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The indicators on the control panel do not 
light up at all.

Is the air purifier switched on?

  Switch the air purifier on by pressing the 
on/off button (A, page 30).

Has the Quiet function been activated?

  Disable the Quiet function by pressing 
the Quiet button (D, page 32).

Automatic mode is not working properly. The air purifier calibrates the air 
quality sensor. This happens when you 
first switch it on and after disconnecting it 
from the mains.

  Wait until the calibration process 
(see Note, page 30) has been completed 
(this may take a few minutes)

The air quality sensor is dirty.

  Clean the openings for the air quality 
sensor (L, page 30), the air intake ducts 
(page 29) and the interior of the air purifier 
(where the filter cartridge is located) with 
a vacuum cleaner.

The air quality sensor is not detecting the 
air quality reliably
  Calibrate the air quality sensor by briefly 

disconnecting it from the mains again!

Odours are not being filtered properly. Is the activated carbon in the filter 
cartridge spent? 

 Replace the filter cartridge (page 36). 
     If the air purifier has been continuously 

exposed to strong odours, it may be that 
the activated carbon is spent before the 
filter replacement indicator (F, page 32) 
lights up.

Are the odours being drawn in at all?

  Place the air purifier closer to the source 
of the odours.

  Switch the air purifier manually to a higher 
fan speed (page 31).

TroubleshootingRozwiązywanie problemów

Wskaźniki na panelu sterowania nie
świecą się.

Czy oczyszczacz powietrza jest włączony?
 Włącz oczyszczacz powietrza naciskając wł/wył 
(A, strona 9).

Czy został włączony tryb pracy cichej?
 Wyłącz tryb pracy cichej naciskając przycisk 
(D, strona 11).

Tryb automatyczny nie działa prawidłowo.

Zapachy nie są poprawnie filtrowane.

Oczyszczacz powietrza kalibruje czujnik jakości 
powietrza. Dzieje się tak, gdy po raz pierwszy został 
włączony i po odłączeniu go od sieci.

 Poczekaj, aż proces kalibracji (patrz Uwaga, 
strona 9) zostanie zakończony (może to potrwać kilka 
minut).

Czujnik jakości powietrza jest brudny.
 Oczyść odkurzaczem otwory czujnika jakości 
powietrza (L, strona 9), kanały dolotowe powietrza 
(strona 8) i wnętrze oczyszczacza powietrza (miejsce 
usytuowania wkładu filtracyjnego).

Czujnik jakości powietrza nie wykrywa jakości 
powietrza w wiarygodny sposób.
 Należy skalibrować czujnik jakości powietrza 
poprzez krótkie odłączenie go od zasilania!

Czy węgiel aktywny we wkładzie filtra przestał działać?
 Wymienić wkład filtra (strona 15).
Jeżeli oczyszczacz powietrza jest stale narażony na silne 
zapachy, może się okazać, że węgiel aktywny przestaje 
działać zanim wskaźnik wymiany filtra (F, strona 11) 
zaświeci się.

Czy zapachy są przechwytywane przez oczyszczacz 
powietrza? 
 Umieść oczyszczacz powietrza bliżej źródła 
zapachów.
 Przełącz oczyszczacz powietrza ręcznie na 
wyższą prędkość pracy wentylatora (strona 10).
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adzona w czystym pomieszczeniu. Jeżeli powietrze w 
pomieszczeniu jest mocno zanieczyszczone, urządzenie 
należy włączyć w tryb maksymalnej wydajności na ok. 
1 godzinę, a następnie niezwłocznie wymusić ponowną 
kalibrację czujnika
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 Wymienić wkład filtra (strona 15).
Jeżeli oczyszczacz powietrza jest stale narażony na silne 
zapachy, może się okazać, że węgiel aktywny przestaje 
działać zanim wskaźnik wymiany filtra (F, strona 11) 
zaświeci się.

Czy zapachy są przechwytywane przez oczyszczacz 
powietrza? 
 Umieść oczyszczacz powietrza bliżej źródła 
zapachów.
 Przełącz oczyszczacz powietrza ręcznie na 
wyższą prędkość pracy wentylatora (strona 10).
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The indicators on the control panel do not 
light up at all.

Is the air purifier switched on?

  Switch the air purifier on by pressing the 
on/off button (A, page 30).

Has the Quiet function been activated?

