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Zahvaljujemo se vam za nakup čistilnika 
zraka SHARP. Pred njegovo uporabo se 
podrobno preberite ta navodila za uporabo.
Ta priročnik hranite na varnem in priročnem 
mestu.
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 POMEMBNA VARNOSTNA NAVODILA
Vedno upoštevajte osnovna varnostna opozorila, ko uporabljate električne 
naprave, kar vključuje:

OPOZORILO
Vedno upoštevajte sledeče, da zmanjšate nevarnost električnega udara, ognja ali 
poškodb:

DELOVANJE
• Pred uporabo izdelka pozorno preberite navodila.
• Napravo priklopite le v 220~240 V električno napajanje.
• Izdelka ne uporabljajte, če je električni kabel poškodovan, oziroma če je električna 

vtičnica slabo pritrjena.
• Občasno očistite prah z vtikača.
• Pri odstranjevanju napajalnega kabla iz vtičnice, vedno držite za vtikač, nikoli ne 

vlecite za kabel. 
V nasprotnem primeru lahko pride do kratkega stika in električnega udara ali 
požara.

• Pazite, da ne poškodujete napajalnega kabla, saj lahko pride do električnega 
udara, pregrevanja ali požara.

• Nikoli ne odstranjujte električnega vtikača, če imate mokre roke.
• Pred vzdrževanjem, odstranjevanjem in namestitvijo ter zamenjavo filtrov, ali 

če naprave dalj časa niste uporabljali, morate vedno odstraniti napajalni vtič. 
V nasprotnem primeru lahko pride do električnega udara ali požara.

• Če je napajalni kabel poškodovan, ga mora zamenjati proizvajalec, njegov 
posrednik, Sharpov pooblaščeni servisni center ali podobno usposobljena oseba, 
da bi se preprečila možna nevarnost. 
Za vsakršno odpravljanje težav, prilagoditve ali popravila naprave se posvetujte 
z najbližjim servisom.

• Izdelka ne popravljajte ali razstavljajte sami.
• V reže za dovajanje ali odvajanje zraka nikoli ne vstavljajte prstov ali drugih 

predmetov.
• Naprave ne izpostavljajte vodi, sicer lahko povzročite kratek stik ali električni udar.
• Uporaba te naprave ni namenjena otrokom, mlajšim od 8 let, in osebam 

z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi in mentalnimi zmožnostmi ali z nezadostnimi 
izkušnjami in znanjem o pravilni uporabi, razen če te osebe niso bile ustrezno 
podučene s strani odgovornega in zato razumejo možna tveganja. Otroci se ne 
smejo igrati z napravo, prav tako ne smejo opravljati čiščenja in vzdrževanja brez 
nadzora.

NAMESTITEV
• Izdelka ne uporabljajte v bližini plinskih naprav ali kaminov. 

Če izdelek deluje v istem prostoru s plinskimi napravami, občasno prezračite 
prostor, sicer lahko pride do zastrupitve z ogljikovim monoksidom.

• Izdelka ne uporabljajte v prostorih, kjer so prisotni aerosolni insekticidi. 
Izdelka ne uporabljajte v prostorih, kjer so v zraku oljni ostanki, kadila, iskre 
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prižganih cigaret ali kemični hlapi.
• Izdelka ne približujte vodi.

Izdelka ne uporabljajte v prostorih, kjer lahko pride v stik z vodo, kot na primer 
v kopalnici. 

VZDRŽEVANJE
• Pri čiščenju izdelka bodite pazljivi. 

Močna in jedka čistila lahko poškodujejo zunanjost naprave.

VARNOSTNI NAPOTEK
DELOVANJE
• Ne blokirajte rež za dovod ali odvod zraka.
• Med delovanjem naj bo naprava vedno v pokončnem položaju.
• Ko izdelek premikate, uporabite ročaj na zadnji strani izdelka.
• Med delovanjem izdelka ne premikajte.
• Če je enota na rahlo poškodovanih tleh, neravni površini ali debelejši preprogi, jo 

pri premikanju dvignite.
• Izdelka ne uporabljajte brez ustrezno nameščenih filtrov.

NAMESTITEV
• Naprave ne postavljajte blizu ali na vroče predmete, kot so pečice ali grelniki, niti 

ne tam, kjer bi lahko prišla v stik s paro.

