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Pro t!te si tuto p"íru ku p"ed zahájením obsluhy své nové 
 isti ky vzduchu

N které pachy absorbovány Þ ltrem se mohou rozložit, vylou!it p"es odvod 
vzduchu a zp#sobit další pachy. V závislosti na prost"edí, ve kterém se p"í-
stroj používá, p"edevším když se výrobek používá v prost"edích podstatn  
horších než je b žné používání v domácnosti, mohou být tyto pachy v krát-
kém !ase intenzivn jší než by se o!ekávalo. 
V takovém p"ípad  doporu!ujeme nákup volitelného náhradního Þ ltru.

POZNÁMKA
• $isti!ka vzduchu je navržena tak, aby odstra%ovala prach a pachy rozptýlené ve vzduchu, ale ne 

škodlivé plyny (nap"íklad oxid uhelnatý obsažený v cigaretovém kou"i). Nachází-li se zdroj zápa-
chu stále v místnosti, !isti!ka vzduchu nem#že pach odstranit úpln  (nap"íklad pachy ze staveb-
ných materiál# a pachy zví"at).

• Když kou"íte, doporu!ujeme vám na chvíli trochu otev"ít okno, abyste zabezpe!ili ventilaci. 

Sb!r prachu / dezodori-
za ní Þ ltr

pyl, prach, !áste!ky cigaretového 
kou"e, pach zví"at

pach c igaretového kou "e, pach v 
domácnosti (záchod / odpadky / zví"e, 
apod.)

Prvky odstran!né Þ ltrem

Prach

Pach
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CZ-1

#ESKY

D kujeme vám za zakoupení !isti!ky vzdu-
chu od spole!nosti SHARP. P"e!t te si, pro-
sím, pozorn  tento návod kv#li informacím o 
správném používání. P"ed použitím tohoto 
výrobku si prosím p"e!t te !ást: „D#ležité 
bezpe!nostní pokyny“.
Po p"e!tení tento návod uschovejte na dostup-
ném míst , abyste do n j mohli nahlédnout i v 
budoucnu.

D$LEŽITÉ BEZPE#NOSTNÍ POKYNY .... CZ-2
• VÝSTRAHA ............................................... CZ-2
• UPOZORN&NÍ VZTAHUJÍCÍ 

SE K PROVOZU ....................................... CZ-3
• POKYNY K INSTALACI ............................ CZ-3
• SM&RNICE TÝKAJÍCÍ SE FILTRU  .......... CZ-3

NÁZVY #ÁSTÍ ........................................... CZ-4
• DISPLEJ HLAVNÍ JEDNOTKY .................. CZ-4
• ILUSTRA$NÍ DIAGRAM ........................... CZ-4
• OBSAHUJE ............................................... CZ-5
• ZADNÍ $ÁST ............................................. CZ-5

P%ÍPRAVA ................................................. CZ-6
• INSTALACE FILTRU ................................. CZ-6

PROVOZ ..................................................... CZ-8
• PROVOZ HLAVNÍ JEDNOTKY ................. CZ-8

PÉ#E A ÚDRŽBA ..................................... CZ-9
• ZADNÍ PANEL ........................................... CZ-9
• JEDNOTKA ............................................... CZ-9
• POKYNY K VÝM&N& FILTRU ................ CZ-10

%EŠENÍ PROBLÉM$ ............................. CZ-11

TECHNICKÉ ÚDAJE .............................. CZ-12

OBSAH FUNKCE

Technologie Plasmacluster používá 
plazmový výboj k produkci a uvol%o-
vání stejných pozitivních a negativ-
ních ion# jako jsou ty, které se nachá-
zí v p"írod  („iony Plasmacluster“).
Toto je unikátní technologie !ist -
ní vzduchu od spole!nosti SHARP 
CORPORATION na rozložení a deak-
tivaci potenciálních alergen#, jako 
jsou fekální látky nebo t la vzducho-
vých rozto!#*1, vir#*2, plísní a bakte-
rií*3 rozptýlených ve vzduchu a byla 
otestována nezávislými organizacemi 
v Japonsku, ale i v zámo"í.
Je-li ve vzduchu vysoká koncentrace 
ion# Plasmacluster, odstraní se pach 
cigaretového kou"e zachyceného v 
záclonách nebo pohovkách asi za 80 
minut*4, a když zav síte oble!ení na 
místo vystavené p"ímému p#sobení 
p"ístroje generujícího iony Plasmac-
luster, pach potu se za jednu noc (asi 
6 hodin) sníží na tém " nepatrnou 
úrove%.

