
www.electrolux.com 3

E

G

F

A B C

D

H

I

L M N O P

K
R
Q

T SJ

Appliance:
A. Control panel     
B. Air outlet     
C. Air quality light     
D. Air quality sensor     

E. Fabric handle     
F. Multi-layer filter     
G. Air intake door     
H. Air intake
I. Product handles

Control panel:
J. Loading LED     
K. Manual mode indicator     
L. WiFi indicator     
M. Child lock indicator     
N. Filter change indicator    
O. Ionizer indicator     

P. Schedule indicator     
Q. Fan speed slider      
R. SMART mode indicator     
S. Mode button
T. On/Off button     

DESCRIPTION OF YOUR AIR PURIFIER PURE A9-40/PURE A9-60

Features might be added or updated with new App releases.

EN
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Luftrenseren:
A. Betjeningspanel     
B. Luftudtag     
C. Luftkvalitetslampe     
D. Luftkvalitetssensor    

E. Stofhåndtag     
F. Flerlagsfilter     
G. Låge til luftindtag     
H. Luftindtag
I. Håndtag

J. Infolampe     
K. Indikator for manuel funktion     
L. WiFi-indikator     
M. Børnesikringsindikator     
N. Indikator for filterskift     

O. Indikator for ionisering     
P. Timer-indikator    
Q. Skydeknap til blæserhastighed    
R. Indikator for SMART funktion    
S. Funktionsvælger
T. Tænd/Sluk-knap     

BESKRIVELSE AF LUFTRENSER PURE A9-40/PURE A9-60DA
Betjeningspanel:

Med ny app frigivelse kan funktioner blive tilføjet eller ændret

Ominaisuuksia saatetaan lisätä ja parantaa ohjelmistopäivitysten avulla. 

Osat:

A. Käyttöpaneeli     
B. Ilmanpoisto     
C. Ilmanlaadun valo     
D. Ilmanlaadun 
tunnistin     

E. Kangasvedin
F. Monikerrossuodatin     
G. Ilmanottosuojus     
H. Ilmanottoaukko
I. Kantokahvat

J. Latauksen merkkivalo     
K. Manuaalitilan merkkivalo     
L. WiFi -merkkivalo     
M. Lapsilukon merkkivalo     
N. Suodattimen 
vaihtotarpeen ilmaisin    

O. Ionisoijan-merkkivalo     
P. Ajastimen merkkivalo
Q. Puhaltimen nopeuden 
liukusäädin      
R. SMART-tilan merkkivalo     
S. Toimintatilan painike
T. Virtapainike     

KUVAUS: ILMANPUHDISTIN PURE A9-40/PURE A9-60FI

KÄYTTÖPANEELI:

Spotřebič:
A. Ovládací panel 
B. Výstup vzduchu 
C.  Kontrolka kvality 

vzduchu 
D.  Snímač kvality 

vzduchu 

E. Textilní držadlo 
F. Vícevrstvý filtr 
G.  Dvířka nasávání 

vzduchu 
H. Nasávání vzduchu
I. Držadla spotřebiče

Ovládací panel:
J. LED plnění 
K.  Kontrolka 

manuálního režimu 
L. Kontrolka WiFi
M.  Kontrolka dětské 

bezpečnostní pojistky 

N. Kontrolka výměny filtru 
O. Kontrolka ionizátoru 
P. Kontrolka plánování 
Q. Posuvník rychlosti ventilátoru 
R. Kontrolka režimu SMART 
S. Tlačítko režimu
T. Tlačítko Zap./Vyp. 

POPIS VAŠÍ ČISTIČKY VZDUCHU PURE A9-40/PURE A9-60

Při nových verzích aplikace může dojít k přidání či aktualizaci funkcí.

CZ

Dispositif:
A.  Panneau de 

contrôle
B. Sortie d’air
C.  Voyant de la 

qualité d’air
D.  Sonde de qualité 

d’air   

E.  Poignée en 
tissu

F.  Filtre 
multicouches

G.  Porte d’admission 
d’entrée d’air

H. Entrée d’air
I.  Poignées du 

produit

J. LED de chargement
K.  Indicateur mode 

manuel
L. Indicateur WiFi
M.  Indicateur verrou de 

sécurité enfant
N.  Indicateur remplace 

ment filtre

DESCRIPTION DE VOTRE PURIFICATEUR D’AIR PURE A9-40 / PURE A9-60FR
Panneau de contrôle:

Les caractéristiques peuvent être ajoutées ou mises à jour par le biais de nouvelles sorties d’appli.