  Disable the Quiet function by pressing 
the Quiet button (D, page 32).

Automatic mode is not working properly. The air purifier calibrates the air 
quality sensor. This happens when you 
first switch it on and after disconnecting it 
from the mains.

  Wait until the calibration process 
(see Note, page 30) has been completed 
(this may take a few minutes)

The air quality sensor is dirty.

  Clean the openings for the air quality 
sensor (L, page 30), the air intake ducts 
(page 29) and the interior of the air purifier 
(where the filter cartridge is located) with 
a vacuum cleaner.

The air quality sensor is not detecting the 
air quality reliably
  Calibrate the air quality sensor by briefly 

disconnecting it from the mains again!

Odours are not being filtered properly. Is the activated carbon in the filter 
cartridge spent? 

 Replace the filter cartridge (page 36). 
     If the air purifier has been continuously 

exposed to strong odours, it may be that 
the activated carbon is spent before the 
filter replacement indicator (F, page 32) 
lights up.

Are the odours being drawn in at all?

  Place the air purifier closer to the source 
of the odours.

  Switch the air purifier manually to a higher 
fan speed (page 31).

TroubleshootingRozwiązywanie problemów

Wskaźniki na panelu sterowania nie
świecą się.

Czy oczyszczacz powietrza jest włączony?
 Włącz oczyszczacz powietrza naciskając wł/wył 
(A, strona 9).

Czy został włączony tryb pracy cichej?
 Wyłącz tryb pracy cichej naciskając przycisk 
(D, strona 11).

Tryb automatyczny nie działa prawidłowo.

Zapachy nie są poprawnie filtrowane.

Oczyszczacz powietrza kalibruje czujnik jakości 
powietrza. Dzieje się tak, gdy po raz pierwszy został 
włączony i po odłączeniu go od sieci.

 Poczekaj, aż proces kalibracji (patrz Uwaga, 
strona 9) zostanie zakończony (może to potrwać kilka 
minut).

Czujnik jakości powietrza jest brudny.
 Oczyść odkurzaczem otwory czujnika jakości 
powietrza (L, strona 9), kanały dolotowe powietrza 
(strona 8) i wnętrze oczyszczacza powietrza (miejsce 
usytuowania wkładu filtracyjnego).

Czujnik jakości powietrza nie wykrywa jakości 
powietrza w wiarygodny sposób.
 Należy skalibrować czujnik jakości powietrza 
poprzez krótkie odłączenie go od zasilania!

Czy węgiel aktywny we wkładzie filtra przestał działać?
 Wymienić wkład filtra (strona 15).
Jeżeli oczyszczacz powietrza jest stale narażony na silne 
zapachy, może się okazać, że węgiel aktywny przestaje 
działać zanim wskaźnik wymiany filtra (F, strona 11) 
zaświeci się.

Czy zapachy są przechwytywane przez oczyszczacz 
powietrza? 
 Umieść oczyszczacz powietrza bliżej źródła 
zapachów.
 Przełącz oczyszczacz powietrza ręcznie na 
wyższą prędkość pracy wentylatora (strona 10).
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 Poczekaj, aż proces kalibracji (patrz Uwaga, 
strona 9) zostanie zakończony (może to potrwać kilka 
minut).

Czujnik jakości powietrza jest brudny.
 Oczyść odkurzaczem otwory czujnika jakości 
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powietrza w wiarygodny sposób.
 Należy skalibrować czujnik jakości powietrza 
poprzez krótkie odłączenie go od zasilania!

Czy węgiel aktywny we wkładzie filtra przestał działać?
 Wymienić wkład filtra (strona 15).
Jeżeli oczyszczacz powietrza jest stale narażony na silne 
zapachy, może się okazać, że węgiel aktywny przestaje 
działać zanim wskaźnik wymiany filtra (F, strona 11) 
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           Należy wymusić ponowną kalibrację czujnika 
jakości powietrza poprzez odłączenie  wtyczki zasilającej 
urządzenie  od gniazdka elektrycznego, a następnie 
ponowne jej podłączenie. Po włączeniu urządzenia 
(przyciskiem głównym) urządzenie rozpocznie proces 
kalibracji. Zalecamy, aby kalibracja została przeprow-
adzona w czystym pomieszczeniu. Jeżeli powietrze w 
pomieszczeniu jest mocno zanieczyszczone, urządzenie 
należy włączyć w tryb maksymalnej wydajności na ok. 
1 godzinę, a następnie niezwłocznie wymusić ponowną 
kalibrację czujnika
jakości powietrza.

