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Instrukcja dotyczy urządzenia typu Qair. 
Stanowi źródło informacji niezbędnych do 
zachowania bezpieczeństwa i prawidłowej 
jego eksploatacji. Przed przystąpieniem do 
jakiegokolwiek użytkowania urządzenia, 
należy uważnie zapoznać się z niniejszą 
instrukcją i stosować się do zawartych w niej 
wymagań. W razie jakichkolwiek wątpliwości 
należy kontaktować się z dostawcą.

Wstęp

Po otrzymaniu urządzenia należy sprawdzić:
Zgodność dostawy z zamówieniem.

Opakowanie pod kątem śladów uszkodzeń

W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości prosimy o kontakt 
z serwisem dostawcy.
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1. DANE OGÓLNE
1.1 Informacje o urządzeniu
Urządzenie przeznaczone jest do filtracji powietrza z cząstek, pyłów, drobnoustrojów, grzybów, bakterii 
i wirusów o rozmiarach do 0,1 µm w pomieszczeniach użyteczności publicznej i mieszkalnych. 

Zabroniona jest praca urządzenia w środowisku: mieszanin wybuchowych, substancji powodujących 
ścieranie, związków agresywnych chemicznie. 

Urządzenie jest przeznaczone do użytku w pomieszczeniach w temp. otoczenia 10°C - 40°C. Należy je 
chronić przed wpływem warunków atmosferycznych (np. śnieg, deszcz, nadmierne nasłonecznienie, 
wyładowania atmosferyczne).

1.2 Ogólne zagrożenia i wytyczne
W trakcie całego cyklu życia urządzenia należy zwrócić szczególną uwagę na poniżej przedstawione 
zagrożenia i wytyczne:

1.2.1 elementy ruchome

Urządzenie posiada ruchome elementy (np. wirnik wentylatora), z którymi kontakt grozi poważnym 
kalectwem. Zabroniona jest jakakolwiek ingerencja w urządzenie przez osoby inne niż odpowiednio 
przeszkolone lub pracowników serwisu.

1.2.2 siła ssania

Należy zwrócić szczególną uwagę, aby w pobliżu wlotu nie znajdowały się drobne elementy oraz złogi 
pyłu, gdyż ich zassanie może spowodować szybkie zatkanie filtrów, a nawet ich uszkodzenie.

1.2.3 zagrożenia elektryczne

Przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac przy wentylatorze (np. instalacja, konserwacja i przegląd, 
demontaż), urządzenie należy całkowicie odłączyć od zasilania.

Urządzenia nie wolno stawiać na mokrej powierzchni, polewać go wodą ani dotykać mokrymi rękoma, 
ponieważ grozi to porażeniem prądem.

W przypadku uszkodzenia przewodu zasilającego nie wolno używać urządzenia. Przed każdym 
podłączeniem do zasilania należy sprawdzić czy przewód zasilający nie jest uszkodzony, a w przypadku 
uszkodzenia należy go wymienić.

1.2.4 użytkowanie

Nieprawidłowa instalacja i obsługa może prowadzić do uszkodzenia urządzenia oraz zaistnienia sytuacji 
niebezpiecznej. Obsługa urządzenia może być prowadzona przez osoby zapoznane z instrukcją lub 
odpowiednio przeszkolone.

Skomplikowane prace konserwacyjne np. wymagające demontażu wirnika, filtrów HEPA lub układów 
sterowania każdorazowo należy wykonywać w serwisie airQ2 Sp. z o. o. lub poza serwisem - po uzyska-
niu zgody producenta.

Z urządzenia należy korzystać zgodnie z jego przeznaczeniem. Nie wolno stawać, na urządzeniu, ani 
kłaść na nim żadnych przedmiotów.

1.2.5 odkładanie się pyłu

Należy przeciwdziałać gromadzeniu się kurzu, osadów na urządzeniu. Brud osadzający się na osłonach 
powoduje obniżenie parametrów pracy.

1.2.6 promieniowanie UV

We wnętrzu urządzenia znajduje się lampa emitująca promieniowanie UV, które są szkodliwe dla skóry
i oczu. Zabronione jest podłączanie urządzenia do zasilania, gdy wszystkie pokrywy urządzenia nie są 
zamknięte.
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2. TRANSPORT I SKŁADOWANIE
2.1 wytyczne transportu i składowania
Urządzenie należy transportować i przechowywać w oryginalnym opakowaniu, bez narażenia na 
nadmierne wstrząsy. Urządzenie musi znajdować się w miejscu osłoniętym przed wpływem warunków 
atmosferycznych, w otoczeniu suchym i przewiewnym, wolnym od substancji szkodliwych dla urządze-
nia - nie wolno transportować, przechowywać urządzenia w pomieszczeniach, gdzie gromadzone są 
nawozy sztuczne, wapno chlorowane, kwasy, inne agresywne środki chemiczne. Należy zabezpieczyć 
urządzenie przed dostaniem się do środka ciał obcych.