VZDRŽEVANJE
• Zunanjost čistite samo z mehko krpo. 

Ne uporabljajte hlapljivih tekočin ali čistil. 
Ob uporabi razredčila za barve, alkohola ali polirne paste se lahko površina 
izdelka poškoduje ali razpoka.

• Pazite, da ne drgnite premočno po zadnji plošči med vzdrževanjem.
• Ne čistite oz. ponovno uporabljajte HEPA filtrov. 

S tem ne boste izboljšali delovanja filtra, lahko pa pride do okvar pri delovanju ali 
celo električnega udara.

OPOMBA
Kaj lahko storim, če naprava moti sprejem radia ali 
televizorja?
Če čistilnik zraka moti sprejem radia ali televizorja, lahko poizkusite naslednje:
• Prestavite ali prilagodite anteno sprejemnika.
• Povečajte razdaljo med napravo in radiom oz. televizorjem.
• Povežite opremo v vtičnico drugega tokokroga, kot je tokokrog radio- oz. TV-

sprejemnika.
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• Posvetujte se s prodajalcem ali usposobljenim tehnikom.

NAMESTITEV
• Izogibajte se mestom, kjer lahko pohištvo, tkanine ali drugi predmeti pridejo v stik 

z napravo in motijo dovod in odvod zraka.
• Izogibajte se mestom, kjer je naprava izpostavljena kondenzaciji ali hitrim 

spremembam temperature. Primerna sobna temperatura je med 0–35 ºC.
• Izdelek postavite na ravno in stabilno površino z zadostnim kroženjem zraka. 

Močan veter ali prah skozi okno lahko preprečita delovanje in učinkovitost 
naprave pri čiščenju zraka. Če napravo postavite na težko preprogo, lahko 
izdelek rahlo vibrira. 

• Izogibajte se mestom, kjer nastajajo maščobe ali oljni dimi. Zaradi tega lahko 
razpoka zunanjost enote.

• Delovanje zbiranja prahu je učinkovito tudi, ko je naprava od stene oddaljena 
samo 3 cm. Obdajajoče stene in tla se lahko zamažejo. Naprave ne postavljajte 
neposredno ob steno. Stena neposredno za odvodom zraka se lahko s časom 
umaže. Ko napravo daljše časovno obdobje uporabljate na isti lokaciji, občasno 
očistite bližnje stene.

VZDRŽEVANJE
• Upoštevajte navodila v tem priročniku za ustrezno nego in vzdrževanje filtrov.
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 NAČIN DELOVANJA

Čistilnik zraka sesa sobni zrak skozi dovod zraka, ki kroži skozi predfi lter in HEPA 
fi lter, potem pa se iz naprave izloči skozi odvod zraka. 
HEPA fi lter lahko iz zraka, ki se pretaka skozenj, odstrani do 99,97 % prašnih delcev 
velikosti do 0,3 mikrona. 

Nekatere vonjave, ki jih vpijejo fi ltri, se sčasoma razgradijo in povzročajo dodatne 
vonjave. Odvisno od pogojev uporabe, zlasti če izdelek uporabljate v okoljih s težjimi 
pogoji kot v običajnem gospodinjstvu, lahko te vonjave postanejo zaznavne prej. Če 
te vonjave vztrajajo, zamenjajte fi lter.

OPOMBA
• Čistilec zraka je zasnovan za odstranjevanje prahu v zraku. 

Čistilec zraka ni zasnovan za odstranjevanje škodljivih plinov, kot je ogljikov monoksid 
v cigaretnem dimu.

