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Samochodowy oczyszczacz 
powietrza WDH-AP1212 

 

 
Szanowny Kliencie, 
 
Wybraliście Państwo produkt wysokiej jakości. Aby zapewnić sobie dużo przyjemności z 
tego produktu, oto kilka dodatkowych wskazówek: 
 
W razie jakichkolwiek problemów: 
 
Mamy nadzieję, że urządzenie spełni Państwa oczekiwania! Jeśli mimo dołożenia 
wszelkich starań wystąpiłyby jakiekolwiek powody do reklamacji, prosimy o krótki kontakt, 
ponieważ bardzo zależy nam na Państwa zadowoleniu i chcielibyśmy wyjaśnić wszelkie 
nieporozumienia. 
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Ważne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa: 

 
• Nie umieszczaj żadnych przedmiotów na urządzeniu i upewnij się, że wlot i wylot 

powietrza są zawsze wolne! 

• Należy nadzorować oczyszczacz powietrza, gdy w pobliżu urządzenia znajdują się 
dzieci lub zwierzęta! 

• Chronić urządzenie przed wszelką wilgocią i zamoczeniem ! 

• Do pracy urządzenia należy używać wyłącznie napięcia zalecanego przez producenta! 

• Nie wystawiaj filtrów na działanie sprayu na owady, gdyż mogą one później w sposób 
niezamierzony uwolnić spray na owady! 

• Wyłącz urządzenie i wyciągnij wtyczkę z gniazdka, jeśli chcesz je wyczyścić! 

• Urządzenie należy czyścić wyłącznie łagodnymi środkami czyszczącymi! 

• Nie wolno dokonywać żadnych samodzielnych zmian w urządzeniu ani w przewodach! 

• Proszę nie obsługiwać urządzenia podczas jazdy samochodem! 
 

Proszę natychmiast wyłączyć urządzenie i odłączyć je od sieci/ zasilania, jeśli 
cokolwiek wydaje się być nie tak !!! W takim przypadku należy zwrócić się do 
specjalisty i nie próbować naprawiać urządzenia samodzielnie !!! 
 
 

Wyposażenie i cechy jakościowe: 
 

Kombinacja filtrów HEPA z węglem aktywnym: Przepływ HEPA wychwytuje i filtruje 
cząsteczki o wielkości nawet 0,0003 mm. Obejmuje to pyłki, zarazki, zarodniki pleśni i kurz 
o stopniu czystości 99 % ! 
Granulat z węgla aktywowanego pomaga w rozkładaniu wielu rodzajów dymu i zapachów 
(np. dymu papierosowego), a także toksycznych oparów, gazów i rozpuszczalników. 
 

Wymiennik anionowy: wytwarza ok. 2 mln anionów na sekundę, które aktywnie zwalczają 
dym i inne cząsteczki zanieczyszczeń w pomieszczeniu. 
 

Czujnik powietrza: Automatycznie mierzy tendencję jakości powietrza i sygnalizuje ją 
różnymi kolorami światła. 
 

2 poziomy cyrkulacji powietrza: mocny i słaby 
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Opis części urządzenia: 

                 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wywiew powietrza 

Wyświetlacz 
czujnika powietrza 

Pokrętło 
regulacyjne 

Wlot 
powietrza 

Pokrywa 
filtra i 

podstawa 

Filtr 

12 V (przyłącze DC) 

Reset 

Gumowa 
podeszwa 
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Instrukcja użytkowania: 

 
1. Przygotowanie i montaż filtrów 
 
Oczyszczacz powietrza w samochodzie jest fabrycznie wyposażony w dwa filtry (HEPA - 
kombinacja węgla aktywnego). Najpierw otwórz dolną pokrywę filtra, delikatnie wciskając 
palcami boczne panele pokrywy filtra, a następnie pociągając ją w dół (otwórz). Teraz 
wyjmij dwa małe filtry. Zdejmij osłonę ochronną nowych filtrów, a następnie włóż je z 
powrotem do urządzenia. Przy wkładaniu filtrów należy zwrócić uwagę, aby biała strona 
filtra HEPA była zawsze skierowana na zewnątrz ! Na koniec założyć z powrotem pokrywę 
filtra na urządzenie. Teraz samochodowy oczyszczacz powietrza jest gotowy do użycia! 
 
Zobacz poniższe wykresy: 
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2. Podłączenie / Zasilanie 
 
Podłączyć do oczyszczacza powietrza kabel zasilający 12 V znajdujący się w zestawie. 
Następnie podłącz drugi koniec do źródła zasilania (np. do zapalniczki samochodowej). 
Upewnij się, że kabel w żadnym momencie nie przeszkadza w prowadzeniu pojazdu! 
Najlepiej jest umieścić oczyszczacz powietrza w samochodzie na konsoli środkowej lub w 
uchwycie na kubek. Urządzenie można łatwo obsługiwać w różnych pozycjach (stojącej, 
leżącej, pochylonej).  Następnie można włączyć samochodowy oczyszczacz powietrza. 
 

