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Instrukcja obsługi

Warunki gwarancji
Dziękujemy za wybór produktu firmy IDEAL.
Firma IDEAL udziela na ten produkt dwuletniej gwarancji licząc od daty zakupu.
• jeżeli w czasie trwania okresu gwarancyjnego wystąpi wada materiałowa
lub konstrukcyjna, to firma IDEAL po zbadaniu zgłoszonej wady, urządzenie
naprawi, wymieni lub zwróci pieniądze
• roszczenia gwarancyjne będą uznane tylko po przedłożeniu dowodu zakupu
potwierdzającego aktualność trwania gwarancji
• gwarancja nie obejmuje części zużywających się i takich, które trzeba regularnie
wymieniać, jak np. kasety z filtrami
• gwarancja traci ważność, gdy urządzenie nie zostało ustawione, eksploatowane
i konserwowane zgodnie ze wskazówkami instrukcji obsługi
• gwarancja traci ważność, gdy urządzenie nie było zasilane prądem o parametrach
podanych na tabliczce znamionowej
Istnieje możliwość wydłużenia gwarancji na to urządzenie do trzech lat
W tym celu należy zarejestrować urządzenie w ciągu 30 dni od momentu zakupu
na stronie www.ideal-health.de
Wszystkie w/w warunki gwarancji dwuletniej obowiązują także w przypadku gwarancji
trzyletniej.
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Charakterystyka produktu
• Bardzo cicha praca: urządzenie idealnie nadaje się do pracy w nocy.
• Czujniki jakości powietrza: ten oczyszczacz powietrza automatycznie monitoruje jakość
powietrza. W trybie “auto” przy zmianie jakości powietrza urządzenie dostosowuje
prędkość wentylatora.
• 4 poziomy wydajności: cichy, niski, średni i turbo.
• Sygnalizacja konieczności wymiany kasety z filtrami: sygnalizacja dźwiękowa i świetlna.
• 4 - stopniowe oczyszczanie powietrza: filtr wstępny, filtr dokładny HEPA, przeciwbak
teryjny filtr węglowy CleancelTM oraz PlasmaWaveTM , usuwają 99,97 % zanieczyszczeń.
Zarówno drobne cząstki zanieczyszczeń o wielkości 0,3 mikrona takie jak: zarodniki
pleśni, pyłki, roztocza, większość mikroorganizmów zawartych w powietrzu,
alergeny oraz dym papierosowy.
• Technologia PlasmaWaveTM : bezpiecznie usuwa zanieczyszczenia lotne na poziomie
molekularnym, natychmiast neutralizuje zapachy i mikroorganizmy takie jak bakterie,
wirusy i pleśń.
• Zdalne sterowanie: urządzenie można obsługiwać zdalnie lub za pośrednictwem
wyświetlacza.
• Kaseta z filtrami: prosta wymiana wszystkich filtrów naraz.
Zawartość opakowania
• Oczyszczacz powietrza
• Kaseta z filtrami: wstępny, HEPA i filtr węglowy
• Pilot zdalnego sterowania z baterią litową 3 V
• Instrukcja obsługi
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Nie modyfikować, ani nie naprawiać urządzenia we własnym zakresie. Wszelkich
napraw powinien dokonywać wyspecjalizowany serwisant.

