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Świat szybko się zmienia i dostarcza nam nowych problemów. Firma, która chce odnosić 
sukcesy na rynku, nieustannie musi za tymi zmianami nadążać i proponować nowe rozwią-
zania. Te zaś powinny się opierać na trwałych wartościach. Firma Zepter zawsze doceniała 
jakość, innowacyjność, oryginalne patenty oraz solidność wykonania. Tylko dzięki wierności 
tym zasadom udało nam się uzyskać tak wspaniałe wyniki.

Zepter systematycznie bada potrzeby swoich klientów. Wieloletnie doświadczenia przy two-
rzeniu produktów służących podnoszeniu jakości naszego życia w połączeniu z pracą zespo-
łu najlepszych inżynierów i konstruktorów, pozwala nam na zaprezentowanie produktu 
nowej generacji, bez którego nie będzie można obejść się w domu, w pracy, w sklepie, 
aptece, gabinecie lekarskim, siłowni, szkole...

Od momentu ogłoszenia przez WHO (Międzynarodową Organizację Zdrowia) „epidemii złej 
jakości powietrza wewnątrz pomieszczeń” najlepsi eksperci ZEPTERA poszukiwali najbardziej 
skutecznego sposobu jego oczyszczania.

Wynik ich pracy to właśnie urządzenie Therapy Air® - system oczyszczania i uzdatniania 
powietrza wewnątrz pomieszczeń. To nowy członek rodziny Zeptera, zajmujący ważne miej-
sce w naszej kompleksowej ofercie produktów tworzonych z myślą o naszym zdrowiu i uro-
dzie. Można powiedzieć, że Therapy Air to lekarz powietrza w naszych domach i miejscach 
pracy, który tym samym będzie dbał o nasze zdrowie. Dzięki najnowocześniejszym rozwią-
zaniom technologicznym urządzenie skutecznie oczyszcza powietrze w pomieszczeniach, 
neutralizuje nieprzyjemne zapachy i emituje do powietrza substancje zapachowe, które 
poprawiają zdrowie i samopoczucie.

Dzięki Therapy Air® będą Państwo mogli oddychać czystym, zdrowym powietrzem.
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Z czego składa się powietrze atmosferyczne?

Zanieczyszczenia i kurz są wszędzie wokół nas. Często możemy zaobserwować wpada-
jące przez okno promienie słoneczne. W ich świetle widać, jak wiele kurzu wiruje w 
stojącym przecież powietrzu. A to jest zaledwie ułamek całości widoczny gołym okiem, 
bowiem ponad 99% to mikroskopijny, niewidoczny kurz. Razem z wdychanym powie-
trzem do naszego organizmu przedostają się miliony cząsteczek pyłu powodującego 
często ciężkie choroby, a nawet śmierć. A czy my zastanawiamy się, co zawiera powie-
trze, którym oddychamy?

Spó j r zmy  na  pus t ą  s z k lankę.  Wygląda  na  pus t ą ,  a l e  w  je j  wnę t r z u  k łęb i  s i ę  c o 

na jmnie j  25  000 mik ro skop i jnych  c ząs t e c zek  py łu.  A  py ł k i  t e  zaw ie ra ją  f rag-

menty wszystkiego, co mieści się na Ziemi i ciągle się wymieniają. 

W maleńkich rzeczach tkwi ogromna siła. To one przedstawiają początek, są symbolem 
istnienia i życia. Wszyscy znamy fragment z Biblii, który zaczyna się słowami: “Z 
prochu powstałeś...”, a współczesna fizyka dostarcza dowodów, że w pierwszej chwili 
po powstaniu cały wszechświat był najdrobniejszą cząsteczką materialną. Niestety, 
najdrobniejsze cząsteczki mogą też oznaczać koniec.

W jaki sposób drobinki znajdujące się w powietrzu wpływają na 
nasze zdrowie? Jakie powietrze jest nam naprawdę potrzebne? 
Warto się zastanowić.

Powietrze atmosferyczne to mieszanina gazów składająca się z azotu, tlenu, dwutlen-

ku węgla, gazów szlachetnych, pary wodnej i zanieczyszczeń pochodzenia naturalnego 

oraz tych wytworzonych przez człowieka. Corocznie wznoszą się w atmosferę biliony 

ton pyłu naturalnego - pustynnego piasku, cząsteczek soli znad oceanów, popiołu 

wulkanicznego, chemikaliów organicznych wydzielanych przez rośliny oraz pyłków 

kwiatowych, mikroorganizmów, zarodników grzybów itp., jak również pyłu antropoge-

nicznego związanego z działalnością człowieka - związków siarki, t lenku azotu, 

spalin, ołowiu, miedzi, węglowodorów itp. Właśnie te sztuczne zanieczyszczenia, 

stanowiące aż 20% wszystkich zanieczyszczeń przedostających się do atmosfery, są 

największym zagrożeniem dla środowiska i zdrowia ludzi. 

Co dalej się dzieje z tą niewyobrażalną ilością błąkającego się po 
atmosferze pyłu?
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Zanieczyszczenia i kurz są 
wszędzie wokół nas.

Corocznie wznoszą się  
w atmosferę biliony ton pyłu.



Rzeki pyłów opływają świat z prądami powietrza, roznosząc po świecie ich ogromne 
ilości. Fotografie satelitarne rejestrujące te rzeki, wyjaśniają ciekawe zagadki nauko-
we. Dzięki nim na przykład stwierdzono, że tony pyłu Sahary przebywają tysiące mil i 
zbierając po drodze różne zanieczyszczenia, docierają do każdego zakątka Europy i 
Ameryki. Na północy Szwecji i Finlandii spadają w postaci szaro-pomarańczowego 
śniegu; w Wielkiej Brytanii według dr. Dale’a Griffina z U.S. Geological Survay obłok 
skażonego pyłu z Sahary wywołał wśród zwierząt hodowlanych ogromną epidemię 
pryszczycy w 2001 r.

Można też udowodnić, że jeden z największych pokładów boksytu na świecie, znajdu-
jący się na Jamajce, dosłownie przeleciał pojedynczymi pyłkami z Sahary przez Ocean 
Atlantycki na Karaiby. Chociaż wydaje się to nieprawdopodobne, po wybuchu wulkanu 
Krakatau w 1883 r. do atmosfery dostało się 150 milionów ton pyłów, które krążyły 
wokół Ziemi kilka lat, a radioaktywny obłok z Czarnobyla dotarł aż do Japonii.