O. Indicateur ioniseur     
P. Indicateur programme    
Q. Curseur vitesse ventilateur  
R. Indicateur mode SMART 
S. Bouton mode
T. Bouton On/Off     
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BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE
Tento NÁVOD K POUŽITÍ obsahuje specifické provozní pokyny pro váš 
model. Spotřebič používejte pouze v souladu s pokyny v tomto NÁVODU 
K POUŽITÍ. Tyto pokyny nemají pokrývat všechny možné podmínky 
a situace, které mohou nastat. Při instalaci, provozu a údržbě jakéhokoliv 
spotřebiče je nutné se řídit zdravým rozumem a opatrností.
VAROVÁNÍ! Vyvarujte se rizika požáru nebo zásahu elektrickým 
proudem. Nepoužívejte prodlužovací šňůru ani rozdvojku. 
Z napájecí šňůry neodstraňujte jakýkoliv kolík. 
Tento spotřebič lze používat s napájením 50 Hz nebo 60 Hz bez jakékoliv 
úpravy.
Za žádných okolností neřežte, neodstraňujte nebo nepřemosťujte zemnicí 
kolík (viz obrázek 23 na straně 9). Pro VB (viz obrázek 24 na straně 9).
V blízkosti tohoto spotřebiče nebo jiných spotřebičů neskladujte 
či nepoužívejte benzín nebo jiné hořlavé výpary či kapaliny. Přečtěte 
si produktové štítky ohledně hořlavosti a ostatních výstrah.
Nedovolte, aby do spotřebiče vnikla voda nebo jakákoliv jiná kapalina 
nebo hořlavý prostředek, abyste zabránili zásahu elektrickým proudem 
nebo nebezpečí požáru. 
Při vyjímání filtru se nedotýkejte lopatek ventilátoru. 
Bezpečnost dětí a postižených osob
VAROVÁNÍ! Hrozí nebezpečí udušení, úrazu nebo jiných trvalých následků.
Tento spotřebič smějí používat děti starší osmi let, osoby se sníženými 
fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo osoby 
bez patřičných zkušeností a znalostí, pouze pokud tak činí pod dozorem 
nebo vedením, které zohledňuje bezpečný provoz spotřebiče, a pokud 
rozumí rizikům spojeným s provozem spotřebiče. 
Zabraňte, aby si děti hrály se spotřebičem.
Čištění a uživatelskou údržbu spotřebiče by neměly provádět děti bez 
dozoru. 
Děti mladší tří let bez stálého dozoru držte z dosahu spotřebiče. 
Všechny obaly uschovejte z dosahu dětí. 
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Elektrické informace
VAROVÁNÍ! Vyvarujte se rizika požáru nebo zásahu 
elektrickým proudem. 
Pokud si nejste jistí, zda je zásuvka řádně uzemněna 
nebo chráněna pojistkou nebo jističem, obraťte se na 
kvalifikovaného elektrikáře a požádejte ho o instalování 
zásuvky v souladu s národní elektrickou normou 
a místními elektrickými předpisy a nařízeními. 
Nepoužívejte prodlužovací šňůru ani rozdvojku. 
Nikdy neodpojujte zástrčku spotřebiče od sítě zatažením 
za napájecí kabel. Vždy pevně uchopte zástrčku 
a vytáhněte ji přímo ze zásuvky. 
Napájecí kabel nesmí být skřípnutý, ohnutý nebo zauzlený. 
Neřežte nebo nepoškozujte napájecí kabel. Pokud 
je napájecí kabel poškozený, měl by jej vyměnit 
pouze autorizovaný servis společnosti Electrolux. 
Tento spotřebič neobsahuje žádné součásti, které by 
mohl opravit uživatel. Kvůli opravám vždy zavolejte 
autorizovaný servis společnosti Electrolux. 
Jestliže je poškozený přívodní kabel, smí ho vyměnit 
pouze výrobce, servisní technik nebo osoba s podobnou 
příslušnou kvalifikací, jinak by mohlo dojít k úrazu. 
Ujistěte se, že před čištěním zařízení odpojíte od napájení, 
abyste zabránili úrazu elektrickým proudem nebo riziku 
požáru.