Technologie „Plasmacluster“

*1 Graduate School of Advanced Sciences 
of Matter, Hiroshima University, Japonsko

 M "ení ú!inku na potenciální alergeny 
vzduchových rozto!# v (13 m²)

*2 Retroscreen Virology, Ltd., London, UK
 M "ení množství vír# odstran ných ze 

vzduchu v krabici s objemem 1 m³
*3 Ishikawa Health Service Association, 

Japonsko
 M "ení plísní a bakterií ve vzduchu se 

vzorkem vzduchu (13 m²)
*4 Japan Spinners Inspecting Foundati-

on, Japonsko
 Odhad dezodoriza!ního efektu na 

pachové !áste!ky v oble!ení
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P"i používaní elektrických za"ízení byste m!li dodržovat základní bezpe nostní opat"ení, mimo jiné:

VÝSTRAHA – pro snížení nebezpe!í zkratu, požáru, nebo poran ní:

• P"ed použitím p"ístroje si p"e!t te všechny pokyny.

• Používejte jen zásuvku s nap tím 220 – 240 volt#.

• P"ístroj nepoužívejte, jsou-li napájecí kabel nebo zástr ka poškozené, nebo je-li p"ipojení k 
elektrické zásuvce uvoln!né.

• Ze zástr!ky odstra%ujte pravideln  prach.

• Do p"ívodu ani vývodu vzduchu ventilace nedávejte prsty ani jiné cizí p"edm!ty.

• P"i vytahování zástr ky vždy uchopte zástr ku a nikdy netahejte za kabel.

 Mohlo by to zp#sobit elektrický výboj a/nebo požár vlivem zkratu. 

• Nevytahujte zástr ku mokrýma rukama.

• Nepoužívejte p"ístroj v blízkosti plynových za"ízení ani ohniš&.

• P"ed  ist!ním p"ístroje a v p"ípade, že jej déle nebudete používat, jej odpojte z elektrické 
zásuvky.

 Jinak m#že vlivem zkratu dojít k elektrickému výboji (kv#li špatné izolaci) a/nebo požáru.

• Je-li napájecí kabel poškozen, m'že ho vym!nit pouze výrobce, jeho servisní technik, auto-
rizované servisní st"edisko spole nosti Sharp nebo kvaliÞ kovaná osoba, aby se zabránilo 
nebezpe í.

• P"ístroj nepoužívejte, když používáte aerosolové insekticidy, ani v místnostech, kde jsou ve vzdu-
chu zbytky oleje, kadidla, jiskry od zapálených cigaret, chemické výpary, ani na místech, kde je 
vysoká vlhkost, jako nap"íklad v koupelnách.

• P"i !išt ní p"ístroje si dávejte pozor. Korosivní !istící prost"edky m#žou poškodit zevn jšek p"ístroje.

• Servis této !isti!ky vzduchu m#že vykonávat jen autorizované servisní st"edisko spole!nosti Sharp. 
P"i výskytu problém#, pot"eb  nastavení nebo opravy kontaktujte nejbližší servisní st"edisko.

• Tento p"ístroj není ur!en k používání osobami (v!etn  d tí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo 
mentálními schopnostmi, nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud na n  nedohlíží osoba zod-
pov dná za jejich bezpe!nost, nebo pokud jim tato osoba nedala pokyny ohledn  používání.

 Na d ti je pot"eba dohlížet, aby se zaru!ilo, že si se za"ízením nebudou hrát.

POZNÁMKA – rušení rádia nebo televizoru

Pokud tato !isti!ka vzduchu zp#sobí rušení p"íjmu rádia nebo televize, pokuste se opravit rušení jed-
ním nebo více následujícími opat"eními:

• P"eorientujte nebo p"emíst te p"íjmovou anténu.
• Zvyšte vzdálenost mezi p"ístrojem a radiovým/televizním p"ijíma!em.
• P"ipojte za"ízení do zásuvky v jiném okruhu než je ten, do kterého je zapojený p"ijíma!.
• Vyhledejte pomoc u prodejce nebo zkušeného radiového/televizního technika.