Co roku z powodu zanieczyszczenia powietrza umierają miliony ludzi. Tylko w Chinach 
jest to przerażająca liczba miliona osób, w Rosji ponad 200 tysięcy. W USA i w 
Niemczech ciągle rośnie liczba chorych na alergie, astmę i nowotwory, coraz więcej 
osób umiera z powodu zaburzeń działania układu sercowo-naczyniowego itp. Czy 

sytuacja w naszym kraju jest lepsza?
Poszukując przyczyn gwałtownego wzrostu liczby zachorowań na ww. choroby w 
ostatnich dziesięciu latach, jak również przyczyn pojawienia się nowych, nie-
znanych chorób, naukowcy zwrócili uwagę również na jakość powietrza w 
pomieszczeniach zamkniętych.
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Niestety, nie mamy pewności, 
że gdziekolwiek na Ziemi jest 
jeszcze czyste powietrze.

Rzeki pyłów opływają świat z 
prądami powietrza.
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Substancje toksyczne - zagrożeniem dla 
zdrowia człowieka

Okazało się, że powietrze wewnątrz pomieszczeń zawiera od 4 do 10, a w niektórych przy-
padkach i do 100 razy więcej toksycznych substancji niż powietrze na zewnątrz. Nowe 
materiały budowlane oraz te, z których są produkowane elementy wyposażenia domu, 
powodują ulatnianie się wielu substancji toksycznych zanieczyszczających powietrze. 
Najwięcej toksycznych substancji emitują wykładziny i dywany, tworzywa sztuczne potrzeb-
ne do ich produkcji, meble, kleje, farby, lakiery, nowoczesne materiały budowlane, materia-
ły syntetyczne, plastiki, środki owadobójcze, świece itp. Nasz organizm nie jest przygotowa-
ny do walki z ulatniającymi się: formaldehydem, azbestem, ołowiem czy z węglowodorami 
aromatycznymi, paradychlorobenzenem itp. i jednocześnie z pyłkami roślin, cząsteczkami 
wełny, bawełny, lnu, dymem tytoniowym, zarodnikami grzybów, mikroorganizmami, rozto-
czami, bioaerozolami itp., które i tak sprawiały nam wiele kłopotów zdrowotnych. 
Zanieczyszczenie powietrza w pomieszczeniach zamkniętych już jest inne niż pięćdziesiąt, 
trzydzieści czy nawet dwadzieścia lat temu. To wróg podstępny, nieustannie zmieniający 
oblicze, na gorsze.

Nasze mieszkania, domy i biura, w których spędzamy 90% czasu, 
Agencja Ochrony Środowiska USA (EPA) zaliczyła do pięciu naj-
większych źródeł zanieczyszczenia środowiska!

Dorosły człowiek codziennie wykonuje 22 000 oddechów, wdychając od 15 000 do 20 
000 litrów powietrza. Z każdym oddechem wdychamy od 40 000 do 75 000 cząste-
czek kurzu. Jeden gram kurzu zawiera 700 milionów różnych cząsteczek składowych 
stanowiących razem ogromne zagrożenie dla naszego zdrowia. Nasz organizm w pro-
cesie ewolucji przystosował się do walki z pyłem, ale dzisiaj pył ma zupełnie inną 
strukturę chemiczną, jest o wiele bardziej niebezpieczny.
Większe zanieczyszczenia powietrza zatrzymywane są podczas oddychania już na 
pierwszej linii obrony, w lepkich nozdrzach, a jeśli się przedostaną dalej, muszą poko-
nać krtań i oskrzela, skąd najczęściej są usuwane z organizmu przez następne mecha-
nizmy obronne w drodze do płuc. Najmniejsze cząsteczki przedostają się głęboko, do 
500 milionów pęcherzyków płucnych.
Nasze płuca coraz rzadziej z nimi wygrywają. Pył jest przyczyną wielu chorób, a bar-
dzo często i śmierci. Według najnowszych badań, powiększenie stężenia pyłu w 
powietrzu o 10 mikrogramów na jeden metr sześcienny powoduje wzrost liczby zgo-
nów od 0,5 do 1 %, 10% więcej ataków astmy i do 25% więcej przypadków 
zapalenia oskrzeli.

Z każdym oddechem 
wdychamy od 40 000 do 75 

000 cząsteczek kurzu.

Powietrze wewnątrz 
pomieszczeń zawiera do 100 

razy więcej toksycznych 
substancji niż powietrze na 

zewnątrz.
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Badania przeprowadzone w USA wykazują, że liczba chorych na astmę powiększa się 
co dziesięć lat o 50%, z czego wynika, że w 2010 roku co dziesiąta osoba będzie 
chora. Wg badań Instytutu INFAS w 1989 roku 21% Niemców chorowało na alergie. W 
roku 2000 ta liczba wynosiła już ponad 30%. Wzrost liczby zachorowań na raka jest 
również bezpośrednio związany ze zmianą struktury powietrza. Przez złą jakość powie-
trza wewnątrz pomieszczeń coraz więcej osób choruje na wszelkie choroby układu 
oddechowego, sercowo-naczyniowego i inne. Zidentyfikowano nawet nową chorobę, 
ściśle związaną z przebywaniem w pomieszczeniach z zatrutym powietrzem i nazwano 
ją „zespołem chorych budynków”. Ma objawy podobne do grypy, które trwają latami i 
mogą doprowadzić do zniszczenia systemu odpornościowego, a nawet do śmierci. 
Eksperci Agencji Ochrony Środowiska USA (EPA) twierdzą, że wywołuje ją aż 60% 
budynków w Stanach Zjednoczonych, a między innym, w co trudno uwierzyć, sam 
gmach EPA.

A wszystko to odbywa się obok ogromnego postępu medycyny. Nie pomogą nam 
operacje, antybiotyki i inne lekarstwa w leczeniu całego szeregu najgroźniejszych 
chorób, jeżeli nie usuniemy przyczyn tych chorób i będziemy dalej w kontakcie czynni-
kami, które je powodują. A one znajdują się w powietrzu.

Eksperci Międzynarodowej Organizacji Zdrowia (WHO) ostrzega-
ją, że jakość powietrza wewnątrz pomieszczeń bardziej 
wpływa na nasze zdrowie niż powietrze na zewnątrz.

Czy z tej groźnej sytuacji jest jakieś 
wyjście?

Zepter znów znalazł rozwiązanie. Jest 
nim wspaniały, niezawodny, najnowocze-
śniejszy system oczyszczania powietrza 
wewnątrz pomieszczeń - Therapy Air ®- 
dzięki któremu będziemy mogli oddychać 
czystym, nieskażonym powietrzem, jakie 
natura pierwotnie dla nas przewidziała.

Zidentyfikowano nową 
chorobę ściśle związaną  
z przebywaniem  
w pomieszczeniach 
zamkniętych.