            Należy wymusić ponowną kalibrację czu-
jnika jakości powietrza poprzez odłączenie  wtyc-
zki zasilającej urządzenie  od gniazdka elektrycznego, 
a następnie ponowne jej podłączenie. Po włączeniu 
urządzenia (przyciskiem głównym) urządzenie rozpoc-
znie proces kalibracji. Zalecamy, aby kalibracja została 
przeprowadzona w czystym pomieszczeniu. Jeżeli 
powietrze w pomieszczeniu jest mocno zanieczyszc-
zone, urządzenie należy włączyć w tryb maksymalnej 
wydajności na ok. 1 godzinę, a następnie niezwłocznie 
wymusić ponowną kalibrację czujnika jakości powietrza.
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Terms of warranty
IDEAL provides a warranty for this device from the date of purchase. 

•  ecalper ro riaper llahs LAEDI ,doirep ytnarraw eht gnirud srucco tcefed ngised ro lairetam a fI  
the device, or repay the purchase price, at its discretion.

the claim under warranty is made within the warranty period.
• .ylraluger decalper eb ot deen taht strap ro strap gniraew revoc ton seod ytnarraw ehT  
•  deniatniam/denaelc dna detsujda ,pu tes ton si ecived eht fi diov eb llahs ytnarraw ehT  

correctly (in accordance with the operating instructions).
•  ylpmoc ton seod taht ylppus rewop a ot detcennoc si ecived eht fi diov eb llahs ytnarraw ehT  

with the rating plate data.

Storage
in a cool, dry place. Pack and 

bon.

Spare parts and accessories
You can source spare parts via your dealer or at www.ideal.de. 
Only use the manufacturer's original parts.

Repairs
stomer service department. 

This also applies if you have a defective power cable. Any attempt by untrained persons to 
perform repairs may pose considerable risk to the user and invalidate the warranty.

Disposal
This device must not be disposed of with 
household waste! Please hand this device in 
at the collection points provided! Collecting and 
recycling electrical and electronic waste 
conserves valuable resources!
The packaging material can be recycled. 
Dispose of the packaging in an environmentally 
friendly manner and take it to 
the recyclable waste collection. 
Thanks!

Przechowywanie

Zalecamy przechowywanie oczyszczacza powietrza w oryginalnym opakowaniu, w chłodnym, suchym 

aktywny. 

Części zamienne i akcesoria
Należy używać wyłącznie oryginalnych części od producenta. Części zamienne można uzyskać 
u dystrybutorów.

Naprawy

klienta.

Dotyczy to także wadliwego przewodu zasilającego. Jakakolwiek próba naprawy przesz osoby 

Zużyty sprzęt oznakowany niniejszym symbolem nie może 
być umieszczany i usuwany łącznie z innymi odpadami, 
w tym odpadami komunalnymi. Obowiązkiem użytkownika 
jest przekazanie zużytego produktu do punktu zbiórki w celu 
recyklingu odpadów powstałych ze sprzętu elektrycznego 
i elektronicznego. Właściwa segregacja i selektywna zbiórka 
odpadów zużytego sprzętu zmniejsza negatywne oddziaływanie 
substancji niebezpiecznych, które mogą się w nim znajdować, 
na środowisko naturalne i zdrowie człowieka. W celu uzyskania 
bardziej szczegółowych informacji dotyczących utylizacji zużytego 
sprzętu prosimy skontaktować się z przedstawicielem władz 
lokalnych, dostawcą usług utylizacji odpadów lub punktem 
sprzedaży, gdzie nabyto produkt. Zapewniając prawidłową 
utylizację sprzętu pomagamy chronić środowisko naturalne.
 
 
 
 
Utylizacja wkładów filtracyjnych
Zastosowane wkłady filtracyjne mogą być utylizowane łącznie z domowymi odpadami. 
Należy jednak zapoznać się z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji i segregacji odpadów. 
Właściwa segregacja i selektywna zbiórka odpadów zmniejsza ich negatywne oddziaływanie na 
środowisko naturalne i zdrowie człowieka. Segregując odpady pomagamy chronić środowisko naturalne. 
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Utylizacja