CZ-2

D$LEŽITÉ BEZPE#NOSTNÍ POKYNY
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CZ-3

UPOZORN(NÍ VZTAHUJÍCÍ SE K PROVOZU
• Neblokujte vstupní a/nebo výstupní otvory ventilace.
• Nepoužívejte p"ístroj u ani na horkých p"edm tech, jako jsou nap"íklad sporáky nebo oh"íva!e, ani 

tam, kde m#žou p"ijít do kontaktu s párou.
• B hem provozu p"ístroj nepokládejte. 
• P"i p"enášení p"ístroje jej vždy držte pomocí držadel nacházejících se na obou stranách.
 Držením zadního panelu b hem p"enášení p"ístroje byste mohli zp#sobit jeho demontáž, spadnutí 

p"ístroje a mohli byste se tak poranit.
• Neuvád!jte p"ístroj do chodu bez Þ ltru. 
• Neumývejte ani op!tovn! nepoužívejte Þ ltr. 
 Nejenom, že tím nezlepšíte výkon Þ ltru, ale m#žete tak zp#sobit úraz elektrickým proudem nebo 

poruchu.
• Zevn!jšek  ist!te jen jemným had"íkem.
 Mohli byste jimi poškodit povrch p"ístroje nebo by mohl prasknout.
 Taky by vlivem toho nemusely senzory pracovat správn .

D$LEŽITÉ BEZPE#NOSTNÍ POKYNY

POKYNY K INSTALACI
• B!hem provozu p"ístroje jej položte nejmén! 2 m od za"ízení využívajících elektrické vlny, 

jako jsou nap"íklad televizory, rádia nebo vlnové hodiny.
• Vyhn!te se míst'm, na kterých se mohou dostat do kontaktu s p"ívodem nebo vývodem 

vzduchu ventilace záclony a pod.
 Záclony apod. se mohou zašpinit nebo se m#že vyskytnout porucha.
• Vyhn!te se míst'm, kde bude p"ístroj vystaven kondenzaci vlivem velkých teplotních zm!n.
 (Nedá-li se tomu zabránit, nechte p"ístroj p"ed jeho zapnutím asi jednu hodinu stát.)
 (Používejte ve vhodných podmínkách mezi 0 a 35ûC v místnosti.)
• Umíst!te na stabilní povrch s dostate nou cirkulací vzduchu.  
 Když p"ístroj umístíte na oblast s hrubou kobercovou plochou, m#že mírn  vibrovat.
• P"ístroj neinstalujte, pokud existuje riziko zanesení sazemi, jako nap". v kuchyni a pod.
 Mohl by tím prasknout povrch p"ístroje..
• Dodržujte odstup od st!ny asi 60 cm.
 $asem se m#že st na, která je za výfukem ventilace, zašpinit. Pokud tento p"ístroj používáte del-

ší dobu na tom samém míst , použijte vinylovou pokrývku nebo n co podobného, aby se st na 
nezašpinila. Krom  toho st nu pravideln  !ist te.

SM(RNICE TÝKAJÍCÍ SE FILTRU
• Postupujte podle pokyn# v tomto návodu, abyste se správn  starali o Þ ltry a abyste je dob"e udržovali.
 Používejte pouze Þ ltry ur!eny k použití s tímto p"ístrojem.
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CZ-4

NÁZVY #ÁSTÍ

Vypína 

Tla ítko zap./vyp. iony Plasmacluster

Tla ítko MODE

Kontrolky indikátoru rychlosti ventilátoru Kontrolka indikátoru zap./
vyp. ion' Plasmacluster

Držadlo

Hlavní jednotka

DISPLEJ HLAVNÍ JEDNOTKY

ILUSTRA#NÍ DIAGRAM
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CZ-5

(Tvar zástr!ky závisí na zemi.)

Zadní panel

Držadlo

Ouško

Štítek s datem

Odvod vzduchu

P"ívod vzduchu

Napájecí kabel

Zástr ka

Filtr 
(Sb r prachu / 
dezodoriza!ní Þ ltr)

OBSAHUJE

• Návod k obsluze

ZADNÍ #ÁST
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P%ÍPRAVA

CZ-6

Nezapome)te vyjmout zástr ku z elektrické zásuvky.

K udržení kvality Þ ltru je instalován v hlavní jednotce a zabalen v um!lohmotném sá ku. 
Nezapome)te p"ed prvním použitím p"ístroje vyjmout Þ ltr z um!lohmotného sá ku.

 Vyjmutí Þ ltru

 Odstra)te zadní panel.
Zatáhn te za ouško v horní !ásti zadního 
panelu.

 Instalace Þ ltru

INSTALACE FILTRU

 Odstra)te Þ ltr z um!lohmotného 
sá ku.

Neinstalujte Þ ltr v opa!ném sm ru, jinak stroj nebude pracovat správn .
 Vložte Þ ltr do hlavní jednotky.

1

2

2

1

1

Ouško
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 Dejte op!t zadní panel na hlavní jednotku.