Nazwano ją „zespołem 
chorych budynków”.
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Jak działa Therapy Air?
Już po przejściu przez wielowarstwowy mikrofiltr, znajdujący się pod przepuszczalną 
pokrywą obudowy urządzenia Therapy Air, powietrze jest tak czyste, że usatysfakcjo-
nowałoby najbardziej wymagającego producenta filtrów.
Następnie w komorze, w której odbywa się proces uaktywniania tlenu i do której 
powietrze jest wdmuchiwane za pomocą głównego wentylatora, atomy aktywnego 
tlenu powodują utlenienie organicznych i większości nieorganicznych substancji lot-
nych. Następuje proces ich neutralizowania oraz eliminowania mikroorganizmów, 
ponieważ aktywny tlen szkodzi ich strukturom komórkowym.
Katalizator, w skład którego wchodzi filtr węglowy, minimalizuje ilość substancji szko-
dliwych pozostałych jeszcze w przepływającym powietrzu. Filtr węglowy usuwa setki 
gazów i nieprzyjemnych zapachów znajdujących się wszędzie wokół nas oraz wcześniej 
utlenione substancje składowe powietrza.
Po przejściu przez katalizator oczyszczone powietrze wydostaje się z Therapy Air przez 
kratkę wylotu, która kieruje je w górę pomieszczenia, ułatwiając cyrkulację i skracając 
czas cyklu oczyszczania.

Therapy Air ma elegancką formę, nie-
wielkie rozmiary i delikatny pastelowy 
kolor, dzięki czemu pasuje do każdego 
pomieszczenia. Pomoże każdemu, kto 

dba o swoje zdrowie i kondycję psycho-
fizyczną. Czyste powietrze sprawi, że 

dzieci będą się uczyły chętniej i z lep-
szymi efektami, i poprawi każdemu 

samopoczucie, zarówno osobom zdro-
wym, jak i chorym.
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Powietrze znów zostaje zassane, tym razem przez dziurkowaną powierzchnię na tylnej 
ściance obudowy, za pomocą mniejszego wentylatora do komory, w której znajduje się 
pojemnik z żelem Swissological. Zanim zostanie wydmuchane ponownie do pomiesz-
czenia, powietrze zostaje wzbogacone naturalnymi makrocząsteczkami zawartymi w 
żelu. Mają one zdolność adsorpcji substancji zanieczyszczających powietrze, a dzięki 
powtarzającym się cyklom oczyszczania wszystkie zanieczyszczenia, razem z cząstecz-
kami zawartymi w żelu zostaną usunięte z pomieszczenia przez Therapy Air.

e̊l Swissological nie tylko pomaga przy oczyszczaniu, ale również uzdatnia powietrze. 
W jego skład wchodzą również przedostające się do powietrza cząsteczki aromatyczno-
-zapachowe, które wywołują w nas uczucie przyjemności i ogólnie wpływają na nas 
pozytywnie. Oznacza to, że przez cały czas działania Therapy Air będziemy poddani 
również aromaterapii. 
Lecznicze działanie zapachów znano już w starożytności. 

W zestawie z Therapy Air mogą Państwo otrzymać trzy różne rodzaje żelów aromatycz-

no-zapachowych, które działają następująco:
SWISSOLOGICAL RELAx  - uspokaja i odpręża
SWISSOLOGICAL ENERGy  - stymuluje energię i podnosi koncentrację
SWISSOLOGICAL HAPPINESS  -  utrzymuje w nas dobre samopoczucie przez 

cały dzień.

Badania naukowe dowodzą, że zdolność 
do nauki i pracy, apetyt, chęć do zabawy, 
umiejętność pokonywania stresów, aktyw-
ność seksualna, sympatie i antypatie 
zależą właśnie od zapachów.



Zastosowanie urządzenia

Gdzie może być stosowany Therapy Air? We wszystkich pomiesz-
czeniach zamkniętych.

Therapy Air może być z Państwem w każdym pomieszczeniu: w salonie, w pokoju 
dziecinnym, kuchni, a dzięki cichej pracy nawet w sypialni.

Zastanówmy się ,  c z y Therapy Air  nie jes t  pot rzebny w pokoju dz iecinnym? 
Prosto ze szpitala noworodki traf iają zwykle do świeżo pomalowanych pokoi 
dziecinnych z nową wykładziną, nowym łóżeczkiem, materacem, kocykami i 
zabawkami, czyli do pomieszczenia o wysokim stężeniu substancji toksycznych, 
które się mogą ulatniać przez całe lata.

Therapy Air znajdzie zastosowanie w każdej kuchni. Czy Państwo wiedzą że wg naj-
nowszych badań naukowców Narodowego Instytutu Raka w USA (NCA) przegrzane 
mięso i niektóre rodzaje olejów emitują substancje mutagenne uszkadzające strukturę 
DNA, które mogą wywołać raka.

W sypialni spędzamy bardzo dużo czasu. Therapy Air zapewni nam spokojne sny, a 
dzięki aromaterapii zyskamy nową energię na każdy nowy dzień.
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Therapy Air może być z 
Państwem w każdym 

pomieszczeniu

Dzieci są najbardziej 
narażone na dziąłanie 
substancji toksycznych 

zawartych w powietrzu.



Nasz system pomoże poprawić efekty pracy, dając zarówno pracownikowi, jak 

i pracodawcy wiele satysfakcji. Może być stosowany:

• w każdym biurze,
• w gabinetach lekarskich i dentystycznych, w aptekach,
• w sklepach z meblami, dywanami, wykładzinami i artykułami chemicznymi,
• w sklepach mięsnych, spożywczych, z pokarmem dla zwierząt itp.,
• w hotelach,
• w salonach odnowy biologicznej,
• w siłowniach,
• w szkołach i przedszkolach,
• w barach i restauracjach,
• w pralniach chemicznych,
• na stacjach paliw,
•  w każdym pomieszczeniu, gdzie odczuwamy, że powietrze jest zanieczyszczone.
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Niestety pomieszczeń z czystym 
powietrzem już nie ma. 

Ono jest mocno zanieczyszczone 
nawet tam gdzie nam się wydaje, 
że jest zupełnie czyste.Ale jest z 
nami System Therapy Air.

w gabinetach lekarskich w aptekach w barach

w salonach fryzjerskich w sklepach mięsnych w sklepach z meblami ...
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W biurach zwykle otaczają nas meble z pły t paździerzowych emitujące rako-
twórczy formaldehyd. A poza tym wykładziny, kleje, lakiery itp., albo systemy 
went ylacyjne, które mogą spowodować pojawienie się groźnej bakterii 
Legionelli? 
èródłem zanieczyszczenia powietrza jest też sam cz łowiek. Poza dwutlenkiem 
węgla wydziela aż 150 różnych substancji lotnych, takich jak wodór, metan, 
amoniak , lotne kwasy t łuszczowe, fenole, aldehydy, indol, aceton itp. 
Gimnastyka czy aerobik w pomieszczeniu z Therapy Air jest dużą przyjemnością 
i daje lepsze efekty.