Wtyczka urządzenia jest spolaryzowana, nie przekręcaj wtyczki, nie wkładaj na siłę.
Jeśli wtyczka nie wchodzi spróbuj ją obrócić do góry nogami. Jeżeli nadal masz
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Zwrócić uwagę, aby w czasie pracy urządzenia przewód sieciowy nie był zagięty lub
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Instalacja urządzenia
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oświetleniowych lub układów
• nieprawidłowe baterie mogą “wycieknąć”
elektronicznych
i / lub spowodować szkody
 pomiędzy
pilotem, a urządzeniem
• w przypadku dłuższego
nieużywania
mogą się znajdować żadne przed
pilota, wyjąć baterię
• nie dopuszczać dolub
uszkodzeń
meble pilota
i do jego upadku
 urządzenie nie może być narażon
bezpośrednie
oddziaływanie pro
Prawidłowe stosowanie
pilota:
• skierować pilot w kierunku
urządzenia
słonecznych,
gdyż w ten sposób j
• maksymalna odległość
od urządzenia
zakłócane
działanie czujnika pocz
nie powinna przekraczać 6 m
 miejsca, w których migocze uszko
lub stare
oświetlenie neonowe
Niewłaściwe umieszczenie
pilota:
• miejsca, w których
znajdują
się
 nie
umieszczać
pilota bezpośredn
przetworniki elementów
oświetleniowych
promieniach słonecznych lub w p
lub układów elektronicznych
źródeł ciepła
• pomiędzy pilotem, a urządzeniem nie
A. żadne
Włączenie/wyłączenie:
Do
mogą się znajdować
przedmioty
lub meble
włączania i wyłączania pilota
• urządzenie nie może być
narażone
dźwięk
„bip” potwierdza wyb
na bezpośrednie oddziaływanie promieni
funkcji.
słonecznych, gdyż w ten sposób jest
B.czujnika
Auto: podczerwieni
Do włączania trybu
zakłócane działanie
• miejsca, w których migocze
uszkodzone
automatycznego.
lub stare oświetlenie
C. neonowe
Prędkość dmuchawy: Przycis
• nie umieszczać pilota bezpośrednio
górę” i „w dół” zmieniają
w promieniach słonecznych lub w pobliżu
odpowiednio prędkość dmuc
źródeł ciepła
A - Włączenie / wyłączenie:
do włączania
pozwalają
na pracę w trybie
i wyłączania pilota, krótki
dźwięk “bip”
ręcznym.
potwierdza wybranie funkcji
D. Turbo: Przejście z trybu auto
B - Auto: do włączania trybu
trybu maksymalnej ilości
automatycznego
powietrza. Urz
C - Prędkość dmuchawy:cyrklowanego
przyciski “w górę”
i “w dół” zmieniają odpowiednio
prędkość
pozostaje w
tym trybie do m
dmuchawy i pozwalają na pracę w trybie
ponownego przejścia do tryb
ręcznym
automatycznego
D - Turbo: przejście z trybu
auto do trybu lub ręczneg
maksymalnej ilości cyrklowanego
powietrza. Urządzenie pozostaje w tym
trybie do momentu ponownego przejścia
do trybu automatycznego lub ręcznego.

Konserwacja i czy
PL Czyszczenie urządzenia

Czyszczenie urządzenia:
 obudowę urządzenia czyścić ście
• obudowę urządzenia czyścić ściereczką
zwilżoną roztworem mydła w wo
zwilżoną roztworem mydła w wodzie

nie stosować
żadnych łatwo
• nie stosować żadnych
łatwo
odparowujących cieczy,
benzyny,
odparowujących
cieczy, benzyny
rozcieńczalników, ani
pasty polerskiej, ani pasty poler
rozcieńczalników,
gdyż mogą one uszkodzić powierzchnie
gdyż mogą one uszkodzić powier
urządzenia
• chronić urządzenieurządzenia
przed wodą
• gdy urządzenie
umieszczone
bardzoprzed wodą
 jestchronić
urządzenie
blisko ściany, 
strumień
powietrza
gdy urządzeniemoże
jest umieszczone
być zapylony, może temu zapobiec
blisko
ściany,
strumień
powietrza
odsuwając urządzenie nieco od ściany
być zapylony, można temu zapob
lub regularnie ją odpylając
• regularnie oczyszczać,
np. odkurzaczem
odsuwając
urządzenie nieco od ś
strefę wokół czujnika
lubpowietrza
regularnie ją odpylając

 kasety
regularnie
oczyszczać, np. odkurz
Uwaga! Wymiana
z filtrami.
strefę
wokół
Przed przystąpieniem do wymianyczujnika
filtrów powietrza
należy wyjąć wtyczkę zasilającą (A) z gniazda
ściennego.Wymiana kasety z filtrami

Uwaga:
Wymiana kasety
z filtrami
przystąpieniem
do wymiany filtrów
• pokrywa Przed
przednia
(B) jest zamocowana
w czterech
punktach,
tj. zahaczona
góry
wyjąć
wtyczkę
zasilającąu(A)
z gniazda ści
i zatrzaśnięta u dołu z prawej i lewej strony
• chwyć pokrywę obiema rękoma wkładając
Wymiana kasety z filtrami
palce wskazujące w otwory z lewej i prawej
 pokrywa
(B) jest zamoc
strony, a następnie
pociągnijprzednia
ją do siebie
i podnieś do góry w czterech punktach, tj. zahaczo
• wyjmij kasetę z filtrami
i usuń
góry i(C)
zatrzaśnięta
u dołu z prawe
plastikowe opakowanie zabezpieczające
lewej
strony
wraz z taśmami klejącymi (D), a następnie
 chwyć
włóż kasetę ponownie
na pokrywę
miejsce (E)obiema rękoma
• zawieś z powrotemwkładając
pokrywę przednią
palce wskazujące w ot
u góry urządzenia,lewej
a następnie
zatrzaśnij
i prawej
strony, a następni
u dołu z prawej i lewej strony (F)
pociągnij
ją do siebie i podnieś do
• włóż wtyczkę przewodu
zasilającego

