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01 Zasady bezpieczeństwa

Zawartość
Urządzenie x 1 Kabel x 1 Instrukcja x 1

Certyfikat jakości x 1 Sterylizator x 1

Zasady bezpieczeństwa
• Tylko do użytku w pomieszczeniach.

• Umieść z dala od bezpośredniego światła słonecznego

• Umieść z dala od źródeł ciepła, takich jak kuchenki mikrofalowe,
suszarki, grzejniki itp.

• Aby uniknąć uszkodzeń spowodowanych przez owady i karaluchy,
nie wolno zostawiać otwartego zbiornika na wodę.

W trakcie użytkowania
• Jeśli urządzenie nie jest używane włącz zabezpieczenie przed
dziećmi.
• Nie nalewaj wody bezpośrednio do rowków kwiatowych.
• Dzieci nie powinny bawić się urządzeniem.
• Czyszczenie i konserwacja nie powinny być wykonywane przez
dzieci bez nadzoru
• Dzieci od lat 8 mogą używać tylko pod nadzorem dorosłych.
• Nie wkładaj ciał obcych i innych przedmiotów do wlotu powietrza.
• Nie należy modyfikować, rozbierać ani naprawiać produktu
samodzielnie. Może to spowodować awarię lub pożar.

Wygląd produktu

Rysunek poglądowy

Oświetlenie

Przezroczysta
pokrywa

Osłona zbiornika
z wodą
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Sterylizator

Wlot

powietrza

Zasilanie



03 Wygląd produktu

Panel sterowania

WindOutlet

Półka na rośliny
Wentylator
Filtr HEPA

PM2.5 czujnik Filtr węglowy

Funkcje

PM2.5

Temperatura

Wilgotność

Zegar

Zabezpieczenie
przed dziećmi

Instalacja 04

Instalacja

Wybierz właściwe miejsce - płaskie, nienasłonecznione, z dala od
źródeł ciepła.

Przed pierwszym użyciem
1. Wyjmij zbiornik, nalej wodę do zaznaczonego poziomu, wstaw
zbiornik na miejsce.

2. W załączonych akcesoriach znajdź Sterylizator i wyjmij z
opakowania.



05 Instalacja

Wyjmij osłonę Sterylizatora Umieść Sterylizator
..

3. Otwórz przezroczystą osłonę, wstaw rośliny, zamknij.

4. Wyjmij Filtr z opakowania i wstaw. 5. Włącz kabel i naciśnij sensor ON/OFF-
Na panelu sterowania.

Użytkowanie 06

Użytkowanie

Włącznik zasilania. Włączanie albo wyłączanie urządzenia wymaga
lekkiego dotknięcia (po podłączeniu kablem do zasilania). Dłuższe
przytrzymanie (5s) zablokuje Wyświetlacz.
Uwaga: Po włączeniu powita nas komunikat głosowy „Welcome to Tech-
Forest”.

Podlewanie ręczne: Lekkie dotknięcie spowoduje podlewanie roślin
przez 1 minutę.
Uwaga: Jeśli zbiornik na wodę jest pusty usłyszymy komunikat „There is
no water in the water tank. Please add water.”

Ustawianie czasu: Naciśnij żeby wejść w tryb ustawiania, ustawiamy
przyciskami "+" i "-". Pierwsze migają „Godziny”. Po ustawieniu godzin
naciśnij znów TIME SETTING, będą migać „Minuty”. Po ich ustawieniu
znów naciśnij TIME SETTING aby ustawić „Sekundy”.
Skończyłeś - czas jest ustawiony - naciśnij TIME SETTING aby zapisać
ustawienia.

Time-
setting Uwaga: Jeśli żadna operacja nie zostanie przeprowadzona w ciągu 5

sekund, bieżące ustawienie nie zostanie zapisane, a wyświetlacz
powróci do normalnego stanu.

OŚWIETLENIE: Zaprogramowano oświetlenie w godzinach 10:00~12:00
i 14:00~18:00.
Uwaga: Poza tym czasem naciśnięcie LIGHT włączy oświetlenie na 1
godzinę. Możesz także wyłączyć światło, ale to nie wpływa na
zaprogramowane godziny oświetlenia.



07 Użytkowanie

Prędkość wentylatora: AUTO, PAUSE, I, II, III, IV, V bieg.

Parametry 08

Parametry techniczne

Poziom pyłu PM2.5 i
odpowiedni bieg.

PM2.5
Wentyl
ator Czas

0-49 Off 0

50-115 I 2H

116-150 III 1H

150+ V 30 Min

Uwaga: Jeśli współczynnik pyłu PM2.5 > 50 pojawi się
komunikat głosowy „The air quality is poor now, the
machine will enter into PURIFIYING mode.”

Rośliny 10

Pobór mocy ≤10（W）

Prędkość wentylatora： Auto,ⅠⅡⅢⅣⅤ

Wydajność 51 - 150 (m³/h)

Hałas <=35（dB）

Jony ujemne 4.2x106(units/cm³)

Wymiary 30 x 30 x 30(cm）

Technologia oczyszczania i nawilżania

10 specjalnych Roślin
HEPA
Aktywny węgiel
Jony ujemne
Sterylizator

Zalecana powierzchnia 15-35m²

Czyszczenie i Obsługa
Zaleca się czyszczenie zbiornika na wodę raz w miesiącu.
Nie używaj do czyszczenia: alkoholu, detergentów, rozcieńczalnika,

Nie należy często podlewać rośliny ręcznie.

Po 6 miesiącach użytkowania (cyli w praktyce raz na sezon) należy
wymienić Filtr oraz Sterylizator. Kupisz je w naszym sklepie w cenie 149
zł za komplet.



09 Usuwanie usterek

Usuwanie usterek

Usterka Przyczyna Rozwiązanie

Nieprawidłowa Nie podłączono Włącz

praca
Wadliwe gniazdo prądowe Wymień gniazdko

Przepływ powietrza
Za niski bieg wentylatora

Zwiększ bieg

za mały
Usuń przeszkodęZasłonięty wlot lub wylot

powietrza

Nie działa
podlewanie

Uszkodzona pompa lub
zatkany przewód

Wymianana pompy
Oczyść przewód

Woda wycieka
Nieprawidłowo włożony

zbiornik wody
Zainstaluj prawidłowo

zbiornik

Obsługa po sprzedaży
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3. Obsługę gwarancyjną realizuje importer
PiK Technology Sylwia Pruszyńska
Ul. Królewska 9B/2
05-110 Jabłonna

1. Sprawdź po zakupie, czy dostałeś kompletny produkt.