Urządzenie jest lekkie, a dzięki praktycznemu uchwytowi może być przenoszone nawet 
przez dzieci. Z powodzeniem można je zabrać na weekend na działkę albo na urlop.
Therapy Air jest nowoczesny i praktyczny, a jednocześnie prosty i łatwy w obsłudze. 
Umożliwia trzypoziomową regulację przepływu powietrza. Dzięki świecącym diodom 
na panelu obsługi zawsze będą Państwo poinformowani o jego trybie pracy. Nie będą 
Państwo musieli pamiętać o terminie wymiany żelu, mikrofiltra lub katalizatora. 
Przypomną o tym czerwone diody znajdujące się na panelu obsługi, które zapalając 
się, sygnalizują konieczność dokonania wymiany. Zarówno dostęp do części zamien-
nych, jak i ich wymiana nie stwarzają użytkownikowi żadnych trudności.
Zużycie prądu przez Therapy Air jest niewielkie, wręcz symboliczne. Można je porównać 
do zużycia prądu przez średniej mocy żarówkę.

Therapy Air powinien stać się 
elementem każdego 

standardowo wyposażonego 
biura.

Gimnastyka czy aerobik w 
pomieszczeniu z Therapy Air 

jest dużą przyjemnością i daje 
lepsze efekty.
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INSTRUKCJA OBSŁUGI

Prosimy najpierw zapoznać się z ogólnymi informacjami dotyczącymi zasad bezpie-
czeństwa (8. Ogólne informacje dotyczące bezpieczeństwa).

1. Sposób korzystania z instrukcji

Symbol występuje w niniejszej instrukcji w miejscach, w których - w przypadku niewłaściwego użytkowania 
- narażeni są Państwo na niebezpieczeństwo porażenia prądem. Aby wyeliminować tego typu zagrożenie 
należy bezwzględnie przestrzegać zaleceń podanych w instrukcji.

Symbol ten pojawia się w niniejszej instrukcji w miejscach, w których występuje niebezpieczeństwo uszko-
dzenia urządzenia Therapy Air z powodu niewłaściwego użytkowania. Także i w tym przypadku, aby nie 
doprowadzić do uszkodzenia, powinni Państwo przestrzegać zaleceń podanych w instrukcji.

W miejscach oznaczonych tym symbolem znajdą Państwo porady, wskazówki i przydatne informacje szcze-
gółowe.

Tym symbolem oznaczono sposób wykonywania określonych czynności. Symbol informuje, że opisane czyn-
ności należy obecnie wykonać.

Symbol informuje, co dzieje się z urządzeniem po wykonaniu danej czynności. Dzięki temu mogą Państwo 
stwierdzić, czy opisane czynności zostały wykonane w sposób prawidłowy.

2. Opis urządzenia Therapy Air

2.1. Zakres dostawy
Do zakresu dostawy systemu Therapy Air należą:
•  Urządzenie, w którym znajdują się mikrofiltr i katalizator
•  ̊ el zapachowy Swissological o długotrwałym działaniu typu “Relax”, “Happiness” lub “Energy”.
Dodatkowo:
•  Instrukcja obsługi
•  Karta gwarancyjna
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2.2. Urządzenie Therapy Air

1. Panel obsługi
2. Uchwyty do otwierania pokrywy
3. Pokrywa schowka na pojemnik z żelem zapachowym

Therapy Air posiada cztery systemy wylotu/wlotu powietrza:
•  Zasysanie powietrza przez powierzchnię perforowaną na przedniej ściance oraz powierzchnię perforowaną na tylnej ściance 

urządzenia.
•  Wydmuchiwanie oczyszczonego powietrza (zassanego wcześniej z pomieszczenia) poprzez podłużne szczeliny na górnej 

ściance urządzenia.
•  Wydmuchiwanie powietrza wzbogaconego żelem zapachowym poprzez powierzchnię perforowaną po lewej stronie obudowy.

  Otwory urządzenia nie powinny być zakryte żadnymi przedmiotami, materiałem itp., ponieważ uniemożliwia to optymalną 
cyrkulację i oczyszczanie powietrza w pomieszczeniu.

1. Uchwyt - zagłębienie do przenoszenia urządzenia
2. Włącznik/wyłącznik (włącznik główny)
3. Tabliczka znamionowa (patrz spód urządzenia)
4. Przewód zasilający (wtyczka sieciowa)

Rys. 2-1 Therapy Air - 

przednia ścianka 

urządzenia

Rys.2-2 System Therapy Air - tylna 

ścianka urządzenia

1 2

3

1 2

34
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2.3. Panel obsługi
Na górnej ściance urządzenia (rys.2-1) znajduje się panel obsługi. Umieszczono tu przycisk umożliwiający przełączanie 
wentylatora na poszczególne prędkości oraz diody informujące o pracy wentylatora, stanie żelu zapachowego, mikrofiltra i 
katalizatora.

1.  Air Deodorizing (dezodoryzacja powietrza) - dioda informująca o pracy w trybie „air deodorizing”. Zapala się wówczas, 
gdy urządzenie Therapy Air zostało uruchomione przy użyciu włącznika głównego. Wentylator do żelu zapachowego jest 
aktywny.

2.  Air Cleaning (oczyszczanie powietrza) - dioda informująca o oczyszczaniu powietrza “air cleaning”. Zapala się w 
przypadku uruchomienia wentylatora głównego, łącznie z jednostką do oczyszczania powietrza.

3.  LEVEL - przycisk i diody związane z prędkościami wentylatora “0” (WY¸ÑCZONY) i “1” do “3” (W¸ÑCZONY). W ten sposób 
włącza się poszczególne prędkości wentylatora głównego.

4.  RESET - dioda informująca o konieczności wymiany żelu i przycisk potwierdzenia (RESET). Migotanie tej diody oznacza, że 
pojemnik z żelem należy wymienić (4.3. - Wymiana pojemnika z żelem zapachowym).

5.  FILTR - dioda informująca o konieczności wymiany mikrofiltra i przycisk potwierdzenia. Migotanie tej diody oznacza, że 
należy wymienić mikrofiltr (4.4. - Wymiana mikrofiltra).

6.  KAT - dioda informująca o konieczności wymiany katalizatora i przycisk potwierdzenia. Migotanie diody oznacza, że należy 
wymienić katalizator (4.5. - Wymiana katalizatora).

3. Główne części Therapy Air

3.1.  Mikrofiltr - specjalny mikrofiltr uwalnia powietrze w pomieszczeniu od unoszących się  
w nim substancji.

Urządzenie Theraphy Air dostarczane jest z zamontowanym mikrofiltrem. Konieczność wymiany mikrofiltra sygnalizuje miganie 
diody FILTR znajdującej się na panelu obsługi.
Zużyty mikrofiltr utylizuje się poprzez wyrzucenie go do pojemnika razem z pozostałymi odpadami domowymi.