wyjmij
kasetę
z filtrami (C) i usuń
w gniazdko (G)

plastikowe opakowanie zabezpie

Restartowanie wskaźnika
wraz zwymiany
taśmamifiltra
klejącymi (D), a
a. Włącz urządzenie
następnie
włóż
kasetę
ponownie
b. Za pomocą spiczastego przedmiotu
miejsce
(E)
(np. spinacza) wciśnij
i przytrzymaj
przez 3-5 sekund
przyciskz“Reset”,
 zawieś
powrotem pokrywę prze
aż do usłyszenia dźwięku. Zgaśnie lampka
góry urządzenia, a następnie zatr
sygnalizacyjna “Check Filter”



dołu z prawej i lewej strony (F)
włóż wtyczkę przewodu zasilając
gniazdko (G)

Możliwe usterki:
Pył i zanieczyszczenia
w filtrowanym
PL Możliwe
usterki
powietrzu
Pył i zanieczyszczenia w filtrowanym powietrzu
• oczyść filtr wstępny w kasecie z filtrami



Możliwe u

oczyść filtr wstępny w kasecie z filtrami

Możliwe usterki

Zapachy w filtrowanym powietrzu
w filtrowanym
PL Zapachy
Możliwe
usterki
• ustawić
urządzenie powietrzu
bliżej źródła zapachów

Pył i zanieczyszczenia
filtrowanym powietrzu
 ustawićw urządzenie
bliżej źródła zapachów
 Wskaźnik
oczyść filtr wstępny
kasecie z filtrami
jakościwpowietrza
świeci na żółto

lub czerwono, ale filtrowane powietrze

Wskaźnik
jakościpowietrzu
powietrza świeci na żółto lub czerwono, a
Zapachy
w filtrowanym
wydaje powietrze
się czyste wydaje się czyste
filtrowane
 ustawić urządzenie
bliżej źródła zapachów
• oczyścić, np. odkurzaczem czujniki powi-



oczyścić, np. odkurzaczem czujniki powietrza

etrza
Wskaźnik
jakości powietrza świeci na żółto lub czerwono, ale
filtrowane powietrze wydaje się czyste
Czasami
słychać
ciche
odgłosy
tykania
 Czasami
oczyścić,
np.
odkurzaczem
czujniki
powietrza
słychać
ciche
odgłosy
tykania

wskazuje
to na
pracę
układu
PlasmaWave™, jest to
•wskazuje
to na
pracę
układu
Plasma-

CzasamiWave
słychać
TM ciche odgłosy tykania
, jest to normalne
normalne
 wskazuje to na pracę układu PlasmaWave™, jest to
normalne

Zakłócenia
odbioru
telewizji
lub radia
Zakłócenia
odbioru
telewizji
lub radia

• spróbuj
ponownie
ustawić antenę lub
Zakłócenia
telewizji
lub radia
 odbioru
spróbuj
ponownie
ustawić antenę lub odsunąć
urządzenie
telewizora
lub radia,
 odsunąć
spróbuj ponownie
ustawićod
antenę
lub odsunąć
urządzenie
od
telewizora
lub radia,
albo podłącz
urządzenie
od telewizora
lub radia,
albo podłącz
albo
podłącz
urządzenie
do innego
gniazdka
urządzenie
do
innego
gniazdka
sieciowego
urządzenie
do
innego
gniazdka
sieciowego
sieciowego
Jeżeli
żaden
z w/w zsposobów
nie przyniesie
Jeżeli
żaden
w/w
sposobów
nierozwiązania
przyniesie
rozwiązania
Jeżeli
żaden
z w/w
sposobów
nie
przynieproblemu,
sie
rozwiązania
problemu,
skontaktuj
się
z
problemu,
skontaktuj się z serwisem:
serwisem:
skontaktuj
się z→serwisem:
www.ideal-health.de
„Service”
www.ideal-health.de
“Service”
service@krug-priester.com
www.ideal-health.de
→ „Service”

service@krug-priester.com
service@krug-priester.com
Akcesoria

Zalecane akcesoria

Zalecane akcesoria
Kaseta z filtrami AP 15, nr 8710 001
Kaseta z filtrami AP 30, nr 8710 002
Kaseta z filtrami AP
Kaseta z filtrami AP 45, nr 8710 003