Zobacz poniższe wykresy: 
 

 
 
 

3. Obsługa / Ustawienia 
 

Oczyszczacz powietrza jest całkowicie sterowany za pomocą pokrętła. Naciśnij raz 
pokrętło sterowania, a oczyszczacz powietrza włączy się i rozpocznie oczyszczanie 
powietrza dzięki wysokiej cyrkulacji powietrza. 
Naciśnij pokrętło sterowania po raz drugi, a oczyszczacz powietrza przełączy się na niską 
cyrkulację powietrza. Ponowne naciśnięcie przycisku sterującego powoduje powrót do 
trybu wysokiej cyrkulacji powietrza itd. 
Aby wyłączyć oczyszczacz powietrza, należy nacisnąć przycisk sterowania w sposób 
ciągły przez około trzy (3) sekundy. Następnie oczyszczacz powietrza wyłącza się. 
 

Zobacz poniższe wykresy: 
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4. Wyświetlacz czujnika powietrza 
 
Po włączeniu oczyszczacza powietrza, urządzenie rozpoczyna niezależny pomiar jakości 
powietrza (tendencji). Należy pamiętać, że właściwa tendencja jakości powietrza jest 
dostępna dopiero po ok. 2 - 6 minutach. Podczas tej fazy czujnik powietrza wyświetla 
domyślnie kolor "Purpurowy". 
W urządzeniu możliwe są następujące wskazania czujnika powietrza: 
 

 
 
 
5. Wymiana filtra 
 
Filtry wystarczają na około 1440 godzin pracy, po czym wskaźnik czujnika powietrza 
zapala się na czerwono i samochodowy oczyszczacz powietrza przestaje oczyszczać 
powietrze. Proces ten sygnalizuje konieczność wymiany filtra. 
Odłączyć oczyszczacz powietrza od źródła zasilania. 
Wymienić filtr (patrz szczegółowy opis w punkcie 1. "Przygotowanie i montaż filtrów"). 
Następnie należy prawidłowo podłączyć urządzenie do źródła zasilania. 
Teraz naciśnij przycisk resetowania za pomocą spinacza do papieru lub birosa przez ok. 3 
sekundy (patrz rysunek poniżej). Teraz samochodowy oczyszczacz powietrza jest 
ponownie gotowy do pracy. 
 

 

Reset 

Wyświetlacz 
czujnika powietrza 

Niebieski = bardzo dobry 

Zielony    = dobry 

Fioletowy = Załadowany 

Czerwony = żądanie wymiany filtra 
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Dane techniczne: 
 
Nazwa modelu:    WDH-AP1212 
Zasilanie:     12 V / 6 W 

Max. Pobór mocy:   6 W 

Max. Cyrkulacja powietrza: 2,1 cbm/h 

Wymiar (wys./szer./gł.):  190 x 66 x 72 mm 
Waga:     0,3 kg 
 
Dla danych technicznych zastrzeżone są odchylenia !!! 
 
 
Rozwiązywanie problemów: 
 
Samo urządzenie wydziela nieprzyjemny zapach: 
Nowy oczyszczacz powietrza ma jeszcze lekki zapach własny (świeży plastik, nowy silnik, 
nowa farba itp.). Ten nowy zapach zniknie w bardzo krótkim czasie (1-2 tygodnie)! 
 
Czujnik powietrza jest przyczyną problemów: 
1. Pamiętaj, że oczyszczacz powietrza nie jest używany, gdy znajduje się w przeciągu 

(np. między dwoma otwartymi oknami). 
2. W bardzo rzadkich przypadkach czujnik powietrza może reagować negatywnie na 

niektóre substancje (np. lakier, perfumy itp.) znajdujące się w kabinie pojazdu. W 
takich przypadkach należy zignorować wskazanie czujnika powietrza. 

 
Neutralizacja dymu i/lub zapachów trwa zbyt długo: 
Ogólnie rzecz biorąc, nasz oczyszczacz powietrza jest dobrze przystosowany do 
neutralizacji zapachów i dymu. Należy jednak pamiętać, że wynik/rezultat końcowy 
działania naszego oczyszczacza powietrza zawsze zależy od tego, jak dużo cząsteczek 
zapachu napływa do środka i jak wygląda cyrkulacja powietrza w Państwa miejscu 
zamieszkania! 
 
