
Prosimy zapoznaj się z poniższą instrukcją przed pierwszym użyciem i zachowaj ją na przyszłość. 

Instrukcja Obsługi

AirMaster Smart Air Purifier



01 / Prezentacja produktu

Zawartość zestawu: 

Oczyszczacz Filtr węgla aktywnego 
(zainstalowany) 

Filtr fotokatalizatora
(zainstalowany) 

12V 2A 
Kabel zasilający

Wylot powietrza

Wlot powietrza

Filtr 
          Fotokatalizatora 

Wnęka montażowa �ltra

Złącze ładowania

Filtr węgla aktywnego 
 



LEDowy ekran dotykowy

Przycisk WiFi

Przycisk trybu nocnego

Przycisk Power 

Przycisk Wentylatora 
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03 / Uruchomienie

Podłącz zasialnie

Wypakuj zasilacz z opakowania, następnie 
podłącz go do portu ładowania, a następnie do kontaktu.   r  

Oczyszcza powietrze

2 w 1 �ltr zatrzymuje do 99% kurzu, pyłków kwiatowych 
sierści i zapachów zwierząt domowych.
Jonizator wytwarzający jony ujemne w środowisku
szybko redukował unoszący się w powietrzu pył

Niszczy zarazki i bakterie 

Światło UV-C oczyszcza wnętrze oczyszczacza
i zabija zarazki i pleśnie uwięzione w �ltrze.

Filtr fotokatalityczny rozkłada lotne organiczne 
związki (LZO) lub zapachy W postaci gazowej, 
Ozon wytwarzany przez AirMaster zabija 
pleśń i usuwa wszelkie zapachy poprzez utlenianie ozonem

02 / Sposób działania 

UV O3

Pre Filter Activated 
Carbon Filter

Negative ion

UVC  Światło OzonePhotocatalyst 
Filter
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>20cm

>20cm

>20cm

Pozycjonowanie

Upewnij się, że �ltr powietrza jest prawidłowo umieszczony w 
oczyszczaczu. Zapewnij odpowiednią przestrzeń ze wszystkich 
stron oczyszczacz dla najlepszej wydajności

Włączanie

Aby włączyć, przytrzymaj przycisk Power
przez pare sekund.

04 / Szybka kon�guracja / Reset do ustawień fab. 

Szybka kon�guracja 1.  Zeskanuj kod QR po prawej stronie i pobierz aplikację 
     Petoneer, która jest dostępna w App Store i Google Play. 
     Kliknij Zarejestruj się, |aby przejść na stronę www teraz
     i utworzyć swoje konto Petoneer 

2. Włącz i upewnij się, że przycisk wskaźnika WI-FI jest miga 
    szybko, wskazując, że urządzenie jest gotowe do dołączenia
    WI-FI. Otwórz aplikację Petoneer i kliknij przycisk „+” 
    i przejdź przez kolejne kroki KONFIGURACJI

Uwaga:

(1). Urządzenie nie wspiera WiFi 5ghz, proszę upenij się że Twoja sieć WiFi operuje na 2,4ghz. 
(2). Jeśli po włączeniu urządzenia, Led WiFi nie miga szybko, przyciśnij przycisk przez pare sekund, ąz indykator zacznie 
migać. 



Reset ustawień 

Naciśnij i przytrzymaj przez 5 sekund przycisk WiFi,
aby zresetować ustawienia. 

Tryb FRESH
Pracuje z �ltrem fotokatalizatora, ujemne jony, praca z UVC, 
oraz wentylatorem na regulowanych poziomach( domyślnie pz. 3) 

Tryb Nocny
Pracuje tylko z �ltrem i wentylatorem na pz. 1.  

Tryb Away ( 60 min)
Pracuje z �ltrem fotokatalizatora, ujemne jony, praca z UVC,
Emitowanie ozonu przez 30min, oraz wentylatorem na pz. 5 

Tryb rodzicielski
Blokuje panel dotykowy przed niechcianym dotykiem. 

05 / Tryby pracy



06 / Tryb AWAY 

The AWAY jest używany w przypadkach kiedy potrzbna
jest silna dezodoryzacja. 
W trybie, oprócz pełnej pracy fotokatalizatora, 
oczyszczacz aktywnie emituje również ozon. 
Tryb działa przez 1 godzinę, a ozon emitowany jest przez 
pół godziny. Oczyszczacz powróci do trybu
 FRESH po upływie 1 godziny. 

