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PRZECZYTAJ WSZYSTKIE INSTRUKCJE PRZED UŻYCIEM URZĄDZENIA
Podczas korzystania z VK 102 lub VK 103 należy przestrzegać
podstawowych środków ostrożności, w tym następujących:

ABY ZMNIEJSZYĆ RYZYKO POŻARU, PORAŻENIA PRĄDEM LUB OBRAŻEŃ

OSTRZEŻENIE

• Używaj urządzenia tylko zgodnie z jego przeznaczeniem.
• Aby uchronić się przed ryzykiem porażenia prądem, nie zanurzaj żadnej częś-

ci w wodzie lub innych płynach.
• To urządzenie NIE jest zabawką.
• To urządzenie NIE jest przeznaczone do użytku przez dzieci lub osoby o 

ograniczonej sprawności zdolności umysłowe, sensoryczne lub umysłowe.
• Dzieci powinny być zawsze nadzorowane.
• Nigdy nie patrz bezpośrednio na palące się światło ultrafioletowe, ponieważ 

może to trwale uszkodzić oczy.
• Aby zmniejszyć ryzyko porażenia prądem lub uszkodzenia urządzenia, wyłącz 

urządzenie i wyjmij wtyczkę z gniazdka przed czyszczeniem lub konserwacją 
urządzenia.

• Przestrzegaj wszystkich ostrzeżeń
• Nie ma zagrożenia UV związanego z używanymi urządzeniami. Reaktor UV 

komory i wentylatory są uszczelnione, aby uniknąć ryzyka uszkodzenia i 
ekspozycji na promieniowanie UV. Wewnętrzne czujniki jakości powietrza 
na urządzeniach również sygnalizują, kiedy filtry w urządzeniach wymagają 
czyszczenia i wymiany.

Drogi Kliencie

Dziękujemy za zakup oczyszczacza powietrza VK 102 lub VK 103, jest to
technologia czystego powietrza w najlepszym wydaniu. Ten produkt jest
wyposażony w moc i technologię, aby zapewnić szybkie i wydajne czyste
powietrze. Mamy nadzieję, że spodoba Ci się korzystanie z nowego urządzenia!

Technologia Viruskiller została przetestowana pod kątem następujących
głównych wirusów przenoszonych drogą powietrzną: wirusa polio, wirusa grypy,
adenowirusa i koronawirusa DF2 przez Institute of Medical Sciences, School of
Medicine National Kangwon University. Testy dowodzą prawie 100% redukcji tych
wirusów. Wyniki dla tych patogenów przenoszonych drogą powietrzną są takie
same dla wszystkich produktów z serii Viruskiller.

Asortyment firmy Radic8 Viruskiller (Hextio, VK 401, VK 102 i VK 103) nie jest
zatwierdzony przez FDA / FDA.
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Ostrzeżenie - Wskazuje ważne instrukcje bezpieczeństwa, których 
należy przestrzegać, aby uniknąć obrażeń.

PODSUMOWANIE

PL PRZEWODNIK UŻYTKOWANIA I INSTRUKCJA

Przestroga - Wskazuje ważne informacje, na które należy zwrócić 
uwagę, aby uniknąć ryzyka obrażeń ciała lub uszkodzenia urządze-
nia.

Zabronione - wskazuje zabronione działanie.
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 BEZPIECZEŃSTWO INSTALACJI

Jeśli z urządzenia wydobywa 
się dym, nietypowe zapachy 

lub dziwne odgłosy, natychmi-
ast wyłącz urządzenie i wyjmij 

wtyczkę z gniazdka. Skontaktuj 
się z dystrybutorem.

Upewnij się, że przewód zasi-
lający jest solidnie podłączony 

do gniazdka. Nieprawidłowo 
podłączona wtyczka, może to 

spowodować pożar.

Nie rozplyaj materialów latwo-
palnych w pobliżu urzadzenia, 
ponieważ stwarza to zagroże-

nie pożarowe.