CZ-7

2

3

Zatla!te, dokud nezapadne s cvaknutím na své místo.

 Vypl)te na štítku s datem po áte ní datum používání.

Štítek s datem

Datum použijte jako pom#cku k zjišt ní, kdy byste m li vym nit Þ ltr. 
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Fan Speed Indicator Lights

Plasmacluster Indicator Light

POWER ON/OFF Button

MODE Button

Plasmacluster Ion ON/OFF 
Button

PROVOZ

PROVOZ HLAVNÍ JEDNOTKY

CZ-8

Vypína 

• Stiskn te k spušt ní provozu (krátké pípnutí) a zastave-
ní provozu (dlouhé pípnutí)

• Kontrolka indikátoru Plasmacluster a kontrolka indikáto-
ru rychlosti ventilátoru se zapnou/vypnou.

• Nebyl-li odpojen napájecí kabel, provoz za!ne v posled-
ním režimu, ve kterém byl p"ístroj spušt n.

Tla ítko MODE

Tla ítko zap./vyp. iony Plasmacluster

• Stiskn te tla!ítko MODE k vybrání požadované rychlosti 
ventilátoru. Kontrolky indikátoru zobrazí aktuáln  vybra-
nou rychlost ventilátoru.

• Režim provozu se dá p"epnout podle níže uvedeného 
popisu.

Stiskn te tla!ítko zap./vyp. iony Plasmacluster pro 
zapnutí a vypnutí režimu ion# Plasmacluster. 
Když je zapnut režim Plasmacluster, zapne se kontrol-
ka indikátoru ion# Plasmacluster (modrá).

NÍZKÝ provoz 

P"ístroj bude pracovat 
potichu pomocí minimál-
ního p"ívodu vzduchu.

ST%ED. provoz 

P"ístroj bude pracovat 
se st"edn  velkou rych-
lostí ventilátoru.

MAX. provoz 

P"ístroj bude pracovat 
s maximální rychlostí 
ventilátoru.

Tla ítko MODE

Tla ítko zap./vyp. iony 
Plasmacluster

Vypína 

Kontrolka indikátoru ion' Plasmacluster

Kontrolky indikátoru rychlosti ventilátoru

FU-Y30E_OM_CZ.indd   9 2009/09/10   14:49:27
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CZ-9

Pomocí p"íslušenství k vysava!i nebo 
podobného nástroje jemn  odstra%te 
prach ze zadního panelu.

ZADNÍ PANEL

K udržení optimálního výkonu této  isti ky vzduchu musíte p"ístroj pravideln!  istit (v etn! Þ ltru).
P"i  išt!ní p"ístroje ho nezapome)te nejd"ív odpojit z elektrické zásuvky a se zástr kou nikdy 
nemanipulujte mokrýma rukama. Jinak m'že dojít k elektrickému zkratu a/nebo poran!ní osoby.

PÉ#E A ÚDRŽBA

Když je na zadním panelu t!žce odstranitelná ne istota
Je-li na zadním panelu t žce odstranitelná ne!istota, 
namo!te zadní panel do vody s kuchy%ským !istícím 
prost"edkem (p"ibl. 10 min.). 

P"i umývání se vyhn te drsn jšímu kartá!ování zadního 
panelu.

Opakovan  opláchn te zadní panel !istou vodou, abys-
te odstranili zbytky roztoku.
Nechte Þ ltr vysušit, aby se odstranila p"ebyte!ná voda.

JEDNOTKA

Abyste na p"ístroji zabránili výskytu špíny nebo skvrn, !ist te jej podle pot"eby. Necháte-li 
skvrny tak, m#že být jejich odstran ní v budoucnosti náro!né.

Vyt"ete suchým jemným had"íkem
P"i t žce odstranitelných skvrnách nebo špín  použijte jemný had"ík namo!ený v teplé vod .

Nepoužívejte prchavé látky
Benzen, "edidlo, leštící prášek a pod. mohou poškodit povrch.

Nepoužívejte  istící prost"edky
P"ísady !istících prost"edk# m#žou poškodit p"ístroj.

Zadní panel

Zadní panel

1

2
3

Údržbový cyklus Vždy, když se na p"ístroji nahromadí 
prach, nebo každé 2 m!síce

Údržbový cyklus Vždy, když se na p"ístroji nahromadí prach, nebo každý m!síc
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CZ-10

PÉ#E A ÚDRŽBA

POKYNY K VÝM(N( FILTRU
 Životnost Þ ltru se liší v závislosti na prost"edí v místnosti, používání a 
umíst!ní p"ístroje.

