasnutými kontrolkami časovača.

6.  Ak chcete stlmiť jas kontroliek alebo ich svietenie úplne vypnúť, použite tlačidlo na nočný 
režim (11). 

7.  Čistička vzduchu Pegasus dokáže do vzduchu rozptyľovať aromatické látky a vonné esencie. 
Pri použití aj dávkovaní týchto látok buďte, prosím, opatrní. Ich nadmerné alebo nevhodné 
používanie môže viesť k poruchám funkcie alebo dokonca k trvalému poškodeniu prístroja. 
Niektoré látky by totiž mohli poškodiť plastové súčasti prístroja. Na aplikáciu aromatickej látky 
vysuňte kazetu na parfumáciu vzduchu (6) a do nej nakvapkajte 1–2 kvapky vonnej esencie. 
Ak chcete vôňu vystriedať, vyberte z kazety absorpčné médium (plsť) a dôkladne ho umyte 
pod tečúcou vodou. Po vysušení je možné aplikovať novú vôňu rovnakým spôsobom. 
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DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

–  Pred prvým uvedením prístroja do prevádzky si, prosím, prečítajte tento návod na obsluhu 
a dobre ho uschovajte na neskoršie nazretie, resp. odovzdajte ho následnému majiteľovi spolu 
s prístrojom.

–  Spoločnosť Coplax, resp. dovozca odmieta akékoľvek ručenie za škody, ktoré vzniknú nedodrža-
ním tohto návodu na obsluhu.

–  Prístroj je určený iba na použitie v domácnosti na účely popísané v tomto návode na obsluhu. 
Použitie v rozpore s týmto určením, ako aj technické zmeny na prístroji, môže viesť k ohroze-
niu zdravia a života.

–  Tento prístroj nie je určený na používanie osobami (vrátane detí) s obmedzenými fyzickými, 
zmyslovými alebo duševnými schopnosťami či osobami, ktoré nemajú patričné skúsenosti a/
alebo znalosti, ledaže by na ne dohliadala osoba zodpovedná za ich bezpečnosť alebo od nej 
prijali pokyny, ako prístroj používať.

–  Je nutné dohliadať na deti, aby sa s prístrojom nehrali.

–  Kábel pripájajte iba k zdroju striedavého prúdu. Dbajte na hodnoty napätia uvedené  
na prístroji.

–  Sieťovú zástrčku bezpodmienečne vyberte zo zásuvky:  
• pred akýmkoľvek premiestnením prístroja  
• pred každým otvorením prístroja alebo plnením vodou  
• pri poruchách prevádzky  
• pred každým čistením  
• vždy, keď prístroj prestanete používať. 

– Neumiestňujte prístroj do bezprostrednej blízkosti stien, závesov alebo nábytku.

–  Nepoužívajte poškodené predlžovacie káble.

–  Sieťový kábel nesmie byť napínaný cez ostré hrany ani nesmie byť pricviknutý.

–  Zástrčku nikdy nevyťahujte zo zásuvky ťahom za sieťový kábel ani vlhkými rukami.

–  Túto čističku nikdy nepoužívajte v bezprostrednej blízkosti kúpacej vane, sprchy alebo bazénu 
(dodržiavať minimálny odstup 3 m). Prístroj je nutné umiestniť tak, aby sa ho osoby z vane 
nemohli dotknúť.

–  Prístroj neumiestňujte v blízkosti tepelného zdroja. Sieťový kábel nevystavujte priamemu pôso-
beniu tepla (napr. horúca doska sporáka, otvorený oheň, rozžeravená žehlička či pec). Sieťový 
kábel chráňte pred olejmi.

–  Dbajte na to, aby bol prístroj počas prevádzky stabilný a aby nehrozilo zakopnutie cez sieťový 
kábel.

–  Prístroj nie je odolný proti striekajúcej vode.

–  Prístroj neuchovávajte ani neprevádzkujte vo vonkajšom prostredí.

–  Nepoužívaný prístroj vložte do obalu a skladujte na suchom mieste mimo dosahu detí.

POPIS FUNKCIE ZARIADENIA

Predfilter
Predfilter zo vzduchu odstraňuje veľké častice prachu a ďalšie nečistoty. Tým chráni ostatné 
filtre pred zanesením a zlepšuje ich funkčnosť. Predfilter je možné čistiť vysávačom a predĺžiť tak 
jeho životnosť. Materiál predfiltra sa napriek tomu časom opotrebuje, takže je nakoniec nutná 
jeho výmena. Výmena predfiltra sa vykonáva približne raz za 6 mesiacov.