ČEŠTINA
Děkujeme vám, že jste zvolili čističku vzduchu 
Electrolux PURE A9-40/PURE A9-60.
Vždy používejte originální příslušenství a náhradní 
díly pro zajištění nejlepších výsledků. Tento spotřebič 
je navržen s ohledem na životní prostředí. Všechny 
plastové součásti jsou označeny pro účely recyklace.

NEŽ ZAČNETE
• Pozorně si tento návod přečtěte.
•  Zkontrolujte, zda výrobek obsahuje všechny 

popsané součásti.
• Věnujte zvláštní pozornost bezpečnostním opatřením!

Obrázek na stranách 8-9

Spotřebič umístěte podle níže uvedených pokynů, 
abyste dosáhli optimálního chodu a výsledků:

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM

Bezpečnostní opatření 
POZOR! Vyvarujte se vážného zranění nebo smrti. 
Nestrkejte nebo nedávejte prsty či předměty do oblasti 
výpusti vzduchu nebo do přední mřížky spotřebiče. 
Nespouštějte nebo nezastavujte spotřebič vypojením 
jeho napájecího kabelu nebo vypnutím proudu na 
elektrické skříňce. 
V případě poruchy (jiskry, pach spáleniny, apod.) 
okamžitě zastavte chod, odpojte napájecí kabel a 
zavolejte autorizovaný servis společnosti Electrolux. 
Nepoužívejte jednotku, máte-li vlhké ruce. 
Netahejte za napájecí kabel. 
POZOR! Vyvarujte se zranění nebo poškození spotřebiče 
nebo jiného majetku. 
Nesměrujte proud vzduchu na krby nebo jiné zdroje 
tepla, jelikož by to mohlo působit náhlá vzplanutí. 
Na spotřebič nešplhejte nebo na něj nepokládejte předměty. 
Nevěšte na spotřebič jiné předměty. 
Na spotřebič nepokládejte nádoby s kapalinami. 
Spotřebič odpojte ze zdroje napájení, když jej nebudete 
po delší dobu používat. 
Spotřebič provozujte se vzduchovým filtrem na svém místě. 
Neblokujte nebo nezakrývejte mřížku přívodu vzduchu, 
oblast výpusti vzduchu nebo otvory výpustí. 
Ujistěte se, že se jakékoliv elektrické/elektronické 
vybavení nachází 30 cm od spotřebiče. 

Tento symbol na spotřebiči nebo na jeho obalu 
znamená, že tento spotřebič nepatří do domovního 
odpadu. 

Chcete-li spotřebič recyklovat, odevzdejte ho 
v oficiálním sběrném místě nebo v servisním 

Čističku vzduchu provozujte v uzavřeném prostoru. 
Zavřete všechny dveře, okna a ostatní otvory vedoucí 
zvenku do místnosti.

Umístěte čističku vzduchu tam, kde není omezen 
průtok vzduchu přes vrchní část spotřebiče.
Spotřebič je nutné umístit na rovnou podlahu,  
která jej unese.

Kolem spotřebiče by měl být volný prostor 
minimálně 30 cm.

Odstraňte plastový ochranný sáček 
z vícevrstvého filtru:

LIKVIDACE

1

2

3

4

středisku Electrolux, kde mohou baterii i elektrické 
součásti vyjmout a recyklovat bezpečně a odborně. 
Při samostatném sběru elektrických spotřebičů a 
dobíjecích baterií se řiďte pravidly platnými ve vaší zemi.

POKYNY K POUŽITÍ 

ZAPNUTÍ SPOTŘEBIČE 

Vytáhněte textilní držadlo směrem ven, abyste 
sejmuli dvířka nasávání vzduchu.

Zatažením na držadlo vyjměte vícevrstvý filtr ven.

Odstraňte plastový ochranný sáček z vícevrstvého 
filtru.

Vraťte vícevrstvý filtr zpět do spotřebiče.