15, nr 8710 001
Kaseta z filtrami AP 30, nr 8710 002
Kaseta z filtrami AP 45, nr 8710 003

Recykling:
Niniejsze urządzenie nie może być usuwane
Niniejsze
urządzenie
może być usuwane
wraz
z odpadaminie
komunalnymi!
Prosimy wraz z odpa
Prosimyprzekazać
przekazać
do wyspecjalizowanego
w tym
je do je
wyspecjalizowanego
w tym
zakresie
zakładu! części
Zbieranie
i recykling części
Zbieranie
i recykling
elektrycznych
i elektronicz
elektrycznych i elektronicznych chroni zanaturalne!
Opakowanie proszę usunąć w sposób przyja
soby naturalne! Opakowanie proszę usunąć
zbieraćwsurowce
wtórne! dla środowiska i zbierać
sposób przyjazny
Dziękujemy!
surowce wtórne!
Dziękujemy!
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SPECYFIKACJA PRODUKTU

Dane techniczne

Dane techniczne

Da

SPECYFIKACJA PRODUKTU SPECYFIKACJA PRODUKTU SPECYFIKACJA PRODUKTU
MODEL
AP 15
AP 30
AP 45
DEL
MODEL
AP 15
MODEL
AP AP
30 15
AP 45
APAP
3015
APAP
45 30
cie urządzenia Zdjęcia urządzenia
Zdjęcie urządzenia
Zdjęcie urządzenia