Rys. 2-3 Panel obsługi

Rys. 3-1 Mikrofiltr

1 2

3 4 5 6
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3.2.  Katalizator - jednostka aktywująca tlen i katalizator, wyposażony w filtr z węglem 
aktywnym, uwalniają przepływające przez urządzenie powietrze od substancji toksycznych 
i od nieprzyjemnych substancji zapachowych

Urządzenie jest wyposażone w katalizator. Konieczność wymiany katalizatora sygnalizuje miganie diody KAT znajdującej się na 
panelu obsługi.
Zużyty katalizator utylizuje się poprzez wyrzucenie go do pojemnika razem z pozostałymi odpadami domowymi.

3.3. Żele zapachowe Swissological

Wraz z urządzeniem Therapy Air otrzymają Państwo jeden z trzech 
rodzajów żelu zapachowego Swissological: Relax, Energy lub Happiness.

3.4. Wentylatory - system Therapy Air wyposażony jest w dwa oddzielne wentylatory:
•  Wentylator główny wytwarza strumień powietrza umożliwiający filtrację powietrza i aktywację tlenu. Przy użyciu znajdującego 

się na panelu obsługi przycisku “Level” mogą Państwo włączać trzy prędkości wentylatora (“1 - 3”) lub wyłączać go (“0”) 
(2.3.- Panel obsługi).

•  Wentylator do żelu służy do usuwania nieprzyjemnych zapachów i aromatyzuje powietrze. Uruchamiany jest natychmiast po 
doprowadzeniu do urządzenia zasilania i włączeniu włącznika znajdującego się na tylnej ściance. Informuje o tym dioda “air 
deodorizing”.

4. Obsługa

Uwaga! Przed otwarciem obudowy w celu wymiany filtra lub pojemnika z żelem zapachowym Swissological zawsze należy wyjąć 
wtyczkę z gniazda sieciowego. Nie wolno dokonywać żadnych zmian we wnętrzu urządzenia, które nie byłyby zgodne z niniejszą 
instrukcją. Wszystkie elementy wyposażenia i akcesoria skonstruowane są w taki sposób, żeby ich montaż i demontaż odbywał 
się bez użycia jakichkolwiek narzędzi.

4.1. Pierwsze uruchomienie
Urządzenie Therapy Air dostarczane jest w opakowaniu kartonowym. Mikrofiltr i katalizator są już zamontowane fabrycznie - 
urządzenie jest gotowe do pracy. Należy tylko przygotować pojemnik z żelem zapachowym i umieścić go w przeznaczonym do 
tego miejscu urządzenia (4.3. - Wymiana pojemnika z żelem zapachowym).
Teraz urządzenie można włączyć do sieci i uruchomić.

Rys.3-3 Katalizator

Rys. 3-3 Pojemniki z 

żelemSwissological
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4.2. Uruchamiane Therapy Air
Przy wyborze miejsca dla urządzenia Therapy Air należy zwrócić uwagę, czy powierzchnia, na której ma być ustawione, jest 
idealnie równa. Układ zabezpieczający przed uszkodzeniem podzespołów mechanicznych uniemożliwia użytkowanie urządzenia 
w stanie przechylonym.
Należy przestrzegać ogólnych zasad dotyczących bezpieczeństwa, które odnoszą się do sposobu ustawiania urządzenia (8 - 
Ogólne informacje dotyczące bezpieczeństwa).

Włączenie Therapy Air
Przed włączeniem urządzenia do sieci należy sprawdzić, czy dane dotyczące napięcia sieciowego podane na tabliczce 
znamionowej są zgodne z napięciem w Państwa sieci. W przypadku braku takiej zgodności urządzenia nie wolno uruchamiać, 
ponieważ grozi to jego uszkodzeniem.

 Włożyć wtyczkę przewodu zasilającego do gniazdka.
  Włączyć włącznik/wyłącznik znajdujący się z tyłu urządzenia na pozycję “1” (W¸ÑCZONY).

 Diody znajdujące się na panelu obsługi zapalą się po kolei na ok. cztery sekundy.

W ten sposób urządzenie samo dokonuje sprawdzenia gotowości.

  Jednocześnie zapala się dioda poziomu “0” prędkości wentylatora (rys.4-1). 
Wentylator główny jest włączony.

 Teraz zostaje włączony wentylator do żelu. Informuje o tym świecenie diody 
“air deodorizing”.

Wentylator do żelu zaczyna działać natychmiast po przyłączeniu Therapy Air do sieci i włączeniu włącznika/wyłącznika. 
Wentylator działa nawet wtedy, gdy wciśnięty jest poziom “0” (WY¸ÑCZONY) wentylatora głównego.
Następnie można wybrać odpowiednią prędkość wentylatora urządzenia głównego.

Ustawienie odpowiedniej prędkości wentylatora głównego
System Therapy Air posiada trzy poziomy prędkości wentylatora, które można dowolnie włączać i przełączać.

  Wcisnąć przycisk “Level” w celu ustawienia wentylatora na wysokość obrotów “1”.

  Wentylator główny przez krótką chwilę będzie pracował na najwyższych 
obrotach, a następnie przełączy się na prędkość “1”. Zaświeci się dioda “1” 
(rys.4-3).

Rys.4-1 Poziom prędkości “0”

Rys.4-2 Air Deodorizing - 

wentylator do żelu uruchomiony

Rys. 4-3

Prędkość “1”.
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Przy każdej zmianie prędkości obrotowej wentylatora na wyższą wentylator główny przełączany jest na ok. trzy sekundy na 
najwyższe obroty, aby w ten sposób pokonać ewentualne tarcie w łożyskach. Po tym “skoku” na najwyższych obrotach 
wentylator przełączy się na nastawioną przez Państwa prędkość.

  W celu przełączenia wentylatora na poziom obrotów wyższy od aktualnego należy ponownie wcisnąć przycisk “Level”.
  Teraz zaświeci się odpowiednia dioda, wentylator ponownie włączy się na najwyższe obroty, a następnie przełączy 
się i będzie pracował na nastawionej przez Państwa prędkości.

Wyłączanie wentylatora głównego
  Wcisnąć przycisk “Level” tyle razy, aż wentylator przejdzie na prędkość “3”. Wtedy nacisnąć przycisk “Level” jeszcze raz, 
żeby przełączyć na prędkość obrotową “0” (WY¸ÑCZONY).

  Gdy wentylator główny kończy pracę - zapala się dioda poziomu prędkości obrotowej “0”.

4.3. Wymiana pojemnika z żelem zapachowym Swissological
Należy wybrać pojemnik z żelem zapachowym według własnego uznania (3.3 Trzy rodzaje żelów zapachowych)

Przygotowanie żelu zapachowego Swissological

  Odkręcić wieczko pojemnika z żelem zapachowym.
   Na otwarty pojemnik założyć pokrywkę z regulowanymi otworami.

