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WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA I ZAGROŻENIA 
Należy dokładnie przeczytać instrukcję obsługi i przestrzegać zawartych 
w niej wskazówek dotyczących bezpieczeństwa. 
1. Przed pierwszym użyciem należy zdjąć wszelkie zabezpieczenia oraz 

folie z filtrów.
2. Należy pamiętać, że produkt nie jest zabawką.
3. Produkt należy chronić przed ekstremalnymi temperaturami.
4. Wstrząsy, uderzenia lub upuszczenie produktu mogą spowodować jego 

uszkodzenie.
5. Niniejszy sprzęt może być użytkowany przez dzieci w wieku co 

najmniej 8 lat i przez osoby o obniżonych możliwościach fizycznych, 
umysłowych i osoby o braku doświadczenia i znajomości sprzętu, jeżeli 
zapewniony zostanie nadzór lub instruktaż odnośnie użytkowania 
sprzętu w bezpieczny sposób i zrozumiałe związane z tym zagrożeniem. 
Dzieci nie powinny bawić się sprzętem. Nie powinno być wykonywane 
czyszczenie i konserwacja sprzętu przez dzieci bez nadzoru.Nie 
umieszczać bezpośrednio pod wykrywaczem dymu. Może to ograniczyć 
czułość wykrywacza.

6. Nie zanurzać filtrów w wodzie ani innym płynie.
7. Nie używać detergentu do czyszczenia filtrów.
8. Filtra HEPA nie można myć, zwłaszcza w celu ponownego użycia.
9. W celu oczyszczenia filtra HEPA można ostrożnie użyć odkurzacza.

 
UWAGA!
Filtr jest kompatybilny z oczyszczaczem powietrza SETTI+ AP400W.

!
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WPROWADZENIE
Dziękujemy za zaufanie, jakim nas Państwo obdarzyli, dokonując zakupu urządzenia marki SETTI+.

Jesteśmy przekonani, że to bardzo dobrej jakości urządzenie zapewni Państwu dużo radości i satysfakcji 
z jego użytkowania.
NALEŻY DOKŁADNIE PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ OBSŁUGI I JEJ PRZESTRZEGAĆ!

To urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego lub innego, nie dotyczącego celów komercyjnych.

Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku użytkowania niewłaściwego lub 
niezgodnego z przeznaczeniem.

Gdy na wyświetlaczu oczyszczacza podświetli się ikona     informująca 
o zużyciu filtrów, wymień zużyty filtr HEPA-węglowy. Częstotliwość wymiany 
uzależniona jest od czasu użytkowania oraz jakości powietrza.

UWAGA! PRZED INSTALACJĄ W URZĄDZENIU WYJMIJ FILTR Z OPAKOWANIA 
FOLIOWEGO.

WYMIANA FILTRA
1. Wyłącz oczyszczacz powietrza i odłącz przewód elektryczny od sieci zasilającej.
2. Zdejmij panel przedni.
3. Wyjmij filtr wstępny chwytając za plastikową ramkę.
4. Wyjmij filtr 2w1 HEPA-węglowy pociągając za taśmę materiałową w górnej jego części.
5. Wyjmij nowy filtr z opakowania foliowego i zamontuj w oczyszczaczu.
6. Wstaw filtr wstępny.
6. Zamontuj przedni panel.
7. Po uruchomieniu urządzenia naciśnij przycisk         przytrzymując go przez 5 sekund, aby zresetować
   alarm zużytego filtra.

Filtr 2w1 FAP4001 Filtr wstępny Panel przedni 
urządzenia
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EKOLOGICZNA I PRZYJAZNA DLA ŚRODOWISKA UTYLIZACJA
MOŻESZ POMÓC CHRONIĆ ŚRODOWISKO!
Dalsze przekazanie zużytego sprzętu do punktów zajmujących się ponownym użyciem lub odzyskiem, 
przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji, 
wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania 
takiego sprzętu.

WARUNKI GWARANCJI
1. ART-DOM Sp. z o.o. gwarantuje, że zakupione urządzenie jest wolne od wad fizycznych.
2.  Ujawniona wada zostanie usunięta na koszt gwaranta w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia uszkodzenia 

do serwisu autoryzowanego lub punktu sprzedaży.
3.  W wyjątkowych przypadkach, np. konieczności sprowadzenia części zamiennych od producenta,  

termin naprawy może zostać wydłużony do 30 dni.
4.  Okres gwarancji dla użytkownika wynosi 24 miesiące od daty wydania towaru.
5.  Produkt przeznaczony jest do używania wyłącznie w warunkach indywidualnego gospodarstwa 

domowego.
6. Gwarancja nie obejmuje:

a.  uszkodzeń powstałych na skutek używania urządzenia niezgodnie z instrukcją obsługi,
b. uszkodzeń mechanicznych, chemicznych lub termicznych,
c. napraw i modyfikacji dokonanych przez firmy lub osoby nieposiadające autoryzacji 

producenta,
d. części z natury łatwo zużywalnych takich jak: żarówki, bezpieczniki, filtry, pokrętła, półki, 

akcesoria,
e. instalacji, konserwacji, przeglądów, czyszczenia, odblokowania, usunięcia zanieczyszczeń 

oraz instruktażu.
7. Klientowi przysługuje wymiana produktu na nowy jeżeli po wykonaniu w okresie gwarancji czterech 

napraw nadal występują w nim wady.
8. Wymiany produktu dokonuje autoryzowany punkt serwisowy lub, jeśli jest to niemożliwe, placówka 

sprzedaży detalicznej, w której produkt został zakupiony (wymiana lub zwrot gotówki). Zwracane 
urządzenie musi być kompletne, bez uszkodzeń mechanicznych. Niespełnienie tych warunków może 
spowodować nieuznanie gwarancji.

9. Powyższa gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających 
z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

10. Niniejsza gwarancja obowiązuje na terytorium Polski.
11. Warunkiem dokonania naprawy lub wymiany urządzenia w ramach gwarancji jest przedstawienie 

dowodu zakupu.

UWAGA! 
Uszkodzenie lub usunięcie tabliczki znamionowej z urządzenia może spowodować nieuznanie gwarancji.



Cały czas udoskonalmy nasze produkty, dlatego mogą się one nieznacznie różnić od zdjęć przedstawionych na opakowaniu oraz w instrukcji obsługi.  
Przed przystąpieniem do użytkowania urządzenia przeczytaj instrukcję obsługi.
ART-DOM Sp. z o.o., ul. Zakładowa 90/92, 92-402 Łódź. Numer Krajowego Rejestru Sądowego 0000354059.