Nie dotykaj wtyczki mokry-
mi rękami, ponieważ może 
to spowodować poważne 

obrażenia.

Nie siadaj, nie stawaj ani nie 
umieszczaj ciężkich przedmi-
otów na urządzeniu, ponieważ 
może to spowodować obraże-

nia lub uszkodzenie urządzenia.

Nie blokuj wlotu powietrza do 
urządzenia, ponieważ zmnie-
jszy to przepływ powietrza i 

spowoduje pogorszenie wyda-
jności i uszkodzenie urządzenia.

Nie przesuwaj urządzenia, gdy 
jest włączone, ponieważ może 

to spowodować pożar i / lub 
porażenie prądem.

Woda czy też inna ciecz 
nie powinna dostać się do 

urządzenia. W takim przypad-
ku natychmiast wyłącz 

urządzenie i wyjmij wtyczkę 
z gniazdka. Skontaktuj się z 

dystrybutorem.

Nie kładź żadnych ciężkich 
przedmiotów na przewodzie 
zasilającym, ponieważ może 
to spowodować pożar i / lub 

porażenie prądem.
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Podczas sprzątania pomieszc-
zenia wyłącz urządzenie.

Po czyszczeniu ważne jest, aby 
przed ponownym włączeniem 

urządzenia dobrze przewi-
etrzyć pomieszczenie.

Ustaw urządzenie w odległoś-
ci co najmniej 3 metrów od 

łóżka, aby uniknąć nadmierne-
go chłodzenia spowodowane-
go spaniem w bezpośrednim 

przepływie powietrza.

Nie wolno ograniczać ani blo-
kować przepływu powietrza,
przez duże przedmioty, takie 
jak meble, artykuły elektron-

iczne lub zasłony.

Użyj dedykowanego gniazdka 
elektrycznego.

Wyładowania atmosferyczne 
lub ładunki elektrostatyczne 

mogą wpłynąć na obwód elek-
tryczny i spowodować pożar 
lub uszkodzenie urządzenia. 
Aby tego uniknąć, podłącz 

urządzenie do dedykowanego, 
uziemionego gniazdka

Nie zmieniaj ani nie modyfikuj 
wtyczki ani przewodu tego 

urządzenia, ponieważ może to 
spowodować pożar lub poraże-

nie prądem.

Aby uchronić się przed 
ryzykiem porażenia pradem 
elektrycznym, nie zanurzaj 

żadnej części systemu w wodzie 
ani innych płynach.

Nie próbuj naprawiać ani 
wymieniać żadnej części tego 

urządzenia, chyba że jest to 
wyrażnie zalecane w niniejszej 

instrukcji. Wszystkie inne 
usługi należy zlecić wykwalifi-

kowanemu technikowi.

Urządzenie należy podłączać 
wyłącznie do gniazdka 220 

V AC, bez nadzoru może 
to spowodować porażenie 

prądem.

Użyj odpowiedniego kabla 
zasilającego i gniazdka, nie 

przeciążaj gniazdek kilkoma 
przewodami jednocześnie.

Produkt należy trzymać z dala 
od łatwopalnych gazów, cieczy 

lub innych substancji łatwo-
palnych, ponieważ może to 

spowodować wybuch.

220V
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Codzienna wentylacja 
pomieszczenia przez co najm-

niej 30 minut. 
Urządzenie jest przeznaczone

do oczyszczania powietrza 
w pomieszczeniu i będzie to 
robić skutecznie, jeśli będzie 
używane prawidłowo. Dobra 

jakość powietrza w pomieszc-
zeniach wymaga

Wyłącz urządzenie podczas 
gotowania.