 P"etrvávají-li prach nebo pachy, m!li byste vym!nit Þ ltr.
  (Viz !ást „Pro!t te si tuto p"íru!ku p"ed zahájením obsluhy své nové !isti!ky vzduchu“)

 Pom'cka pro na asování vým!ny Þ ltru
• Následující životnost Þ ltru a doba vým ny jsou založeny na základ  kou"ení 5 cigaret den-

n  a snížení sb rného/deodoriza!ního výkonu o polovinu v porovnání s novým Þ ltrem. 

 Je-li výrobek používán v podmínkách podstatn  horších než je b žné používání v domác-
nosti, doporu!ujeme m nit Þ ltr ješt  !ast ji.

      •Filtr                                    Asi 2 rok po otev"ení

 VÝM(NA FILTRU

1 Prohlédn!te si stránky CZ-6, 7 
pro pokyny k instalaci Þ ltru p"i 
jeho vým!n!.

2 Vypl)te na štítku s datem po á-
te ní datum používání Þ ltru.

 

  Nákup náhradního Þ ltru konzultujte se svým prodejcem.

 Likvidace Þ ltru
 Vybraný Þ ltr zlikvidujte v souladu s místními zákony a na"ízeními.

 Materiály Þ ltru:
  •Filtr: polypropylen
  •Rám: polyester
  •Deodorizér: aktivní uhlí

Sb r prachu / 
dezodoriza!ní Þ ltr

 Náhradní Þ ltr

 Model: FZ-Y30SFE
 •Sb r prachu / dezodoriza!ní Þ ltr : 1 jednotka

Štítek s datem
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CZ-11

P ed zavoláním kv!li oprav" si prosím projd"te níže uvedený seznam, jelikož problémem nemusí být 
porucha p ístroje.

SYMPTOM NÁPRAVA (není závada)

Pachy a kou  se neodstra!ují. • Zdá-li se vám Þ ltr velmi špinavý, vy#ist"te ho nebo ho vym"$te.

 (Viz strany CZ-10)

Z p ístroje je slyšet klepání nebo 
tikot.

•  Když p ístroj generuje iony, m!že být z n"j slyšet klepání nebo 
tikot.

 Vypoušt"ný vzduch zapáchá.
• Zkontrolujte, není-li Þ ltr siln" zne#išt"n.
 Vym"$te Þ ltr.
• %isti#ky vzduchu Plasmacluster emitují stopové množství ozo-

nu, který m!že p!sobit zápach. Tyto emise ozonu jsou o mnoho 

nižší než hodnoty ozonu udávané v bezpe#nostních limitech.

#EŠENÍ PROBLÉM$
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CZ-12

TECHNICKÉ ÚDAJE

Model

Napájení

Nastavení rychlosti ventilátoru

Jmenovitý výkon

Rychlost ventilátoru 

Doporu ovaná velikost místnosti

Typ Þ ltru

Délka kabelu

Rozm!ry

Hmotnost

Rychlost 
ventilátoru

~21 m2 *1

~13 m2 *2

Sb!r prachu (HEPA Þ ltr *3) / dezodoriza ní Þ ltr

2,0 m

356 mm (Š) x 180 mm (H) x 510 mm (V)

5,0 kg

MAX

49 W

180 m3/hodinu

ST"ED.

32 W

120 m3/hodinu

NIŽŠÍ

23 W 

60 m3/hodinu

FU-Y30EU

220 – 240 V     50/60 Hz

Doporu ovaná velikost místnosti pro velmi husté iony Plasmacluster

*1  

*2  

Velikost místnosti, která je vhodná k provozu p#ístroje s maximální rychlostí ventilátoru.
•Ozna uje prostor, ve kterém se m$že do 30 minut odstranit ur ité množství prachových  ástic (JEM1467).

Velikost místnosti, ve st#edu které se dá na kubický centimetr nam!#it 7000 ion$ (ve výšce p#ibliž-
n! 1,2 metru od zem!), když je výrobek umíst!n vedle zdi a b!ží na maximální výkon.

Spot eba energie 
v pohotovostním 
režimu

Aby mohly být b!hem toho, kdy je napájecí kabel zapojen do elektrické zásuv-
ky, obsluhovány elektrické obvody, spot#ebuje tento výrobek asi 1,0 W energie 
v pohotovostním režimu.
Nepoužíváte-li p#ístroj, odpojte pro šet#ení energie napájecí kabel.

*3 T ída HEPA Þ ltru podle EN 1822 je H10.
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