HPPTM filter (High Potential Particle)
HPPTM filter je najdôležitejšou časťou celej čističky. Zachytáva vírusy, baktérie, drobné prachové 
častice, peľ, exkrementy roztočov a plesne, ktoré sa bežne vyskytujú vo vzduchu uzavretých 
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miestností. Jeho vysoká účinnosť je zabezpečená použitím extrémne silného magnetického poľa. 
HPP filter je permanentný a má na porovnanie s HEPA filtrom neobmedzenú životnosť. Stačí ho 
iba pravidelne umývať.

Aktívny uhlíkový filter
Aktívny uhlíkový filter dokáže absorbovať a odstrániť zo vzduchu nepríjemný zápach, dymové čas-
tice (ako cigaretový dym, dym z ulice), ale aj ďalšie škodlivé plyny nachádzajúce sa vo vzduchu. 
Účinnosť filtra sa časom znižuje, preto ho odporúčame približne raz za 6 mesiacov vymeniť 
v závislosti od stupňa jeho zanesenia. Ak sa filter zanesie skôr, spoznáte to podľa zápachu, ktorý 
už nedokáže dobre absorbovať. Potom ho treba vymeniť skôr.

Stupne výkonu čističky vzduchu – rýchlosti
Čistička vzduchu Pegasus má 5 rýchlosti filtrácie vzduchu, ktoré určujú čas, za ktorý sa dané 
miestnosti vyčistia. Čím menší je stupeň čistenia, tým neskôr sa vyčistí uzavretá miestnosť, ale 
tým nižšia je taktiež hlučnosť prístroja. Platí taktiež, že nižší stupeň čistenia stačí pre malé miest-
nosti, zatiaľ čo veľké miestnosti je vhodné čistiť pri vyššom stupni.

Stupeň 1 – veľmi tichý nočný režim, vhodný na použitie v spálni alebo v detskej izbe
Stupeň 2 – denný tichý režim, pre spálne či menšie miestnosti 
Stupeň 3 – priebežný denný režim, pre menšie miestnosti (25 m2)
Stupeň 4 –  priebežný denný režim, pre väčšie miestnosti (50 m2), napr. obývacie izby, veľké haly 

rodinných domov, veľké kancelárie alebo učebne
Stupeň 5 – režim na rýchle čistenie, na prípady, kedy je vzduch veľmi znečistený

Časovač
Pri použití časovača sa prístroj automaticky vypne po 2, 4 alebo 8 hodinách podľa jeho nasta-
venia. Časovač je možné využiť, napríklad, ak opustíte dom a želáte si, aby bol vzduch čistený aj 
v priebehu vašej neprítomnosti. Prístroj môže byť použitý aj bez časovača, v tom prípade funguje 
nepretržite, pokým ho manuálne nevypnete.

Nočný režim
Túto funkciu využijete najmä vtedy, ak budete používať prístroj v spálni. Nočný režim umožňuje 
jednoduchým stlačením tlačidla stlmenie kontroliek tak, aby mohol prístroj fungovať aj v noci 
a nerušil váš spánok príliš jasným svetlom.

ÚDRŽBA A POSTUP PRI ČISTENÍ

Pred vykonaním údržby a po každom používaní vypnite prístroj a vytiahnite prívodný kábel zo 
zásuvky. Pozor! Prístroj sa nikdy nesmie ponoriť do vody. Hrozí nebezpečenstvo skratu. 

– Vonkajší povrch prístroja utierajte vlhkou handričkou a potom dobre osušte.

–  Predfilter je možné opatrne vysávať vysávačom. Predfilter by sa mal vymeniť približne raz za 
6 mesiacov.

–  V HPP filtri sa zachytávajú drobné častice, vírusy a baktérie, preto treba tento filter aspoň raz 
za 2 mesiace dôkladne umyť pod studenou vodou. Filter je potom potrebné nechať poriadne 
vyschnúť mimo čističky. Uistite sa, že je filter naozaj dokonale suchý (bez akýchkoľvek drobných 
kvapiek vody), než ho vrátite späť do čističky. V prípade umiestnenia vlhkého filtra do čističky 
riskujete poškodenie celého zariadenia.

–  Filter s aktívnym uhlíkom nie je možné umývať a treba ho vymieňať v intervaloch, ktoré 
nebudú dlhšie než 6 mesiacov. Na tomto filtri je prázdne políčko určené na zaznamenanie 
dátumu výmeny filtra. Máte tak jednoduchšiu kontrolu, kedy ubehne lehota na jeho ďalšiu 
výmenu. Keďže sa uhlíkový filter dodáva v súprave s predfiltrom, odporúčame vždy meniť oba 
filtre naraz. 
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OPRAVY / LIKVIDÁCIA

–  Opravy elektrospotrebičov (výmenu sieťového kábla) smie vykonávať iba odborný servis.  
Pri neodborných opravách zaniká záruka a všetka zodpovednosť zo záruky.