Dzieje się tak dlatego, że wkładane filtry zawsze pochłaniają tylko część wszystkich 
cząsteczek zapachu podczas jednego przejścia. W związku z tym należy przewidzieć co 
najmniej trzy przejścia filtra, aż wszystkie cząsteczki zapachu zostaną wchłonięte.  
(Uwaga: W przypadku filtrowania kurzu i cząstek, do oczyszczenia powietrza wystarczy 
jedno przejście filtra, ponieważ wszystkie cząstki zatrzymywane są w filtrze dokładnym = 
99% skuteczności. W przypadku zapachów wykorzystywana jest  
głównie część filtra z węglem aktywnym i tutaj medium filtracyjne potrzebuje ok. 3 cykli 
filtracyjnych na m2 powietrza, aby można było mówić o czystym powietrzu = 33% 
skuteczności !!!) 
Ponadto należy wziąć pod uwagę, że wzorce zapachowe mogą być już obecne w  
inwentarzu (tapicerka) - i w zależności od rodzaju poszczególnych materiałów może 
upłynąć sporo czasu, zanim ponownie uwolnią one zapachy. 
(Samochodowy oczyszczacz powietrza WDH-AP1212 eliminuje tylko te zapachy, które są 
przez niego przepuszczane lub filtrowane). 
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Urządzenie nie odpowiada / nie można go włączyć: 
1. Sprawdź, czy urządzenie jest prawidłowo podłączone do źródła zasilania i czy jest ono 

aktualnie zasilane. Szczególnie w pojazdach często zdarza się, że zasilanie jest 
dostępne tylko po włączeniu zapłonu. 

2. Sprawdź, czy świeci się wskaźnik wymiany filtra. Jeśli tak, należy wymienić filtry, a 
następnie nacisnąć przycisk rest (patrz punkt 5. instrukcji obsługi). 
 

 
 
Inne: 
 
 
Deklaracja gwarancji 
 
Niezależnie od ustawowych roszczeń gwarancyjnych, producent udziela gwarancji zgodnie 
z prawem Państwa kraju, jednak co najmniej na okres 1 roku (w Niemczech 2 lata dla osób 
prywatnych). Gwarancja rozpoczyna się w dniu sprzedaży urządzenia użytkownikowi 
końcowemu. 
Gwarancja obejmuje wyłącznie wady wynikające z wad materiałowych lub produkcyjnych. 
Naprawy gwarancyjne mogą być dokonywane wyłącznie przez autoryzowany serwis 
klienta. Aby zgłosić roszczenie gwarancyjne, należy dołączyć oryginalny dowód sprzedaży 
(z datą sprzedaży). 
Z gwarancji wyłączone są: 
- Normalne zużycie 
- Niewłaściwe zastosowanie, takie jak przeciążenie urządzenia lub niezatwierdzone 

akcesoria. 
- Uszkodzenia spowodowane działaniem czynników zewnętrznych, użyciem siły lub ciał 

obcych 
- Uszkodzenia spowodowane nieprzestrzeganiem instrukcji obsługi, np. podłączeniem 

do niewłaściwego napięcia sieciowego lub nieprzestrzeganiem instrukcji montażu. 
- Całkowicie lub częściowo zdemontowane jednostki 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.aktobis.de/


 

Aktobis AG, Borsigstr. 20, D-63110 Rodgau / Niemcy 
www.AKTOBIS.de 

E-mail: info@aktobis.de 

 
 
Zgodność: 
 
Oczyszczacz powietrza został przetestowany, a on sam i/lub jego części zostały 
wyprodukowane zgodnie z następującymi normami (bezpieczeństwa): 
 
Oczywiście, zgodność z CE (EMC). 
 
Zgodność przetestowana zgodnie z:  EN 50498:2010 
       Dyrektywa  EMC 2014/30/EU 
 
 
 
Prawidłowa utylizacja tego produktu: 
 

Na terenie UE ten symbol oznacza, że tego produktu nie należy wyrzucać 
razem z odpadami domowymi. Zużyty sprzęt zawiera cenne surowce 
wtórne, które powinny być poddane recyklingowi. Ponadto środowisko lub 
zdrowie ludzkie nie powinny być zanieczyszczane przez niekontrolowane 
usuwanie odpadów. Proszę zutylizować  
Dlatego należy pozbywać się starych urządzeń poprzez odpowiednie 
systemy zbiórki lub przekazać urządzenie do utylizacji w miejscu zakupu. 
Następnie urządzenie zostanie poddane recyklingowi. 

 
 

 
Życzę Państwu wiele przyjemności z użytkowania tego urządzenia. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Instrukcję obsługi należy przechowywać w bezpiecznym 
miejscu! 
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