Pred uporabo čistilnika zraka pazljivo preberite navodila za uporabo

HEPA filter 

Zadnja plošča 
(predfilter)

Sistem filtracije
Predfi lter
Predfi lter ujame prah in druge večje zračne delce. 
HEPA fi lter
HEPA-fi lter prestreže 99,97 % delcev do velikosti 0,3 mikrona.
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 IMENA DELOV

2

1

1 Glavna enota 8 HEPA fi lter
2 Odvod zraka 9 Zadnja plošča (predfi lter)

3 Indikatorska lučka za hitrost ventilatorja (zelena) 10 Dovod zraka
4 Gumb za nastavljanje hitrosti ventilatorja 11 Ročaj

5 Gumb ZAMENJAJ FILTER, indikatorska 
lučka(oranžna) 12 Napajalni kabel

6 Gumb za VKLOP/IZKLOP 13 Napajalni vtič
7 Gumb za hitro čiščenje, indikatorska lučka (zelena)

SPREDNJA

ZADNJI DEL

4 6

7
3

5

11

13 12

8

9

10
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 PRED PRVO UPORABO

• Da bi fi lter ohranil kakovost, je ta nameščen v izdelku in zapakiran v plastično vrečko.

Vedno se prepričajte, da ste 
odklopili napajalni kabel.

1 Odstranite zadnjo ploščo 
(predfilter).

Zgornja jezička

Povleci

2 Filter vzemite iz plastične 
vrečke.

3 Filter namestite v izdelek.

Filtra ne nameščajte obrnjenega nazaj, 
sicer izdelek ne bo deloval pravilno.

4 Zadnjo ploščo namestite nazaj.

Potisnite

Spodnja jezička

Potisnite
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 DELOVANJE

Z neprekinjenim odvajanjem močnih ciklov zračnega toka izdelek v 60 minutah skozi fi ltrirni sistem 
učinkovito odstrani prah, cvetni prah, plesen in alergene iz zraka.

Če je enota odklopljena, ali ni napajanja, se bo delovanje enote nadaljevalo s prejšnjo nastavitvijo, 
ko se električni tok znova vzpostavi.

START

HITRO ČIŠČENJE

START

HITROST VENTILATORJA

SAMODEJNI PONOVNI ZAGON

VKLOP/IZKLOP

STOP
• Delovanje se prične v načinu, 

uporabljenem pred zadnjim izklopom 
naprave, razen če je bil napajalni kabel 
izklopljen.

• Ko se delovanje zaključi, se bo izdelek 
vrnil v prejšnji način delovanja. 
Med delovanjem v tem načinu je 
mogoče preklopiti na druge načine ali 
izdelek IZKLOPITI.

MED (SREDNJA) SLEEP (SPANJE)MAX (NAJVEČJA)

OPOMBA

OPOMBA

SLEEP (SPANJE)
• Izdelek bo deloval na tihi način 

s počasno hitrostjo.

OPOMBA

OPOMBA

VKL. (privzeto)

(ko je naprava IZKL.)

Pritisnite in 
držite 3 s.

Osvetlitev

IZKL.
(ko je naprava IZKL.)

Pritisnite in 
držite 3 s.

Utripa

• Ko indikatorske lučke za hitrost delovanja zasvetijo za 10 sekund, je nastavitev 
zaključena.
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 SKRB IN VZDRŽEVANJE

Obrišite s suho, mehko krpo
Za odstranjevanje trdovratnih nečistoč, uporabite krpo, namočeno v toplo vodo.

OPOMBA
• Ne uporabljajte visoko hlapljivih tekočin.
    Čistilo na osnovi bencina, razredčilo za barve in polirna pasta lahko 

poškodujejo površino naprave.
• Ne uporabljajte čistilnih sredstev.
   Njihove sestavine lahko poškodujejo površino naprave.

GLAVNA ENOTA

Vedno se prepričajte, da ste 
odklopili napajalni kabel.

• Za zagotavljanje optimalnega delovanja čistilnika zraka, občasno očistite enoto, vključno 
s senzorjem in fi ltri.

Oznaka

HEPA-FILTER
Nežno odstranite prah s HEPA fi ltra z nastavkom za sesalec 
ali podobnim pripomočkom.

OPOMBA
• Ne PERITE v vodi in SUŠITE na soncu.
• Vzdrževanje izvajajte samo na strani z oznako.

Ne čistite nasprotne strani; sicer se bo fi lter poškodoval.
Filter je krhek, zato pazite, da ne uporabite premočne sile.

OPOMBA  Čiščenje trdovratnejše umazanije

Zadnja plošča

Zadnja plošča 1.  Dodajte manjšo količino sredstva za pomivanje in 
namakajte pribl. 10 minut.