–  Výmenu poškodeného sieťového kábla zverte výhradne výrobcovi, autorizovanému servisnému 
stredisku alebo kvalifikovanému odbornému servisu. Predídete škodám na zariadení.

–  Zariadenie nikdy neuvádzajte do prevádzky, ak je poškodený prívodný kábel alebo zástrčka,  
ak nefunguje zariadenie správne, ak spadlo alebo je poškodené iným spôsobom (praskliny/
trhliny skrine).

–  Nepoužívajte ostré predmety, ktoré by mohli zariadenie poškriabať, ani lepkavé chemikálie.

–  Ihneď po skončení životnosti prístroj znehodnoťte (odrežte sieťový kábel) a odovzdajte ho na 
určenom zbernom mieste.

–  Elektrické prístroje nepatria do domového odpadu, odovzdajte ich na na to určenom recyklač-
nom mieste.

–  Nekontrolovaná likvidácia prístroja môže v priebehu jeho rozkladu viesť k uvoľňovaniu nebez-
pečných látok do spodnej vody, a tým do potravinového reťazca, a na dlhý čas zaťažiť životné 
prostredie. 

TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA

Rozmery: 380 × 395 × 160 mm (šírka × výška × hĺbka)

Hmotnosť: 3,45 kg

Príkon: 8–30 W

Hlučnosť: 39–60 dB

Napätie: 220 – 230 V

V súlade s EÚ predpismi: CE / GS / WEEE / RoHS 

Technické zmeny vyhradené

Tento symbol uvedený na výrobku alebo v sprievodnej dokumentácii znamená, že použitý výrobok 
nesmie byť likvidovaný spoločne s komunálnym odpadom. S cieľom ekologickej likvidácie použitý 
výrobok odovzdajte v určených zberných dvoroch. Správnou likvidáciou výrobku pomôžete 
zachovať cenné prírodné zdroje a obmedziť potenciálne negatívne dopady na životné prostredie 
a ľudské zdravie. Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu môžu byť v súlade s predpismi 
udelené pokuty. Viac informácií o zberných miestach vo vašom regióne získate na príslušnom 
obecnom úrade.
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Záručné podmienky

Výrobca Coplax AG poskytuje záruku podľa zákona na materiálové a výrobné chyby komponentov 
zariadení a ich servis v dĺžke trvania 24 mesiacov od dátumu predaja uvedenom na doklade 
o kúpe. Pri uplatnení záruky je nutné predložiť záručný list potvrdený vaším predajcom.

Táto záruka sa nevzťahuje na poruchy vzniknuté v dôsledku použitia v rozpore s určením výrobku, 
chybnej inštalácie, nevhodného zaobchádzania, nesprávnej údržby, opotrebovania, mechanického 
poškodenia, zapojenia k inej než predpísanej elektrickej sieti, nedodržania podmienok v návode, 
vystavenia neprimeraným teplotám alebo neautorizovaného zásahu do zariadenia. Táto záruka 
sa nevzťahuje na príslušenstvo ako uhlíkové alebo vodné filtre, ktoré sú bežným spotrebným 
materiálom vyžadujúcim pravidelnú výmenu a ktorých opotrebovanie sa môže prejaviť pred 
uplynutím záručnej lehoty. Záruka sa taktiež nevzťahuje na poškodenie výrobku počas prepravy, 
ktoré bolo spôsobené nesprávnou manipuláciou či zaobchádzaním. V prípade poškodenia obalu 
výrobku vzniknutým prepravou reklamujte zásielku priamo u dopravcu. 

VŠETKY NÁROKY PLYNÚCE ZO ZÁRUKY SÚ ČASOVO OBMEDZENÉ DVOJROČNOU ZÁRUČ-
NOU LEHOTOU.

Výrobca nenesie zodpovednosť za následné škody ani za škody vzniknuté používaním tohto výrob-
ku vrátane straty zisku či inej ekonomickej straty.

Výhradný distribútor značky Stylies pre Českú republiku a Slovensko:
Cyril & Metoděj, s.r.o.,
Maříkova 1, 621 00  Brno, Česká republika
tel.: +420 549 274 164
www.stylies.sk

Informácie o predajcoch a servise získate u distribútora.