Tłuszcze uwalniane podczas 
gotowania mogą skrócić 

żywotność urządzenia. Po 
ugotowaniu pomieszczenie 

należy przewietrzyć, aby usunąć 
oleje. Możesz teraz włączyć 

urządzenie, aby usunąć wszelk-
ie zapachy.
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KLUCZOWE CZĘŚCI I KOMPONENTY

Czterokierunkowy wylot powietrza

Wyświetlacz i monitorowanie

Komórka reaktora

Sirocco Fan

Filtr węglowy 
Filtr HEPA 
Filtr wstępny

Czterokierunkowy wlot powietrza

Tylna taca filtra 

Dolna taca filtra

MECHANIZM

VK 103 ma dodatkową tacę filtracyjną, 
która umożliwia integrację z systemem 
nadciśnieniowym.
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Czujnik zdalnego 
sterowania

Alarm wymiany reaktora

Alarm wymiany filtra

Wycofany

Wyświetlacz statyczny 
pyłu (LED)

Wyświetlacz

Włączanie / wyłączanie przycisku zasilania

Przyspieszenie wentylatora

Zwolenienie prędkości wentylatora

DIODA ON/OFF

Regulator Czasowy

UVC ON/OFF

Nazwa Funkcja 

Wyświetlacz i moni-
torowanie

Zmienia informacje wyświetlane na diodzie LED w następującej kolejności: 
czas lampy UV, aktualna temperatura, prędkość wentylatora.

Czujnik zdalnego 
sterowania

Skieruj pilota na czujnik, aby używać pilota do obsługi urządzenia.

Alarm wymiany 
reaktora

Gdy ta dioda zmieni kolor z niebieskiego na czerwony, czas wymienić 
ogniwo reaktora.

Alarm wymiany filtra Kiedy ta dioda zmieni kolor z niebieskiego na czerwony, czas wymienić 
filtry.

Statyczny wyświet-
lacz VOC

Wycofany

Statyczny wyświet-
lacz

Kolor wskazuje jakość powietrza: niebieski - dobry, żółty - normalny,
czerwony - zły

Regulator czasowy Ustawia czas pracy urządzenia. Urządzenie zatrzyma się po upływie 
określonego czasu.

LED ON / OFF Przytrzymaj przycisk „lampa” przez kilka sekund w celu włączenia / 
wyłączenia świateł LED.

UVC ON/OFF Włącza lub wyłącza lampy UVC. (Pozostaw to włączone do sterylizacji 
powietrza, wyłącz je, aby ułatwić oczyszczanie powietrza przez filtry 
mechaniczne)

Prędkość wiatraka. Naciśnij przycisk „Up”, aby zwiększyć prędkość wentylatora. Naciśnij 
przycisk „w dół”, aby zmniejszyć prędkość. Prędkości wentylatora: FAN 1 
(cichy), FAN 2 (normalny), FAN 3 (wysoki).

Przycisk zasilania 
ON/OFF

Aby włączyć / wyłączyć urządzenie. Usłyszysz sygnał dźwiękowy

WYŚWIETLANIE I MONITOROWANIE
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1) Zasilanie ON/OFF 5) Włączanie/wyłączanie Lampy LED

3) Tryb

4) Regulator czasowy

2) Prędkość wentylatora

Nr Nazwa  Funkcja 

1) Zasilanie ON/OFF Aby włączyć / wyłączyć urządzenie. Usłyszysz sygnał dźwiękowy.

2) Prędkość wentyl-
atora

Zwiększenie prędkości wentylatora. Prędkości wentylatora: 1
(cichy), 2 (normalny), 3 (wysoki). Zmniejszenie prędkości wentylatora.

3) Tryb Zmienia informacje wyświetlane na diodzie LED w następującej kole-
jności: czas lampy UV, aktualna temperatura, prędkość wentylatora.

4) Regulator czasowy Ustawia czas pracy urządzenia. Urządzenie zatrzyma się po upływie 
określonego czasu.

5) Włączanie/wyłącza-
nie lampy LED

Służy do włączania / wyłączania niebieskiej lampy LED na urządzeniu

ZDALNE STEROWANIE
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CZYSZCZENIE FILTRA WSTĘPNEGO

Wymiana filtra HEPA

VK 102
Plastikowy filtr wstępny jest wielokrotnego 
użytku. Aby go wyczyścić, wykonaj następującą 
procedurę:
1.    Wyciągnij obudowę filtra  ①.
2.   Wyjmij filtr wstępny ② z obudowy ① i oddziel 
od filtra węglowego ③ i filtra HEPA ④.
3.   Wyczyść filtr wstępny za pomocą odkurzacza. 
4.   Włożyć filtr z powrotem do obudowy filtra.