W czasie transportu i przechowywania urządzenie należy chronić przed uszkodzeniami mechanicznymi, 
w tym przed zgnieceniem. Podczas przenoszenia nie wolno gwałtownie opuszczać urządzenia.

Urządzenie należy podnosić za elementy obudowy i uchwyty do tego przeznaczone. Nie wolno podnosić 
urządzenia za przewody zasilające, elementy wlotu, wylotu, czy przełączniki. Podczas podnoszenia 
urządzenie musi być stabilne. 

Nie wolno podchodzić pod przenoszony ładunek. W przypadku zerwania, upadające urządzenie może 
spowodować poważne kalectwo lub śmierć.

Zalecamy, aby okres magazynowania urządzenia nie przekroczył jednego roku. 

Po długim składowaniu, przed instalacją należy sprawdzić stan wentylatora (rozdział 5).

Rys. 1. Uchwyty transportowe.
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3.3 Podłączenie elektryczne
W celu zapewnienia niezbędnego do pracy 
urządzenia zasilania należy podłączyć 
przewód zasilający do urządzenia (1), a następ-
nie do gniazdka (2) jak pokazano na rys. 3.

3. MONTAŻ
3.1. Informacje ogólne
Po rozpakowaniu urządzenia, przed pierwszym uruchomieniem, należy zdemontować elementy 
zabezpieczające na czas transportu. Urządzenie po rozpakowaniu, zdjęciu elementów zabezpieczają-
cych oraz podłączeniu przewodu zasilania jest gotowe do użycia.

3.2 Informacje montażowe
Urządzenie należy ustawić na kółkach w pomieszczeniu lub przejściu w odpowiedniej odległości od ścian 
zgodnie z rysunkiem rys. 2. Urządzenia nie należy kłaść na boku ani w żadnej innej pozycji. 

Urządzenie należy ustawić na płaskim, sztywnym oraz suchym podłożu, które będzie w stanie przenieść 
jego ciężar.

Rys. 2. Minimalna dopuszczalna

odległość od ścian.

Rys. 3. Podłączenie zasilania

airQ2 Sp. z o.o. nie 
odpowiada za szkody 
powstałe w wyniku 
niewłaściwego montażu i 
użytkowania urządzenia.
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4. EKSPLOATACJA
4.1 Wytyczne użytkowania
Należy upewnić się, że uruchomienie urządzenia nie stworzy zagrożenia dla bezpieczeństwa i mienia. 

Należy upewnić się, że wlot i wylot urządzenia nie są zasłonięte, a minimalne odległości zapewnione 
(patrz rys. 2)

Należy upewnić się, że urządzenia podłączone jest do zasilania.

Wcisnąć przycisk ON urządzenia (1), a następnie ustawić oczekiwany poziom wydajności urządzenia 
potencjometrem (2) jak pokazano na rys. 4. 

W cyklu pracy urządzenia, począt-
kowo włączona zostanie na 5 minut 
lampa UV-C w celu oświetlenia
i dezynfekcji wnętrza (boczne panele 
zaczną świecić na niebiesko). 
Rozruch wentylatorów nastąpi po 
tym czasie.

Qair 2000

Nastawa  Wydajność

0  0 m3/godz (pauza)

1  120 m3/godz

2  240 m3/godz

3  320 m3/godz

4  410 m3/godz

Rys. 4. Sterowanie i sygnalizacja. 

Qair 3000

Nastawa  Wydajność

0  0 m3/godz (pauza)

1  100 m3/godz

2  400 m3/godz

3  600 m3/godz

4  800 m3/godz
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4.2 Sygnalizacja stanów pracy urządzenia

Rys. 5. Oświetlenie boczne LED

4.4 Opis funkcjonowania urządzenia
Po podłączeniu urządzenia do zasilania i włączeniu przyciskiem ON urządzenie uruchomi się. Przez 
pierwsze 5 min następuje naświetlenie lampą UV-C wnętrza urządzenia. Po 5 min nastąpi włączenie 
wentylatora. Lampa UV – C pracuje w interwałach od chwili włączenia urządzenia 
w celu minimalizacji zużycia energii. Od włączenia lampa działa przez godzinę, a następnie wyłącza się na 
godzinę pracującw zamkniętym cyklu do chwili wyłączenia urządzenia przyciskiem OFF, lub odłączenia 
zasilania. W przypadku nieprawidłowego funkcjonowania urządzenia patrz pkt. 4.2. w celu diagnostyki 
oraz podjęcia działań.

Dioda Rodzaj sygnalizacji Informacja Działania Dodatkowe informacje

Zielona Światło ciągłe Prawidłowa

praca urządzenia

Czerwona Miganie

      1s        4s

Zabrudzenie filtra

G4

Oczyść filtr

(patrz 5.2)

Czerwona Miganie

      1s        1s

Błąd lampy UV-C Serwis Wentylator

wyłączy się.

*Przejście 

w tryb awaryjny.

Czerwona Światło ciągłe Rozszczelnienie

urządzenia

Serwis Wentylator

wyłączy się.