2. Izperite sredstvo za pomivanje s čisto vodo.
3. Filter temeljito osušite v dobro zračenem prostoru.

Zadnja plošča (predfilter)

S sesalnikom ali podobnim pripomočkom nežno odstranite 
prah z zadnje plošče.

OPOMBA
Ko drgnete zadnjo ploščo, nanjo ne pritiskajte premočno.
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*  Življenjska doba fi ltra HEPA in predlogi za zamenjavo temeljijo na čiščenju prostora, 
v katerem se pokadi 5 cigaret na dan in je zmogljivost izdelka za zbiranje prahu padla na 
polovico ravni novega fi ltra.
Življenjska doba fi ltra je odvisna od okolja, pogojev uporabe in lokacije izdelka.
Priporočamo, da fi lter zamenjate pogosteje, če izdelek uporabljate v bistveno težjih pogojih 
(PM2,5 itd.) kot jih najdemo v običajnem gospodinjstvu.

Za navodila, kako pri menjavi fi ltra namestite novega, glejte 
stran 6.
• Za nakup nadomestnega fi ltra povprašajte vašega trgovca.
• Uporabljajte samo fi ltre, ki so zasnovani za ta izdelek.

*  Indikator ZAMENJAJ FILTER se bo prižgal po približno 17,500 urah delovanja.
(2 leti × 24 ur = 17,500) 

Življenjska doba fi ltrov je odvisna od načina delovanja.

Ko ste zamenjali fi lter, priključite napajalni vtič v stensko vtičnico in pritisnite gumb VKLOP/
IZKLOP in nato pritisnite in 3 sekunde držite gumb ZAMENJAJ FILTER.

Pritisnite in 
držite 3 s.

Ime filtra Življenjska doba filtra Model nadomestnega filtra

HEPA filter 2 leti* UZ-HG3HF

UZ-HG3HF : 1 enota

Odstranitev filtrov
Rabljene fi ltre odstranite skladno z lokalno zakonodajo in predpisi.
Materiali v HEPA fi ltru:  • Filter: polipropilen    • Ogrodje: poliester

OPOMBA    Filtra ne smete oprati in znova uporabiti.

CIKEL ZAMENJAVE

 NAPOTKI ZA ZAMENJAVO FILTRA
Čas zamenjave Ko se prižge indikatorska lučka ZAMENJAJ FILTER*.
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 ODPRAVLJANJE NAPAK
Preden kontaktirate serviserja preverite priporočila s spodnje tabele za odpravljanje motenj 
v delovanju, saj težava morda ne pomeni, da je enota okvarjena.

ZNAK UKREP (ni okvara enote)
Prah in dim nista 
odstranjena.

• Očistite ali zamenjajte fi ltre takoj, ko opazite, da so močno 
umazani. (Stran 6,8,9)

• Preverite, ali ste odstranili plastično vrečko s fi ltra.
(Stran 6)

Iz enote prihajajoči zrak 
ima neprijeten vonj.

• Preverite, ali je fi lter močno umazan.
Zamenjajte fi lter.

Iz novega izdelka/fi ltra 
izhajajo neprijetne 
vonjave.

• Takoj po odstranitvi plastične vrečke se lahko pojavi rahel 
vonj.
Ta vonj ni škodljiv za delovanje fi ltra ali izpostavljenost ljudi.

Model UA-PE30E

Električno napajanje 220–240 V 50–60 Hz

Ventilator
Hitrost
Delovanje

Nastavitev hitrosti vrtenja MAX (NAJVEČJA) MED (SREDNJA) SLEEP (SPANJE)

Nominalna moč (W) 51 30 13

Hitrost ventilatorja (m3/h) 180 120 60

Moč v načinu pripravljenosti (W) 0,7

Priporočena velikost prostora*1 (m2) ~21

Vrsta filtra HEPA*2

Dolžina kabla (m) 2,0

Dimenzije (mm) 400 (Š) × 182 (G) × 463 (V)

Teža (kg) 3,9

*1  • Priporočena velikost prostora je ustrezna za delovanje izdelka ob najvišji hitrosti ventilatorja.
•  Priporočena velikost prostora je območje iz katerega lahko naprava v 30 minutah odstrani 

ustrezno količino delcev prahu (v skladu s standardi Japonskega združenja proizvajalcev 
električne opreme (JEM1467))

*2 •  Filter odstrani več kot 99.97% delcev velikosti najmanj 0.3 mikronov (v skladu s standardi 
Japonskega združenja proizvajalcev električne opreme (JEM1467))

Moč v načinu 
pripravljenosti

Ko je napajalni vtič izdelka vstavljen v stensko vtičnico, v stanju pripravljenosti 
porablja energijo za delovanje električnih tokokrogov. Če želite prihraniti energijo, 
izključite napajalni kabel, ko izdelka ne uporabljate.