VK 103
Plastikowy filtr wstępny jest wielokrotnego 
użytku. Aby go wyczyścić, wykonaj następującą 
procedurę:
1.    Wyciągnij dolną obudowę filtra ① 
2.   Wyjmij filtr wstępny ② z obudowy ① filtra i 
oddziel od filtra węglowego ③ i filtra HEPA ④.
3.   Wyczyść filtr wstępny odkurzaczem. 
4.   Włożyć filtr z powrotem do obudowy filtra.
5.   Powtórz ten proces dla obudowy górnego 
filtra ⑤

1.    Wyciągnij dolną obudowę filtra  ① 
2.   Oddziel filtr węglowy ③ i filtr HEPA ④ z filtra 
wstępnego ②
3.   Wymień je na nowe filtry.
4.   Umieść je z powrotem w obudowie filtra
5.   Dla VK 103: Powtórzyć proces dla obudowy 
górnego filtra  ⑤
6.   Wciśnij przycisk UP na wyświetlaczu przez co 
najmniej 5 sekund, aby wyzerować licznik filtra.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

Filtry HEPA (godz)  6000 Filtry węglowe (godz)  6000

Kiedy wskaźnik LED filtra zmieni się na CZERWONY, należy wymienić filtry HEPA i węglowe. Filtry 
HEPA i Carbon nie są wielokrotnego użytku i należy je wymienić. Skontaktuj się z dystrybutorem, aby 
zakupić zamienne filtry HEPA i węglowe. W zależności od poziomu zanieczyszczenia, żywotność filtra 
HEPA może być dłuższa lub krótsza niż zalecane poniżej czasy użytkowania:

1 4
3

2
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Wymiana ogniwa reaktora

Aby VK 102 i VK 103 pozostały sprawne, komorę reaktora należy wymieniać co 8000 godzin. Twoje 
urządzenie wskaże, że wymagana jest zmiana, wyświetlając kod „-0001” na wyświetlaczu LED.

1. Od górnej płytki PCB ①, odłącz 2 kable 
łączące ogniwo reaktora z tyłu jednostki ②.

2. Z boku widać 2 długie kable łączące ogniwo 
reaktora w prawym dolnym rogu jednostki. 
Jeden kabel jest czerwono- żółty, a drugi 
czarno-biały. Odłącz te kable i umieść je z 
przodu urządzenia.

3. Odkręć 2 śruby na ③ górze i 3 śruby na dole, 
które mocują ogniwo reaktora do jednostki.

4. Możesz teraz wyjąć stare ogniwo reaktora, 
upewniając się, że żadne przewody nie są 
nadal podłączone do jednostki głównej

5. Teraz musisz oddzielić górną białą część 
④, trzymającą płytkę PCB, od starego ogniwa 
reaktora i przenieść go do nowego ogniwa 
reaktora. Najpierw odkręć 4 górne śruby ⑤, 
które mocują białą, metalową skrzynkę do 
starej komory reaktora.

6. Odkręć 2 śruby mocujące element oznac-
zony ⑥, i odłącz przewody ⑦.

7. Teraz ostrożnie unieś górną część, trzy-
mając PCB, i zamontuj ją na nowej komorze 
reaktora w odwrotnej kolejności. Następnie 
umieść nową komórkę reaktora wewnątrz 
jednostki i zmontuj w odwrotnej
kolejności.

8. Teraz włącz ponownie VK 102 lub VK 103, 
naciśnij i przytrzymaj przycisk w dół przez 14 
sekund, aby zresetować licznik ostrzegawczy. 
Twój VK 102 lub VK 103 jest gotowy na nas-
tępne 8000 godzin.
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KOMUNIKATY O BŁĘDACH

Zmiana komórki reaktora

Awaria lampy UV

Błąd przegrzania obwodu

Błąd wentylatora

Żywotność ogniwa reaktora to 8000 godzin użytkowania. Po upływie tego czasu 
licznik czasu w urządzeniu wyświetli minus (-). Kiedy zobaczysz to ostrzeżenie,
czas wymienić ogniwo reaktora.