Zapojte spotřebič do zásuvky a stisknutím (dotkněte 
se a uvolněte) tlačítka „ “ jej spusťte.
POZNÁMKA: Snímači trvá přibližně 10 sekund, 
než analyzuje kvalitu vzduchu. Během této doby 
budou kontrolky plnění a kvality vzduchu pomalu 
bíle pulzovat. Při každém zapnutí spotřebiče se 
automaticky aktivuje režim SMART a ventilátor 
poběží v nízkých otáčkách, dokud se nedokončí 
analýza kvality vzduchu.
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REŽIM SMART

O kontrolce kvality vzduchu

FUNKCE DĚTSKÉ BEZPEČNOSTNÍ POJISTKY

KONTROLKA VÝMĚNY FILTRU

FUNKCE IONIZÁTORU

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

MANUÁLNÍ REŽIM

FUNKCE WIFI

Tento spotřebič je vybaven snímačem pro analýzu 
kvality vzduchu.
Kontrolka kvality vzduchu v reálném čase vizuálně 
ukazuje kvalitu různými barvami světla. Dle 
vyobrazení níže:

POZNÁMKA: Snímači trvá přibližně 10 sekund, 
než analyzuje kvalitu vzduchu po každém zapnutí 
spotřebiče. Během této doby bude kontrolka kvality 
vzduchu pomalu bíle pulzovat.
Velmi vysoká vlhkost v místnosti může způsobovat 
kondenzaci na snímačích. To může mít vliv na 
přesnost snímaných hodnot.

V tomto režimu spotřebič zvolí rychlost ventilátoru 
automaticky na základě úrovně kvality vzduchu. Toto 
je výchozí režim při každém zapnutí spotřebiče.
POZNÁMKA: V režimu „SMART“ nelze rychlost 
ventilátoru měnit ručně.

Dětskou bezpečnostní pojistku lze zapnout a 
vypnout dlouhým současným stisknutím tlačítka 
Zap/Vyp a tlačítka režimu na čtyři sekundy. Když 
je zapnutá dětská bezpečnostní pojistka, ovládací 
panel spotřebiče nelze používat a kontrolka dětské 
bezpečnostní pojistky svítí.

Kontrolka výměny filtru se rozsvítí, aby vám 
připomněla, že je třeba vyměnit filtr. Viz pokyny 
v rámci aplikace Pure A9 nebo na webové stránce 
společnosti Electrolux, kde lze zakoupit náhradní 
filtry. Ujistěte se, zda jste před výměnou filtru 
a jeho použitím odstranili ochranný plastový 
sáček. Po výměně filtru kontrolka výměny filtru 
automaticky zhasne.
POZNÁMKA: Vícevrstvý filtr nelze omývat, 
lze jej pouze vyměnit.

Funkci ionizéru lze zapnout a vypnout pouze pomocí 
aplikace Pure A9 (aplikace pro chytré telefony). 
Když je tato funkce zapnutá, kontrolka ionizéru 
svítí a spotřebič vytváří ionty pro zlepšení výkonu 
jednotky a tím i kvality vzduchu v místnosti.

Plastové části spotřebiče lze čistit pomocí suché 
tkaniny bez oleje nebo pomocí vysavače s měkkým 
kartáčem.

Textilii na spotřebiči nelze demontovat. Textilii 
čistěte pomocí suché tkaniny bez oleje nebo pomocí 
vysavače s měkkým kartáčem.
Prach nahromaděný ve snímači kvality vzduchu může 
způsobit nesprávné snímání hodnot a ovlivnit výkon. 
K odstranění jakéhokoliv prachu, který se mohl v 
daném místě nahromadit, použijte vysavač s měkkým 
kartáčem. Vysávejte alespoň jednou měsíčně.
K čištění spotřebiče nikdy nepoužívejte abrazivní, 
agresivní čisticí prostředky nebo vosk.

Před čištěním vypojte spotřebič ze zásuvky, abyste 
zabránili riziku zásahu elektrickým proudem nebo 
požáru.

Stisknutím tlačítka režimu „MODE“ přepnete spotřebič 
do „MANUAL“ režimu. V tomto režimu lze měnit 
otáčky ventilátoru manuálně dotykem posuvníku 
rychlosti ventilátoru.
POZNÁMKA: Rychlost ventilátoru se mění postupně 
po navolení nových otáček ventilátoru.

