
AeraMax® Pro AM II

Läs dessa anvisningar innan du använder  
apparaten. 
Släng inte bort, behåll för framtida bruk.

Læs venligst denne vejledning før anvendelse.
Bør ikke bortskaffes. Behold for fremtidig  
henvisning.

Lue nämä ohjeet ennen käyttöä.
Älä hävitä: säilytä myöhempää käyttöä varten.

Vennligst les nøye igjennom denne  
bruksanvisningen før bruk.
Ikke kast den: Ta vare på den for senere referanse.

Przed użyciem proszę zapoznać się z tą instrukcją.
Nie wyrzucać - zachować jako źródło informacji na 
przyszłość

Перед началом эксплуатации обязательно 
прочтите данную инструкцию.
Не выбрасывайте данную инструкцию: сохраните 
ее для последующего использования.

Παρακαλείσθε να διαβάσετε αυτές τις οδηγίες πριν 
χρησιμοποιήσετε το προϊόν.
Μην τις απορρίψετε: κρατήστε τις για μελλοντική 
αναφορά. 

Kullanmadan önce lütfen bu talimatları okuyun.
Atmayın: ileride başvurmak üzere saklayın.

Před použitím si pročtěte tyto pokyny.
Nelikvidujte: uschovejte pro budoucí použití.

Pred použitím si prečítajte tieto pokyny.
Nezahadzujte: odložte pre budúce použitie.

Kérjük, hogy használat előtt olvassa el az utasításokat!
Az utasításokat ne dobja ki; tartsa meg referenciaan-
yagként való jövőbeni használatra.

Leia estas instruções antes da utilização.
Não as deite fora: conserve-as para consulta futura.

Please read these instructions before use.
Do not discard: keep for future reference.
 
Lire ces instructions avant utilisation.
Ne pas jeter : conserver pour référence  
ultérieure.

Lea estas instrucciones antes de usarlo.
No las deseche: guárdelas para tenerlas como 
referencia.

Diese Anleitungen vor Gebrauch genau  
durchlesen. 
Bitte nicht entsorgen: Zur späteren Bezugnahme 
aufheben. 

Prima dell’uso, si raccomanda di leggere questo 
manuale di istruzioni.  
Conservare il manuale per consultarlo secondo le 
necessità. 

Deze instructies voor gebruik lezen. 
Niet weggooien, maar bewaren om later te kunnen 
raadplegen.

Air Purifier  |  Purificateur d’air  |  Purificador de aire  |  Luftreiniger
Purificatore d’aria  |  Luchtreiniger  |  Luftrenare  |  Luftrenser  |  Ilmanpuhdistin

Luftrenser  |  Oczyszczacz powietrza  |  Воздухоочиститель  |  Ιονιστής
Hava Filtresi  |  Čistička vzduchu  |  Čistič vzduchu  |  Légtisztító  |  Purificador de ar
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Przewód zasilający

POLSKI
Zestaw do montażu ściennego urządzenia AeraMax PRO AM II

PRZEDMIOTY W ZESTAWIE

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA / OSTRZEŻENIE

OSTRZEŻENIE: Należy postępować zgodnie z zaleceniami w tej instrukcji, aby zmniejszyć ryzyko porażenia prądem elektrycznym, 
zwarcia lub pożaru: 

Zestaw do montażu ściennego można wykorzystywać wyłącznie z oczyszczaczem powietrza AeraMax Professional AM II. Nie jest on 
przeznaczony do wykorzystywania z jakimkolwiek innym urządzeniem.

Uwaga: Istnieje wiele rodzajów ścian; niektóre z  nich wymagają zastosowania określonego sprzętu i  metod montażu. Zaleca się konsultację z  profesjonalnym 
przedsiębiorcą budowlanym/budowniczym.

• OSTRZEŻENIE: Aby uniknąć ryzyka porażenia prądem, przed przystąpieniem do prac należy upewnić się, że źródło zasilania 
zostało odłączone lub wyłączone. Upewnić się, że za obszarem montażu, w miejscu wiercenia otworów, nie ma żadnych 
przewodów elektrycznych, rurowych, kanałów ani innych przeszkód.

• Nieprzestrzeganie instrukcji montażu może skutkować wystąpieniem ryzyka pożaru lub porażenia prądem elektrycznym. 
• Przed przystąpieniem do montażu należy przeczytać całą instrukcję.
• Instrukcję należy zachować na przyszłość.
• Po montażu urządzenia w ścianie. Tego samego urządzenia nie wolno ponownie montować na ścianie ani korzystać z niego jako 

urządzenia stojącego.
• Korzystać z zestawu wyłącznie w sposób określony przez producenta. W przypadku pytań skontaktować się z producentem.
• Stosować tylko moc elektryczną (napięcie i częstotliwość) określoną dla montowanego modelu oczyszczacza. Sprawdzić napięcie 

na naklejce znajdującej się na osłonie podłączeń elektrycznych urządzenia.
• Nie korzystać z zestawu w przypadku uszkodzonych wewnętrznych przewodów zasilających.
• Nie dotykać/montować mokrymi rękami.
• Przed przystąpieniem do serwisowania lub czyszczenia oczyszczacza powietrza wyłączyć zasilanie na panelu serwisowym. 