4.3 Sygnalizacja bocznym
oświetleniem LED
Urządzenie zostało wyposażone 
w boczne diody LED koloru 
niebieskiego (rys. 5.), informujące 
o aktualnym stanie lampy UV-C. 
Diody świecą się światłem 
ciągłym równolegle z lampą UV-C.

*Urządzenie będzie pracować przez 8 godzin w trybie awaryjnym (tj. na nastawie 1). Po upływie tego czasu 

wentylator wyłączy się. Przy kolejnym włączeniu urządzenie wykona diagnostykę zabrudzenia filtra.
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5. KONSERWACJA, OKRESOWE PRZEGLĄDY

5.1 Wytyczne konserwacji
Podczas przeprowadzania konserwacji oraz przeglądów należy zachować zasady bezpieczeństwa 
określone w punkcie 1.2

Urządzenie należy poddawać regularnym okresowym przeglądom i konserwacji (punkt 5.2).

Do czyszczenia konstrukcji należy użyć lekko zwilżonej szmatki, zabrania się używania detergentów
i cieczy pod ciśnieniem oraz narzędzi mogących porysować powierzchnię urządzenia.

Należy regularnie sprawdzać poziom zanieczyszczenia filtra wstępnego. W przypadku zabrudzenia, filtr 
należy wyczyścić jak opisano w punkcie 5.2.

5.2 Przegląd i konserwacja urządzenia
Odstępy pomiędzy rutynowymi badaniami i przeglądami powinny być określone przez użytkownika na 
podstawie obserwacji urządzenia i tak dobrane, aby uwzględniały określone warunki pracy i działania. 
Jednocześnie kontrola nie może być rzadsza niż przedstawiona poniżej.

W przypadku wykrycia nieprawidłowości, urządzenie należy wycofać z użytku
i poddać naprawie / czyszczeniu (w przypadku stwierdzenia zabrudzenia).

Osoby obsługujące urządzenie muszą zostać zaznajomione z warunkami pracy wentylatora i w razie 
pracy odbiegającej od normy powinny wyłączyć urządzenie w celu poddania go inspekcji.

Szczegółowe informacje dotyczące zastosowanych komponentów oraz momentu ich dokręcenia 
dostępne są na zapytanie.

Zalecana codzienna kontrola lub w przypadku uruchamiania urządzenia:

urządzenie nie jest uszkodzone, działa poprawnie oraz jest stabilne,

wszystkie pokrywy i osłony są prawidłowo zamontowane,

urządzenie jest szczelne, 

nie występują wycieki, dym z silnika,

urządzenie nie emituje nietypowych hałasów oraz nie nagrzewa się nadmiernie,

urządzenie jest czyste (ogólna kontrola), filtry nie są zapchane,

przewody elektryczne nie są uszkodzone,

osłony są czyste i nie zostały uszkodzone,

nie świecą się lampki informujące o awarii.
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Czyszczenie zabrudzonego filtra wstępnego:

W przypadku sygnalizacji przez system wykrycia zabrudzeń, urządzenie należy poddać czyszczeniu
w następujący sposób:

Odkręcić śruby pokazane na rys. 6.

Wyjąć zewnętrzną ramkę.

Wysunąć filtr.

W zależności od poziomu zabrudzenia, powierzchnię filtra przetrzeć ściereczką,  lub odkurzyć 
odkurzaczem z miękką końcówką.

Do czyszczenia urządzenia zabrania się korzystania z wody – może to prowadzić  do trwałego 
uszkodzenia!

Ponownie wsunąć filtr do urządzenia.

Nałożyć ramkę i dokręcić śruby.

W przypadku wykrycia nieprawidłowości, urządzenie należy wycofać z użytku i poddać naprawie.

1

2

3

4

!

5

6

7

Obsługa filtra G4 może być w pełni realizowana
przez użytkownika urządzenia.

Rys. 6. Demontaż ramki
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6. NAPRAWY, GWARANCJA
Naprawy mogą być wykonywane jedynie przez serwis airQ2 Sp. z o. o. lub poza serwisem – po uzyskaniu 
zgody producenta. Warunki gwarancji określone są w karcie gwarancyjnej urządzenia.

Elementy eksploatacyjne takie jak filtry oraz lampa UV-C nie podlegają gwarancji ze względu na 
naturalne zużycie

7. DEMONTAŻ I UTYLIZACJA
Urządzenie należy odłączyć od zasilania, a następnie zdemontować przy zachowaniu 
wytycznych określonych w rozdziale 1. Prosimy o zdawanie wszystkich pozostałych 
elementów opakowania w odpowiednich kontenerach do recyklingu, a także o 
dostarczanie wymienionych urządzeń do najbliższej firmy zajmującej się utylizacją 
odpadów.

Ogólny opis urządzenia (uproszczony)

A – wlot,

B – wylot,

C – koła jezdne,

D – uchwyty transportowe,

E – hamulec,

F – diody boczne LED,

G – panel sterowania
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