r
biały/szary
Kolorbiały biały/szary
biały/szary
biały/szary
biały/szary
Kolor Kolor
/ szary
biały
/ biały/szary
szary
białybiały/szary
/ biały/szary
szary
a netto [kg]
Waga netto [kg] 6
Waga netto [kg]7 6
8 76
8 7
[kg]470
7x 415
miary (W x S x G)Waga netto
Wymiary
(W x 350
S x G)
x 210 mmWymiary
550(W
470
x6415
xxS350
xx G)
220
x 210
mmmm 650 550
x 440
470
x 350
260
x 220
xmm
210
mm
mm 650550
x8
440
x 415
x 260
x 220
mm
mm
E TECHNICZNE
DANE TECHNICZNE
DANE TECHNICZNE
WymiaryWielkość pomieszczenia
470 x 350 x30210
550 x 415 45
x 220
650 x 440 x45260
2
2mm
2
2 mm
2 2
2 mm
2
kość pomieszczenia
15 m
Wielkość pomieszczenia
m
15 m
m3015
mm
30
mm
ęcie zasilania DANE TECHNICZNE
Napięcie220
zasilania
- 240 V, 50/60 HzNapięcie
220220
zasilania
- 240
- 240
V, 50/60
V, 50/60
Hz Hz 220 220
- 240
220
- 240
V,
- 240
50/60
V,V,
50/60
50/60
Hz HzHz 220220
- 240
- 240
V, 50/60
V, 50/60
Hz Hz
*
Moc*
4/6/10/40 W Moc*
4/10/25/60
4/6/10/40
WW
11/20/40/110
4/10/25/60
4/6/10/40
W WW
11/20/40/110
4/10/25/60WW
2
2
2
WielkośćIlość
pomieszczenia
15 m wentylatora
30 m4 4 4
45 m 4 4
prędkości wentylatora
prędkości wentylatora
4
Ilość prędkości
4 4
automatyczny (wentylator)
automatyczny
TAK(wentylator)
Tryb automatyczny
TAKTAK
(wentylator)
TAKTAK
TAK
TAKTAK
NapięcieTryb
zasilania
220 - 240 V,
50/60
Hz
ność wentylatora* [dB (A)]
Głośność26/35/43/52
wentylatora*dB
[dB
(A)(A)]
Głośność
26/35/46/55
wentylatora*
26/35/43/52
dB dB
(A)
[dB(A)
(A)] 27/38/50/60
26/35/46/55
26/35/43/52
dB (A)
dBdB
(A)(A)
27/38/50/60
26/35/46/55
dBdB
(A)(A)
pustowość powietrza*
0,7/1,3/2/2,8
powietrza* Przepustowość
1,1/2,5/4/5,5
0,7/1,3/2/2,8
powietrza*
1,4/3,1/5/8,2
1,1/2,5/4/5,5
0,7/1,3/2/2,8
1,4/3,1/5/8,2
1,1/2,5/4/5,5
Moc* Przepustowość
4/6/10/40
W
4/10/25/60
W
11/20/40/110
W
3
3
min]
[m /min]
[m /min]
Ilość na
prędkości
wentylatora
4 8 8,18,2
cyrkulacji powietrza
Ilość cyrkulacji
powietrza
8,2
na Ilość cyrkulacji powietrza
8,1 8,2
na
8 8,1
inę
godzinę
godzinę
Tryb automatyczny
tak
AD OCZYSZCZANIA
POWIETRZA
UKŁAD OCZYSZCZANIA POWIETRZA
UKŁAD OCZYSZCZANIA POWIETRZA
(wentylator)
ajność filtra HEPA
Wydajność
True
filtra
HEPA
HEPA
99,97% WydajnośćHEPA
True
filtraHEPA
99,97%
HEPA99,97%
HEPA
True
HEPA
99,97%
HEPA
99,97%
99,97%
HEPA
HEPA
99,97%
99,97%
GłośnośćFiltr
wentylatora*
26/35/43/52
26/35/46/55
27/38/50/60
węglowy
węglowy
filtr z węglem Filtr węglowy
filtrfiltr
z węglem
z węglem
filtr filtr
z węglem
filtr
z węglem
z węglem
filtrfiltr
z węglem
z węglem
[dB (A)]
aktywnym
aktywnym
aktywnym
aktywnym
aktywnym
aktywnym
aktywnym
aktywnym
dodatkowy
Filtr dodatkowy
Filtr wstępny Filtr dodatkowy
FiltrFiltr
wstępny
FiltrFiltr
wstępny
Filtr
wstępny
wstępny
Filtr
wstępny
wstępny
8,2 wstępny
8,1
8Filtr
Przepustowość
powietrza*
ciętna żywotność
12 miesięcy
kasetyPrzeciętna
z
12
żywotność
miesięcy
12 miesięcy
kasety z
12 miesięcy
1212
miesięcy
miesięcy
12 12
miesięcy
miesięcy
3
/min]zPrzeciętna żywotność
[mkasety
mi (HEPA, węglowy i
filtrami (HEPA, węglowy i filtrami (HEPA, węglowy i
pny)
wstępny)
wstępny)
UKŁAD OCZYSZCZANIA
POWIETRZA
em PlasmaWave™
System PlasmaWave™
TAK
System PlasmaWave™
TAKTAK
TAKTAK
TAK
TAKTAK
Wydajność
filtra
HEPA
True HEPA
99,97
%
em przeciwbakteryjny System przeciwbakteryjny
Cleancel™
System przeciwbakteryjny
Cleancel™
Cleancel™
Cleancel™
Cleancel™
Cleancel™
Cleancel™
Cleancel™
KCJE
FUNKCJE
FUNKCJE
Filtr węglowy
Filtr z węglem aktywnym
zdalnego sterowania Pilot zdalnego sterowania
TAK
Pilot zdalnego sterowania
TAKTAK
TAKTAK
TAK
TAKTAK
Filtr dodatkowy
Filtr wstępny
aźnik jakości powietrza
Wskaźnik jakości
5 stopni
powietrza Wskaźnik jakości
5 stopni
5 powietrza
stopni
5 stopni
5 stopni
5 stopni
5 stopni
5 stopni
nik gazu
Czujnik gazu
TAK
Czujnik gazu TAKTAK
TAKTAK
TAK
TAKTAK
Przeciętna żywotność kasety
12 miesięcy
nik zapachu z filtramiCzujnik
zapachu
TAK
Czujnik zapachu
TAKTAK
TAKTAK
TAK
TAKTAK
(HEPA,
węglowy
nik pyłu
Czujnik pyłu
TAK
Czujnik pyłu TAKTAK
TAKTAK
TAK
TAKTAK
i wstępny)
alizacja konieczności
Sygnalizacja konieczności
TAK
Sygnalizacja konieczności
TAKTAK
TAKTAK
TAK
TAKTAK
TM
tak
System PlasmaWave
iany filtru (świetlna)
wymiany filtru (świetlna) wymiany filtru (świetlna)
ny uchwyt transportowy Ręczny uchwyt transportowy
TAK
Ręczny uchwytTAK
transportowy
TAK
TAKTAK
TAKTAK
TMTAK