   Otworzyć pokrywę, przesuwając bolec.
Teraz można umieścić pojemnik z żelem zapachowym w przeznaczonym do tego miejscu urządzenia Therapy Air.

Wymiana pojemnika z żelem Swissological
    Ustawić znajdujący się na tylnej ściance urządzenia przełącznik na pozycję “0” (WY¸ÑCZONY) i wyjąć wtyczkę z gniazda 
sieciowego.

  Nacisnąć lekko prawy górny róg pokrywy schowka na pojemnik z żelem (rys. 4-5).

Pokrywa pojemnika otwiera się.

  Wyjąć (w razie potrzeby) znajdujący się w urządzeniu pojemnik z żelem.
  Włożyć nowy pojemnik z żelem zapachowym do schowka na pojemnik i dosunąć do oporu (rys. 4-6).

Rys. 4-4Przygotowanie 

pojemnika z żelem 

zapachowym

Rys. 4-5 Otwieranie schowka 

na pojemnik z żelem
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Należy zachować wieczko pojemnika, aby w przypadku zaprzestania użytkowania Therapy Air ponownie można było zamknąć 
pojemnik.

  Zamknąć schowek na pojemnik z żelem poprzez ponowne naciśnięcie na prawy górny róg pokrywy do momentu 
zatrzaśnięcia.

Teraz można ponownie uruchomić urządzenie (4.2 Uruchamianie urządzenia Therapy Air)

W przypadku wymiany żelów zapachowych, np. w celu wypróbowania nowego zapachu, należy hermetycznie zamknąć nie do 
końca opróżniony pojemnik z żelem zapachowym, używając właściwego wieczka. Taki żel można przechować i ponownie użyć 
nawet po pół roku (od momentu pierwszego użycia).

Jeżeli w urządzeniu Therapy Air miga dioda informująca o konieczności wymiany żelu (2.3. - Panel obsługi), oznacza to, że należy 
wymienić pojemnik z żelem. Po dokonaniu wymiany należy potwierdzić dokonanie wymiany. W przypadku stosowania różnych żelów 
zapachowych poleca się sprawdzanie zapasu żelu zapachowego w pojemniku co 1 - 2 tygodnie.

Potwierdzenie wymiany pojemnika z żelem zapachowym Swissological

Miga dioda informująca o konieczności wymiany żelu, co oznacza, że należy wymienić 
pojemnik z żelem zapachowym (rys, 4-7).
Po dokonaniu wymiany należy “poinformować” urządzenie Therapy Air, że wymiana została dokonana.

  Włączyć urządzenie do sieci i ustawić znajdujący się na jego tylnej ściance przełącznik na pozycję “1” (W¸ÑCZONY).
  Nacisnąć przycisk “Reset” umieszczony pod diodą informującą o konieczności wymiany żelu i przytrzymać w tej 
pozycji przez ok. 5 sekund, do momentu wygaśnięcia diody (rys. 4-8).

  Dioda informująca o konieczności wymiany żelu będzie w ciągu ww. 5 sekund 
migać z dużą częstotliwością - urządzenie Therapy Air odczyta Państwa 
potwierdzenie dokonania wymiany.

Teraz mogą Państwo znowu używać Therapy Air.

Rys. 4-6 Wkładanie pojemnika 

z żelem do schowka

Rys.4-7 Dioda informująca o 

konieczności wymiany żelu

Rys.4-8 Potwierdzenie wymiany 

żelu
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4.4. Wymiana mikrofiltra
System Therapy Air sygnalizuje - poprzez migotanie diody informującej o konieczności wymiany mikrofiltra (rys.4-9). Wymiana 
następuje najwcześniej po upływie sześciu miesięcy.

  Ustawić umieszczony na tylnej ściance urządzenia przełącznik na pozycję “0” (WY¸ÑCZONY) i wyjąć wtyczkę z gniazda 
sieciowego.

  Stanąć przodem do urządzenia i otworzyć przednią pokrywę, pociągając ją w zaznaczonych miejscach kciukami w kierunku 
do siebie i odchylić ku dołowi (rys. 4-10).

Należy zapamiętać sposób umieszczenia mikrofiltra w pokrywie obudowy. Ułatwi to Państwu założenie nowego filtra. 

  Następnie należy wyjąć stary mikrofiltr z pokrywy obudowy (rys. 4-11).
  Usunąć ostrożnie opakowanie ochronne z nowego mikrofiltra, uważając, żeby go nie uszkodzić.

Najlepiej wyjmować mikrofiltr na zewnątrz pomieszczenia, np. w pobliżu śmietnika.

  Włożyć nowy mikrofiltr w prowadnicę pokrywy obudowy. Podłużne żeberka filtra muszą - po ponownym zamknięciu 
pokrywy - znaleźć się w pozycji pionowej. Zewnętrzne zakładki filtra należy po lewej i prawej stronie zaczepić o 
prowadnicę, aby podczas przenoszenia urządzenia mikrofiltr nie uległ przesunięciu (rys. 4-12).

Rys. 4-9 Dioda informująca o 

konieczności wymiany filtra

Rys 4-10Otwieranie pokrywy 

obudowy

Rys. 4-11.Wyjmowanie 

zużytego mikrofiltra.
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Teraz można ponownie zamknąć pokrywę obudowy.
  Następnie należy wsunąć dolną część pokrywy obudowy w oba przeznaczone do tego miejsca Therapy Air (rys.4-13) i 
zamknąć pokrywę, podnosząc ją do góry i dociskając do zatrzaśnięcia.

Należy “poinformować” urządzenie Therapy Air o dokonanej wymianie mikrofiltra.

Potwierdzenie dokonania wymiany mikrofiltra
  Włączyć urządzenie do sieci i ustawić przełącznik znajdujący się na tylnej ściance na pozycję “1” (W¸ÑCZONY).

  Nacisnąć przycisk “Reset” umieszczony pod diodą informującą o konieczności wymiany mikrofiltra i przytrzymać w 
tej pozycji przez ok. 5 sekund, do czasu wygaśnięcia diody (rys.4-14).

  Dioda informująca o konieczności wymiany mikrofiltra będzie przez ww. 5 
sekund migać z dużą częstotliwością i zgaśnie, jeśli urządzenie Therapy Air 
“odczyta” Państwa potwierdzenie dokonania wymiany.

  Zużyty mikrofiltr należy utylizować poprzez wyrzucenie go do pojemnika z innymi odpadami domowymi.

Urządzenie Therapy Air jest gotowe do ponownego użytkowania.

Rys. 4-12 Zewnętrzne zakładki 

filtra zaczepić o prowadnicę.

Rys. 4-13 Zamykanie pokrywy 

obudowy

Rys. 4-14 Potwierdzenie 

wymiany mikrofiltra
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4.5. Wymiana katalizatora
Miganie diody informującej o konieczności wymiany katalizatora (rys. 4-15) sygnalizuje, że należy wymienić katalizator. 
Wymiana następuje najwcześniej po roku.