 SPECIFIKACIJE



Informacije o odlaganju za uporabnike (zasebna gospodinjstva)

1. V Evropski uniji

ČE ŽELITE ODLOŽITI TO OPREMO, ZA TO NE UPORABITE OBIČAJNIH 
KOŠEV ZA SMETI IN NE SME PRITI V STIK Z OGNJEM!
Rabljena električna in elektronska oprema mora biti v skladu z lokalnimi 
zakoni vedno zbrana in obravnavana LOČENO.
Ločevanje podpira okolju prijazno obdelavo, recikliranje materialov in 
zmanjšanje končnega odlaganja odpadkov. NEZAKONITO ODLAGANJE 
je lahko zaradi vsebnosti določenih snovi škodljivo zdravju in okolju! 
RABLJENO OPREMO odnesite do lokalnega (ponavadi občinskega) 
zbirnega mesta, če je to mogoče.
Če ste v dvomih glede odlaganja, kontaktirajte vašega trgovca ali lokalne 
organe in se pozanimajte o ustreznih metodah odlaganja.
SAMO ZA UPORABNIKE V EVROPSKI UNIJI IN NEKATERIH DRUGIH 
DRŽAVAH; NPR. NORVEŠKA IN ŠVICA: Po zakonu ste dolžni ločevati 
odpadke.
Zgoraj prikazani simbol se pojavlja na električni in elektronski opremi (ali 
embalaži), da vas na to opomni.
Uporabniki iz ZASEBNIH GOSPODINJSTEV morajo za rabljeno opremo 
uporabiti obstoječe obrate za vračila. Vračilo je brezplačno.
Če ste opremo uporabljali v POSLOVNE NAMENE, se posvetujte s SHARP-
ovim trgovcem, ki vam bo posredoval informacije o prevzemu izdelka. To 
storitev vam lahko zaračuna vključno s stroški. Manjšo opremo (in manjše 
količine) boste morda lahko oddali v lokalnem centru za ločeno zbiranje 
odpadkov. Za Španijo: O vračilu rabljenih izdelkov se posvetujte z uradom za 
zbiranje odpadkov ali z lokalnimi oblastmi.

2. V državah zunaj EU

Če želite izdelek odvreči, se obrnite na lokalni upravni organ in se 
pozanimajte o pravilnem načinu odlaganja.

Za Švico: uporabljeno električno ali elektronsko opremo lahko brezplačno 
vrnete prodajalcu, tudi če ne kupite novega izdelka. Ostala zbirna mesta so 
navedena na spletni strani www.swico.ch ali www.sens.ch.

B. Informacije o odlaganju za poslovne uporabnike

1. V Evropski uniji

Če izdelek uporabljate v poslovne namene in ga želite odvreči:

Posvetujte se s SHARP-ovim trgovcem, ki vam bo posredoval informacije 
o prevzemu izdelka. To storitev vam lahko zaračuna, upoštevajoč stroške 
reciklaže
Manjšo opremo (in manjše količine) boste morda lahko oddali v lokalnem 
centru za ločeno zbiranje odpadkov.

Za Španijo: za vračilo uporabljenih izdelkov se obrnite na uveljavljeni zbirni 
sistem ali lokalni upravni organ.

2. V državah zunaj EU

Če želite izdelek odvreči, se obrnite na lokalni upravni organ in se 
pozanimajte o pravilnem načinu odlaganja.

Pozor: Na izdelku je 
posebna oznaka, ki 
pomeni, da rabljenih 
električnih in elektronskih 
izdelkov ne smete 
odlagati skupaj z ostalimi 
gospodinjskimi odpadki.
Za te izdelke je na voljo 
ločen sistem zbiranja.
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