To jest komunikat o błędzie, który odnosi się do awarii lamp UV. Wyłącz urządze-
nie i skontaktuj się z obsługą klienta.

To jest komunikat o błędzie, który dotyczy przegrzania płytki drukowanej. Wyłącz 
urządzenie i skontaktuj się z obsługą klienta.

Ten błąd wskazuje, że wentylator nie działa prawidłowo. Wyłącz urządzenie i 
skontaktuj się z obsługą klienta.

Czyszczenie czujnika jakości powietrza

Czujnik IAQ to bardzo delikatny instrument, który wykorzystuje rozpraszanie światła do wykrywania za-
nieczyszczeń. Dlatego do skutecznego działania potrzebuje czystej soczewki. Należy przeprowadzać 
regularną konserwację (co 6 miesięcy), aby utrzymać soczewkę w czystości.

Ważne - Używać wyłącznie czystej wody i przed wymianą pozostawić do całkowitego wyschnięcia. 
Aby uniknąć uszkodzenia plastikowej soczewki, nie używaj środków chemicznych, takich jak benzen, 
alkohol itp.

Procedura konserwacji i czyszczenia czujnika IAQ:
Zlokalizuj czujnik IAQ z boku urządzenia
Oczyść soczewki czystym bawełnianym wacikiem zwilżonym 
czystą wodą IAQ, jak pokazano na rysunku po prawej stronie. 
Pozostaw soczewkę do całkowitego wyschnięcia.

1

2

3

4

IAQ
sensor
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USUWANIE USTEREK

Zanim wezwiesz serwis, przejrzyj tę listę. Może to zaoszczędzić czas i pieniądze. Ta lista obejmuje 
zdarzenia, które nie są wynikiem usterki wykonania lub materiału.

Problem Możliwa przyczyna Rozwiązanie

Produkt nie nie 
włącza się

Wtyczka nie jest prawidłowo 
włożona do gniazdka

Podłącz urządzenie do działającego 
gniazdka z uziemieniem

Bateria pilota nie jest naład-
owana

Wymień baterie zgodnie z bie-
gunowością.

Napięcie w gniazdku sieciowym 
jest za niskie

Upewnij się, że podłączasz urządzenie 
do dedykowanego gniazdka 220 AC.

Słaby przepływ 
powietrza i hałas

z produktu.

Na filtrze wstępnym nagro-
madziło się zbyt dużo kurzu.

Wyczyść filtr wstępny, aby uniknąć tego 
problemu. Wymień również filtr

HEPA w odpowiednim czasie

Programowanie 
timera nie działa.

Funkcja timera nie została 
aktywowana.

Ustaw timer zgodnie ze wskazówkami 
Zawartymi w tej instrukcji.

Funkcja oczyszcza-
nia powietrza nie 

działa prawidłowo.

Powietrze w pomieszczeniach 
jest silnie zanieczyszczone

Pomieszczenie wymaga wentylacji

Filtr wstępny jest zablokowany. Wyczyść filtr wstępny.

Filtr HEPA jest zablokowany Wymień filtr HEPA

Pomieszczenie jest za duże Wybierz odpowiedni Viruskiller w za-
leżności od wielkości pomieszczenia

Przepływ powietrza jest 
ograniczony.

Upewnij się, że wokół produktu jest 
wystarczająca ilość wolnego miejsca.

Z urządzenia wy-
dobywa się dziwny 

zapach.

Zapach nowego produktu Powłoka ogniwa reaktora może uwalniać 
niewielką ilość nieszkodliwego zapachu 

Powinien zniknąć w ciągu dwóch tyg.