  Ustawić umieszczony na tylnej ścianie urządzenia przełącznik na pozycję “0” (WY¸ÑCZONY) i wyjąć wtyczkę z gniazdka 
sieciowego.

  Otworzyć przednią pokrywę, chwytając ją za wyżłobione powierzchnie (w kształcie rowków) i pociągając kciukami do 
siebie i następnie odchylając ku dołowi (rys. 4-16).

  Odchylić obie klamry mocujące obudowę katalizatora do przodu, ku sobie (4-17).

  Wyciągnąć starą obudowę katalizatora z Therapy Air (rys.4-18).

Rys. 4-15 Dioda informująca o 

konieczności wymiany 

katalizatora

Rys. 4-16 Otwieranie pokrywy 

obudowy urządzenia

Rys. 4-17 Otwieranie klamer 

mocujących katalizatora

Rys. 4-18 Wyjmowanie 

obudowy katalizatora
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  Usunąć ostrożnie opakowanie ochronne z nowego katalizatora, uważając, żeby go nie uszkodzić.
  Wsunąć katalizator do wnętrza Therapy Air i zamknąć obie klamry mocujące, dociskając je do zatrzaśnięcia. Należy 
zwrócić uwagę, aby boczne prowadnice katalizatora znajdowały się we właściwym położeniu, jak to pokazano na 
rys. 4-19.

Pokrywę obudowy Therapy Air można teraz ponownie zamknąć.
  Wsunąć dolną część pokrywy obudowy w oba wgłębienia Therapy Air (rys. 4-20) i zamknąć ją, podnosząc do góry i 
dociskając do zatrzaśnięcia.

Należy “poinformować” Therapy Air o dokonanej wymianie katalizatora.

Potwierdzanie wymiany katalizatora
  Włączyć ponownie Therapy Air do sieci i ustawić znajdujący się na tylnej ściance urządzenia przełącznik na pozycję “1” 
(W¸ÑCZONY).

   Nacisnąć przycisk “Reset” umieszczony pod diodą informującą o konieczności wymiany katalizatora i przytrzymać w tej 
pozycji przez ok. 5 sekund, do wygaśnięcia diody (rys.4-21).

  Dioda informująca o konieczności wymiany katalizatora będzie w ciągu ww. 5 
sekund migać z dużą częstotliwością i zgaśnie w momencie, gdy Therapy Air 
“odczyta” Państwa potwierdzenie dokonania wymiany.

  Zużyty katalizator wraz z obudową należy wyrzucić wraz z pozostałymi odpadami domowymi.

Urządzenie Therapy Air jest ponownie gotowe do użytkowania.

Rys. 4-19 Wsuwanie obudowy 

katalizatora

Rys. 4-20 Zamykanie pokrywy 

obudowy urządzenia

Rys. 4-21 Potwierdzenie 

wymiany katalizatora
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4.6. Wyłączanie Therapy Air
  Ustawić przełącznik umieszczony na tylnej ściance Therapy Air na pozycję “0” (WY¸ÑCZONY) i wyjąć wtyczkę z gniazda 
sieciowego.

Jeżeli Therapy Air jest podłączony do sieci, a przełącznik ustawiony w pozycji “1” (W¸ÑCZONY), wentylator do żelu także działa. 
Dlatego, gdy urządzenie Therapy Air nie jest używane, przełącznik należy ustawić w pozycji “0” (WY¸ÑCZONY).

Jeżeli nie mają Państwo zamiaru używać Therapy Air przez dłuższy czas, należy zdjąć pokrywę z regulowanymi otworami i 
zakręcić wieczko pojemnika na żel Swissological, aby znajdujący się w nim żel zapachowy nie ulatniał się.

  Wyjąć pojemnik z żelem zapachowym w wyżej opisany sposób (4-3 - Wymiana pojemnika z żelem zapachowym).
  Zamknąć wieczko pojemnika z żelem zapachowym.

Należy pamiętać, że raz użyte pojemniki z żelem zapachowym (nawet szczelnie zamknięte) można przechowywać nie dłużej niż 
ok. pół roku.

4.7. Transport Therapy Air
  Ustawić przełącznik umieszczony na tylnej ściance Therapy Air na pozycję “0” (WY¸ÑCZONY) i wyjąć wtyczkę z gniazdka 
sieciowego.

˚el Swissological znajdujący się w pojemniku może w określonych temperaturach, np. w lecie, ulec upłynnieniu. Przed 
transportem należy go dobrze zakręcić, aby płynny żel się nie wylał do wnętrza urządzenia Therapy Air.

  Wyjąć pojemnik z żelem zapachowym, zakręcić wieczko i ponownie zamknąć schowek na pojemnik z żelem (4.3).
  Przy podnoszeniu Therapy Air należy uchwycić za zagłębienia znajdujące się na tylnej ściance urządzenia (rys.4-22).

Teraz można przetransportować urządzenie Therapy Air w dowolne miejsce.
  Następnie należy ponownie odkręcić wieczko pojemnika na żel i założyć na niego pokrywę z regulowanymi otworami. 
Urządzenie Therapy Air jest ponownie gotowe do użytkowania.

5. Czyszczenie
Uwaga! Therapy Air jest urządzeniem z podzespołami elektrycznymi. Dlatego nigdy nie należy umieszczać go w wodzie ani 
spryskiwać wodą. Przed przystąpieniem do czyszczenia należy zawsze wyjąć wtyczkę z gniazdka sieciowego. Nie używać środków 
czyszczących zawierających rozpuszczalniki.

Ewentualne zabrudzenia obudowy urządzenia najlepiej oczyścić wilgotną ściereczką, w razie potrzeby nanosząc na nią niewielką 
ilość środka do mycia naczyń.

Rys. 4-22Podnoszenie 

urządzenia
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6. Usuwanie zakłóceń w pracy urządzenia
W przypadku zauważenia nieprawidłowości w pracy urządzenia w tej części instrukcji znajdą Państwo pomoc w usunięciu problemów.

We wszystkich innych przypadkach należy zgłosić się do autoryzowanego serwisu producenta.

7. Dane techniczne i gwarancja
7.1. Dane techniczne

7.2. Częstotliwość wymiany filtra i żelu Swissological
Podane niżej częstotliwości ustalane są dla Therapy Air w zależności od faktycznie przepracowanych godzin i w związku z tym 
dla urządzenia rzadko używanego poniższe przedziały czasowe mogą być dłuższe. Zużyte mikrofiltry, katalizatory i pojemniki  
z żelem zapachowym wyrzuca się wraz z innymi odpadami domowymi (brak żółtego punktu).