Tento spotřebič je vybaven WiFi modulem, který 
umožňuje dálkové ovládání a přístup ke všem 
funkcím systému přes naši aplikaci pro chytré 
telefony. Stáhněte si naši aplikaci Pure A9 a řiďte 
se pokyny, jak ji propojit s vaším spotřebičem. Když 
je propojení navázané, rozsvítí se kontrolka WiFi.

BARVA 
KONTROLKY

Zelená

Žlutá

Oranžová

Červená

Nachová

Kaštanová

PM 2,5 (μg/m3) KVALITA 
VZDUCHU

0-12 Velmi dobrá

13-35 Dobrá

36-55 Nedostatečná

56-150 Silně 
nedostatečná

151-250 Špatná

>250 Velmi špatná

POZNÁMKA: Vícevrstvý filtr nelze omývat, lze jej 
pouze vyměnit.
POZOR! Při vyjímání vícevrstvého filtru se 
nedotýkejte lopatek ventilátoru.

Uchovávání

Dopřejte si skvěle vyčištěný vzduch s čističkou 
vzduchu Electrolux PURE A9-40/PURE A9-60!

Pokud spotřebič plánujete delší dobu nepoužívat, 
zakryjte jej plastovou fólií nebo jej vraťte do 
kartónové krabice.

Společnost Electrolux si vyhrazuje právo měnit 
výrobky, informace i technické údaje bez předchozího 
upozornění.
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ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD

PROBLÉM

Čistička vzduchu nefunguje.

Ventilátor nefunguje..

Kvalita vzduchu 
se nezlepšuje.

Spotřebič je velmi hlučný.

Otáčky ventilátoru se 
nezmění po volbě nové 
rychlosti ventilátoru.

Spotřebič vydává zvláštní 
zápach.

Aplikace nefunguje správně 
nebo nelze spotřebič 
v aplikaci aktivovat.

Během provozu bliká rychle 
LED plnění.

V případě jakýchkoliv dalších problémů se obraťte na autorizované servisní středisko společnosti Electrolux.

• Zkontrolujte, zda není vypojená zástrčka ze zásuvky. Zasuňte zástrčku pevně 
do elektrické zásuvky.
• Zkontrolujte, zda nedošlo ke spálení domovní pojistky nebo vypnutí jističe. 
Vyměňte pojistku za zpožďovaný typ nebo přepněte jistič.

• Ujistěte se, že jsou dvířka nasávání vzduchu (obrázek 8) řádně zavřená a že je filtr 
řádně nainstalován, a poté zkuste čističku opět použít.

• Zkontrolujte, zda nejsou otevřená okna či dveře. Zavřete všechny dveře,  
okna a ostatní otvory vedoucí zvenku do místnosti.

• Ujistěte se, že v blízkosti spotřebiče nejsou žádné překážky a že je kolem něj 
minimálně 30 cm volného místa pro jeho optimální chod.

• Otáčky ventilátoru se sníží nebo zvýší postupně. Jedná se o normální jev. Pokud 
se nezmění po delší době po zadání, obraťte se na autorizovaný servis společnosti 
Electrolux pro podporu.

• Při prvním použití čističky můžete vnímat zápach plastu nebo nátěru. Jedná 
se o normální jev, který by však měl rychle vymizet. Pokud zápach přetrvává 
nebo pokud vnímáte zápach spáleniny, vypojte čističku ze sítě a obraťte se na 
autorizovaný servis společnosti Electrolux pro podporu.

• Obraťte se na autorizovaný servis společnosti Electrolux ohledně podpory 
na toto téma.

• Pokud dojde k tomuto problému, jednotka nepracuje normálně. Vypojte jednotku 
z elektrické zásuvky a zapojte ji zpět po 30 sekundách. Pokud problém přetrvává, 
obraťte se na autorizovaný servis společnosti Electrolux pro podporu.

ŘEŠENÍ

Software čističky vzduchu je částečně založený na volně dostupném 
open source software. Chcete-li si prohlédnout kompletní informace 
o ochranných známkách a platných licenčních podmínkách, navštivte: 
www.electrolux.com/appliance-supplementary
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