Zamknąć panel serwisowy lub zawiesić znak ostrzegawczy, aby zapobiec przypadkowemu włączeniu. 
• Nie blokować wlotu ani wylotu powietrza oczyszczacza.
• Sprzęt (przełącznik) mający rozłączenie pełnobiegunowe we wszystkich stykach, co umożliwia pełne odłączenie w warunkach 

przepięcia kategorii III, trzeba podłączyć do instalacji stałej zgodnie z obowiązującymi zasadami wykonywania instalacji.
• Urządzenie wykorzystujące taki zestaw do montażu ściennego musi zamontować personel profesjonalnego wsparcia 

technicznego lub obsługi klienta.
• Całą instalację stałą trzeba podłączać zgodnie z miejscowymi zasadami wykonywania instalacji.

Panel do zabudowy (4) Wkręty do drewna Urządzenie główne
(Sprzedawane osobno)

Szablon na ścianę (4) Wkręty do przymocowania 
urządzenia głównego do panelu
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NARZĘDZIA ZALECANE PODCZAS MONTAŻU

• Wykrywacz profili

• Poziomnica

• Taśma lub pinezki do powieszenia szablonu

• Piła do cięcia płyt gipsowo-kartonowych

• Śrubokręt krzyżakowy nr 2

• Wiertarka elektryczna, wiertła (końcówka krzyżakowa nr 2)

• Szczypce do kabli / do ściągania izolacji

• Złączki nakręcane

WYTYCZNE W ZAKRESIE MONTAŻU

PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRAC WYŁĄCZYĆ ZASILANIE NA PANELU OBWODU GŁÓWNEGO!

WAŻNE: Po podłączeniu oczyszczacza powietrza AM II na stałe przycisk zasilania znajdujący się na urządzeniu przestanie działać. Sprzęt 
(przełącznik) mający rozłączenie pełnobiegunowe we wszystkich stykach, co umożliwia pełne odłączenie w warunkach przepięcia 
kategorii III, trzeba podłączyć do instalacji stałej zgodnie z obowiązującymi zasadami wykonywania instalacji.

Znaleźć lokalizacje profili – muszą być oddalone od siebie 
o co najmniej 41 cm, licząc od środków profili.
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6

Umieścić dołączony szablon na ścianie między 
profilami i wyciąć otwór zgodnie z obrysem 

znajdującym się na szablonie.

W panelu do zabudowy znajduje się otwór na 
przyłącze przewodów w rozmiarze 1,27 cm (0,5 cala).
Uwaga: Wszelkie stałe okablowanie należy wykonać 

zgodnie z miejscowymi przepisami.

Zgodnie z miejscowymi przepisami 
dotyczącymi elektryczności przełożyć 

źródło zasilania przez otwór na przewody 
w panelu do zabudowy. W późniejszych 

krokach źródło zasilania zostanie 
podłączone do urządzenia głównego. 

Umieścić panel do zabudowy w otworze wyciętym 
w ścianie, tak aby otwór na przewody znajdował 

się na dole. 

Otwór na 
przewody

Wycięty 
otwór

Uwaga: Urządzenia nie należy montować na 
ścianie zewnętrznej.

Min. 20 cm 
od sufi tu

Min. 30,5 cm 
od podłogi
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Dimensions for

41 cm od 
środka do 

środka
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Załączonymi wkrętami do przymocowania 
urządzenia głównego do panelu przymocować 

urządzenie do panelu do zabudowy.

Przy wkładaniu filtrów wyjąć torbę z tworzywa 
sztucznego. Ustawić naklejki certyfikacyjne filtra 

AeraMax® PRO na filtrze równo z naklejkami 
wewnątrz urządzenia.

Przymocować panel do zabudowy w wybranym miejscu, 
umieszczając załączone wkręty do drewna w bocznych 

otworach montażowych, jak pokazano na rysunku.

Zamknąć przedni panel oczyszczacza 
powietrza AM II.

Włączyć zasilanie – i już można 
cieszyć się świeżym powietrzem!

Tył urządzenia7
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Umieścić oczyszczasz powietrza w panelu do 
zabudowy z otwartymi drzwiczkami przednimi.

Podłączyć przyłącze przewodu zasilającego do urządzenia

Postępując zgodnie z miejscowymi zasadami 
wykonywania instalacji, podłączyć przewody zasilające 

oczyszczacza powietrza do gniazda zasilania.
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