PROBLEM PRZYCZYNA ROZWIĄZANIE
Wentylator nie działa, diody nie świecą. Therapy Air nie jest włączony. Sprawdzić, czy przewód zasilający nie jest 

uszkodzony, czy wtyczka jest włożona do 
gniazdka, czy włącznik/wyłącznik nie jest 
nastawiony na pozycję “0” (WY¸ÑCZONY) i 
czy w gniazdku jest napięcie (podłączyć do 
innego źródła energii elektrycznej).

Therapy Air nie jest umieszczony na równej 
powierzchni.

Układ zabezpieczający przed przechyłem 
wyłącza Therapy Air, jeśli nie jest on 
umieszczony pionowoUstawić go na równej 
powierzchni.

Katalizator został założony niewłaściwie. Sprawdzić, czy obudowa katalizatora 
została prawidłowo wsunięta i czy klamry 
mocujące są zamknięte (4.5 - Wymiana 
katalizatora).

Pokrywa urządzenia jest nieprawidłowo 
zamknięta.

Docisnąć pokrywę Therapy Air (przednią 
pokrywę używaną do otwierania Therapy 
Air np. w przypadku wymiany filtra) do 
momentu zatrzaśnięcia.

W pomieszczeniu nie odczuwa się świeżego 
zapachu.

Pojemnik z żelem zapachowym jest pusty. Włożyć nowy pojemnik z żelem 
zapachowym (4.3 - Wymiana pojemnika z 
żelem zapachowym)

Pojemnik z żelem zapachowym ma jeszcze 
zamknięte wieczko.

Odkręcić i zdjąć wieczko z pojemnika 
na żel zapachowy (4.3 - Wymiana 
pojemnika z żelem zapachowym).

Pokrywa z regulowanymi otworami nie 
została otwarta.

Otworzyć pokrywę z regulowanymi 
otworami (4.3 - Wymiana pojemnika z 
żelem zapachowym)

Miga jedna lub kilka czerwonych diod. Czas na wymianę pojemnika z żelem 
zapachowym,mikrofiltra lub katalizatora.

Należy wymienić pojemnik z żelem 
zapachowym,mikrofiltr lub katalizator.
(4.3, 4.4, 4.5)

Wymiary Szer. 51,5 x wys. 40,0 x głęb. 14,0 cm
Ciężar 6,5 kg
Zasilanie 220 V AC - 240 V AC, 50 Hz
Moc Maks. 100 W
Temperatura robocza (od do) 0-40 stopni
Obroty wentylatora głównego Maks. 1400 obr./min.
Obroty wentylatora do żelu Maks. 1500 obr./min
Maksymalna wielkość pomieszczenia 120 m3
Stopień szczelności IP 20
Znak jakości VDE

Pojemnik z żelem zapachowym Mniej więcej raz na kwartał w przypadku, gdy wentylator pracuje głównie 
na prędkościach 0,1 lub 2
Mniej więcej co 2 miesiące przy częstej pracy wentylatora na prędkości 3

Mikrofiltr Najwcześniej co pół roku
Katalizator Najwcześniej raz w roku
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Pojemniki z żelem zapachowym, który był już używany, mogą być przechowywane i ponownie używane w okresie do pół roku, 
o ile były hermetycznie zamknięte za pomocą przeznaczonego do tego celu wieczka.

7.3. Postanowienia gwarancji
Udzielamy gwarancji na działanie urządzenia Therapy Air. Gwarancja wynosi 24 miesiące. Termin gwarancji liczy się od daty 
zakupu przez Państwa Therapy Air potwierdzonej na karcie gwarancyjnej podpisem i pieczątką.
Szczegółowe postanowienia znajdują się w Karcie Gwarancyjnej urządzenia.

8. Ogólne informacje dotyczące bezpieczeństwa

8.1. Sposób korzystania z urządzenia Therapy Air
•  Urządzenia nie należy zanurzać w wodzie, używać na wolnym powietrzu lub w pomieszczeniach o wysokiej wilgotności 

powietrza.
•  Therapy Air podczas pracy musi być umieszczone na równej powierzchni.
•  Podczas pracy urządzenie zasysa powietrze z otoczenia, dlatego nie należy stawiać go w pobliżu otwartego ognia. Musi być 

ustawione w odległości co najmniej 50 cm od grzejników i innych źródeł ciepła.
•  Do wnętrza Therapy Air nie należy wkładać jakichkolwiek przedmiotów. Prosimy w szczególności zwracać uwagę na to, aby 

wirnik wentylatora nigdy nie był zablokowany.
•  Szczeliny wlotu i wylotu powietrza nie mogą być zakryte. Na urządzeniu nie należy stawiać żadnych przedmiotów.
•  Przed włączeniem prosimy sprawdzać, czy Therapy Air, a w szczególności przewód zasilający, nie jest uszkodzony. Przewód 

zasilający należy trzymać z dala od gorących powierzchni.
•  Kiedy urządzenie nie pracuje, a także przed przystąpieniem do wymiany filtrów lub pojemników z żelem zapachowym, wtyczka 

powinna być wyjęta z gniazdka.
•  Napięcie i częstotliwość w Państwa sieci energetycznej muszą być zgodne z danymi podanymi na tabliczce znamionowej 

urządzenia.
•  W przypadku, gdy wirnik wentylatora nieoczekiwanie przestanie działać z powodu awarii, należy natychmiast wyjąć wtyczkę 

z gniazdka.
•  W pobliżu Therapy Air nie należy używać żadnych preparatów w aerozolu (sprayów).
•  Naprawy mogą być dokonywane wyłącznie przez upoważniony serwis firmowy.
•  Prosimy o zachowanie niniejszej instrukcji, aby móc korzystać z niej także w przyszłości. Jeśli chcą Państwo przekazać Therapy 

Air innym osobom, prosimy dołączyć do urządzenia niniejszą instrukcję obsługi.

8.2. Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem
System TheparyAir jest urządzeniem do oczyszczania i uzdatniania powietrza:
•   Eliminuje z powietrza w pomieszczeniu szkodliwe substancje.
•  Redukuje nieprzyjemne zapachy.
•  Poprawia jakość powietrza w pomieszczeniach dzięki specjalnym substancjom aromatyczno-zapachowym.
Zastrzega się, że należy stosować wyłącznie oryginalne części zamienne dopuszczone przez producenta (mikrofiltr, katalizator i 
pojemnik z żelem zapachowym Swissological).
Inne zastosowanie Therapy Air niż opisane w niniejszej instrukcji jest niezgodne z przeznaczeniem.
Producent nie uzna reklamacji, jeśli uszkodzenie zostało spowodowane w wyniku użytkowania urządzenia niezgodnego z 
przeznaczeniem. Dotyczy to w szczególności stosowania filtrów lub katalizatorów innych producentów oraz używania innych 
substancji zapachowych np. olejków eterycznych, dymów aromatycznych albo żeli innych marek.
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