System przeciwbakteryjny

b
650 x

220 - 2
11/2

27/38
1,4

HE
filt
a
Fil
12

C

Cleancel

tości dotyczą odpowiednio
trybom:dotyczą
cichy, średni,
odpowiednio
wysoki
*wartości
trybom:
oraz turbo
dotyczą
cichy, odpowiednio
średni, wysokitrybom:
oraz turbo
cichy, średni, wysoki oraz turbo
FUNKCJE*wartości

PilotNiniejsza
zdalnego
sterowania
tak
maszyna
została Niniejsza
sprawdzona
maszyna
przez niezależną
zostałaNiniejsza
sprawdzona
jednostkę
maszyna
przez
badawczą
została
niezależną
i sprawdzona
jednostkę
przez
badawczą
niezależną
i
jednostk
spełniajakości
wymagania
dyrektyw
spełnia
UE 2006/95/EG
wymaganiai dyrektyw
2004/108/EG.
spełnia
UE 2006/95/EG
wymagania
i 2004/108/EG.
UE 2006/95/EG i 2004/108/EG.
Wskaźnik
powietrza
5 stopni dyrektyw
Dane techniczne urządzeniaDane
znajdują
techniczne
się na tabliczce
urządzenia
Dane
znamionowej.
znajdują
techniczne
się naurządzenia
tabliczce znamionowej.
znajdują się na tabliczce znamionow
Czujnik
gazu
tak
W przypadku
roszczeń gwarancyjnych
W przypadku
urządzenie
roszczeń gwarancyjnych
musi
W przypadku
zostać zidentyfikowana
urządzenie
roszczeń gwarancyjnych
musi zostać zidentyfikowana
urządzenie musi zostać zid
na podstawie
na podstawie tabliczki znamionowej.
na podstawietak
tabliczki znamionowej.
czujnik
zapachutabliczki znamionowej.
czujnik pyłu

tak

Sygnalizacja konieczności
wymiany filtru (świetlna)

tak

Ręczny uchwyt
transportowy

tak

15

15

Wskaźnik jakości powietrza
Czujnik gazu
Czujnik zapachu
Czujnik pyłu
*wartościSygnalizacja
dotyczą konieczności
odpowiednio
wymiany filtru (świetlna)
Ręczny uchwyt transportowy

5 stopni
TAK
TAK
TAK
TAK
trybom: cichy,
TAK

średni,

5 stopni
TAK
TAK
TAK
wysokiTAK
oraz

turbo

TAK

5 stopni
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK

*wartości dotyczą odpowiednio trybom: cichy,
średni, wysoki
oraz turbo
Niniejsza
maszyna
została

sprawdzona
przez niezależną jednostkę badawczą i
Niniejsza maszyna została sprawdzona przez niezależną jednostkę badawczą i
dyrektyw
UE 2006/95/EG
spełnia wymaganiaspełnia
dyrektywwymagania
UE 2006/95/EG
i 2004/108/EG.
i 2004/108/EG.
techniczne
urządzenia
Dane techniczne urządzenia
znajdująDane
się na tabliczce
znamionowej.
znajdują
się na tabliczce
W przypadku roszczeń
gwarancyjnych
urządzenie znamionowej.
musi zostać zidentyfikowana
na podstawie tabliczki
znamionowej.
W przypadku
roszczeń gwarancyjnych
urządzenie musi zostać zidentyfikowane na
podstawie tabliczki znamionowej.
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DEKLARACJA ZGODNOŚCI CE
Niniejszym oświadczamy, że przedmiotowe urządzenie spełnia wymagania
następujących przepisów:
- dyrektywa o kompatybilności elektromagnetycznej EMV 2004/108/EG
- dyrektywa niskonapięciowa 2006/95/EG
- dyrektywa 2011/65/EU o substancjach niebezpiecznych RoHS
- normy zharmonizowane, a w szczególności:
IEC 60335-1; IEC 30335-2-65; EN 61000-3-2; EN 61000-3-3;
EN 60335-1; EN 60335-2-65; EN 62233;
EN 55014-1, EN 55014-2; EN 61000-3-2; EN 51000-3-3
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