Filtry wilgoci Podczas czyszczenia filtra wstępnego 
wodą, należy upewnić się, że jest suchy 

przed ponownym zainstalowaniem.

Produkt był używany w
środowiskach o wysokim stęże-

niu zapachów żywności.

Zapachy żywności są oleiste i mogą 
przenikać do filtra lub komory reaktora. 

Stosować odpowiednią wentylację

Produkt był używany w środow-
iskach o dużym stężeniu dymu.

Obszarach emitujące zbyt dużo dymu 
mogą wypłynąć na działanie komory 

reaktora. Stosować wentylację.
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W tej instrukcji znajdziesz kartę zawierającą szczegóły ograniczonej gwarancji. Skontaktuj się ze swo-
im dystrybutorem, jeśli napotkasz problemy z urządzeniem lub aby nabyć filtry zamienne lub komorę 
reaktora, gdy osiągną koniec żywotności.

Uszkodzenia lub awarie spowodowane zaniedbaniem, nadużyciem, nieautoryzowanymi naprawami lub 
użytkowaniem niezgodnym z instrukcją obsługi nie będą objęte gwarancją. Wszelkie gwarancje tracą 
ważność, a koszt naprawy zostanie obciążony przez użytkownika w przypadku szkód spowodowanych:

• wkładanie ciał obcych (takich jak woda, płyny, olejki zapachowe, zabawki itp.) Do lub z urządzenia;
• transport lub przeładunek;
• stosowanie produktów takich jak benzen lub rozcieńczalniki;
• nieprawidłowe zasilanie lub napięcie wyjściowe;
• uszkodzenie lub utrata części spowodowana nieuprawnionym demontażem lub modyfikacjami;
• naprawa lub wymiana przeprowadzona przez osoby nieuprawnione;
• nieprzestrzeganie instrukcji podanych w niniejszej instrukcji obsługi oraz zgodnie z lokalnymi 

centrum obsługi klienta;
• nieostrożne lub niewłaściwe użycie;
• spowodowane eksploatacją produktu w środowisku korozyjnym lub wilgotnym.

OBSŁUGA KLIENTA

Firma zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w wyglądzie i specyfikacji produktu bez 
wcześniejszego powiadomienia.

Opis Air Purifier

Marka VIRUSKILLER

Model nr VK 102

Maks.konsumpcja 
Elektryczna 320 watt

Waga netto 34 Kg
75 Lbs

Wymiary 1570 x 320 x 320 mm
61.8 x 12.6 x 12.6 in

Hałas (dB) 40 – 49

Przelot (CFM) 200 – 388

Lampy UVC 16 x 6W (253.7 nm)

Filtry sześciokątne 
TiO2 ~100

Długość przewodu 
zasilającego

1.2 m
4 ft

Opis Air Purifier

Marka VIRUSKILLER

Model nr VK 103

Maks.konsumpcja 
Elektryczna 230 watt

Waga netto 38 Kg
83.7 Lbs

Wymiary 1570 x 320 x 320 mm 
61.8 x 12.6 x 12.6 in

Hałas (dB) 40 - 60

Przelot (CFM) 140 – 350

Lampy UVC 8 x 6W (253.7 nm)

Filtry sześciokątne 
TiO2 ~40

Długość przewodu 
zasilającego

1.2 m
4 ft

SPECYFIKACJA



TO FRONT PCB - WYŚWIETLACZ LED
TO LED - LAMPA MOOD
TO UV - KOMORA REAKTORA
AC INPUT - PRZEWÓD ZASILAJĄCY

POŁĄCZENIA PŁYTY PCB
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Sales & Design: First Floor, Columbia Mill, Bedford Street, Bolton, BL1 4BA
Tel : +44 (0) 1204 238823,
E-mail: info@radic8.com,

Manufacturer: INBair Korea LTD
3~4F, 72, Jomaru-ro 411 Beon-gil, Bucheon-si, Gyeonggi-do, South Korea

E-mail: inbair01@naver.com, www.inbair.com

Wyprodukowano w Korei | Zaprojektowano w Anglii