O

*Ozon

Ozon jest powszechnie spotykany w przyrodzie i stanowi 
warstwę ochrony naszej planety. Ozon ma silną zdolność
do zabijania zapachów, bakterii itp., a dezynfekcja ozonem
może zostać rozprowadzona po całej przestrzeni w 
krótkim czasie bez przeszkód i martwych zakamarków.
Ozon jest niestabilną cząsteczką i z czasem rozkłada się na 
O2 i wolny tlen. Nadmiar ozonu działa drażniąco na drogi
oddechowe ludzi i zwierząt, aby uniknąć zranienia, 
upenij sie że ludzie i zwierzęta opuścili pomieszczenie 
zanim włączysz tryb AWAY.  Dodatkowo oczyszczacz posiada 
zintegrowany  wysoce czuły detektor radarowy. 
W trybie AWAY, gdy radar wykryje, że obiekt porusza się w
 pobliżu, oczyszczacz www natychmiast przestaje emitować
 ozon i przełącza się w tryb FRESH.

Detekcja radarowa 

Brak zanieczyszczeń 
         wtórnych

Eliminacja zapachów

DezynfekcjaSterylizacja 



07 / Konserwacja

Wymiana �ltra węglowego

AirMaster przypomni Ci oczyszczeniu �ltra węglowego
co dwa miesiące. W razie potrzeby wyczyść lub 
wymień �ltr.

Zalecana jest wymiana �ltra co 3 miesiące.  
 

Po czyszczeniu lub wymianie �ltra, naciśnij
Ikonkę       , aż na wyświetlaczu pojawi się napis 
RESET DONE, lub wykonaj resetowanie �ltra 
w aplikacji.   

Wymiana �ltra fotokatalizacyjnego 

Filtr fotokatalizacyjny wymienia się raz na rok. 
AirMaster przypomni Ci w aplikacji o wymienię 
tego �ltra. 



08 / Specy�kacja 

Model: AOE020
Obszar oczyszczania: 10m² ( 108sq.ft )

Size: 180x180x240mm
        ( 7.08x7.08x 9.46in )
Wytwórca: SkyRC T echnology Co., Ltd.

Moc znamionowa: 12V/2A

Łączność : Wi-Fi ( 2.4GHz )
Waga: 1450g ( 51.15oz )

Czyszczenie oczyszczacza AirMaster

Dla lepszej wentylacji i oczyszczenia, aby
wyczyścić AirMastera, użyj odkurzacza lub delikatnie 
przetrzyj miękką szmatką. 

Uwaga: Pamiętaj, aby wyłączyć oczyszczacz przed
wykonaniem powyższych czynności.



09 / Środki ostrożności

1.  Należy używać jedynie w pomieszczeniach 
2. Proszę zabezpieczyć kabel zasilający przed zwierzętami. 
3. Panel dotykowy jest wykonany ze szkła hartowanego, Istnieje ryzyko rozbicia szkła
Przy uderzeniu, lub upuszczeniu urządzenia.  
4. Nie rozkręcaj urządzenia samodzielnie. 
5. W trybie AWAY, przed wejściem do pomieszczenia, poczekaj aż ozon opadnie.  

W okresie gwarancji, jeśli produkt się popsuje bez winy użytkownika, będzie on naprawiony 
na koszt Petoneer. Gwarancja nie obejmuje awarii produktu w poniższych przykładach:
1. Umyślne uszkodzenie produktu przez użytkownika lub osobę trzecią 
2. Brak obsługi lub konserwacji produktu zgodnie z (QIG) Gulde szybkiej instalacji Instrukcje. 
3. Awaria w wyniku naturalnego zużycia, w tym między innymi zadrapania, 
korozji, utleniania; i rdzewieje. 
4. Awaria w wyniku nieautoryzowanej naprawy produktu, w tym, ale nie 
ograniczając się do własnych lub próby naprawy lub mody�kacje stron trzecich

10 / Warunki gwarancji



This content is subject to change.

Latest version can be downloaded from 
www.petoneer.com


