
Děkujeme za zakoupení a použití našeho produktu. Pečlivě si 

přečtěte instrukce k použití před instalací. Návod uschovejte pro 

budoucí použití.

Čistička vzduchu VIKING A200
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Děkujeme, že jste si vybrali čističku vzduchu značky VIKING.

Společnost BONA SPES s.r.o. dělá maximum pro to, aby zajistila bezpečné dodání všech 
svých výrobků. Všechny dodávky výrobků projdou důkladnou kontrolou předtím, než 
opustí výrobní závod. Výrobky jsou pečlivě zabaleny a je dodržen certifikát kvality. 

Nepřebírejte žádný výrobek, u něhož jsou patrné známky poškození zboží a požádejte 
pracovníka doručovací společnosti, aby to zaznamenal na přepravní doklad nebo 
účtenku. 

Při otevření krabice 
Pokud se na první pohled zdá, že doručená zásilka je v dobrém stavu, ale po otevření 
krabice zjistíte, že při přepravě došlo k nějaké ztrátě nebo poškození, informujte o tom 
prodejce, 
u kterého jste si zboží objednali. 

O návodu k použití 
Tento návod k užití, je návodem ke správnému používání a návodem k obsluze vašeho 
nového čističe vzduchu. Výrobek používejte teprve poté, až si řádně prostudujete návod 
k užití, 
a postupujte podle pokynů pro zajištění osobní bezpečnosti a správného provozu. 
Společnost BONA SPES s.r.o. nepřebírá žádnou odpovědnost za instalaci provedenou 
neoprávněnou osobou. 
Tento výrobek je třeba instalovat, provozovat, kontrolovat a také jeho servisní údržbu je 
nutno provádět v souladu se všemi platnými normami. 
Doklad o koupi a návod k užití si prosím pečlivě uschovejte pro případné budoucí použití, 
nebo reklamaci.

Upozornění:
Tento spotřebič nesmějí používat děti do 8 let, osoby se sníženými fyzickými, smyslovými 
nebo mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jim nebyl 
poskytnut dohled nebo poučení o používání spotřebiče bezpečným způsobem. 
Nenechávejte děti hrát si s tímto zařízením! Čištění a údržbu nesmí provádět děti bez 
dozoru.

Obsah Prohlášení
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Řešení běžných problémů

Technické specifikace



Návod k užití
1 sada filtů

Dálkové ovládáníČistička vzduchu

Produkt a součásti balení

Digitální displej

Tlačítka

Senzor

Přední část

1. Základní filtr
2. HEPA filtr
3. Uhlíkový filtr
4. Studený katalyzátor

s ionizérem

Magnetický zámek

Ventilátor

Přezka

Držadlo

Vývod vzduchu

Typový štítek

Sloučený filtr

Popis produktu
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Vybalte zařízení z krabice
Odstraňte přední 
část zařízení

Vyjměte filtry z obalů

Nainstalujte sloučený 
studený katalyzátor 
s ionizérem 

Připevněte zpět 
přední část zařízení

Připojte zařízení k napájení.

Stiskněte tlačítko „ON/OFF” 
pro spuštění zařízení

Návod na instalaci

Bezpečná technologie
Díky dvojité ochraně se vnitřní bezpečnostní zařízení automaticky 
vypne v případě nebezpečí. Kromě toho je zařízení určeno 
pro bezpečnost dětí. Zařízení se automaticky vypne pokud jej děti 
otevřou a přiblíží se k ventilátoru.

Technologie šetrná k životnímu prostředí
Každou sekundu v místnosti vznikne 10 milionů kusů prospěšných 
iontů,což je dobré pro zlepšení kvality ovzduší a obnovu životní 
prostředí.

Inteligentní technologie
S klipy pro správu mikro počítačů je zařízení schopno automaticky 
kontrolovat kvalitu vzduchu. Čím horší je kvalita vzduchu v okolí, 
tím více ventilátorů zařízení využívá. Pokud je kvalita vzduchu 
náhle až tak špatná, že zařízení nedokáže správně fungovat 
a vzduch vyčistit, přejde do úsporného režimu, dokud se kvalita 
vzduchu opět nezlepší.

Technologie
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Varování

Nerozebírejte zařízení

Pravidelně kontrolujte 
zástrčku

Používejte vždy standardní 
zásuvku AC (230V) 

Připojte zástrčku ve správné 
poloze do napájení, aby 
nedošlo ke zkratu či požáru

Nestrkejte žádné cizí předměty
do vývodu nebo přívodu 
vzduchu

Nedotýkejte se zařízení 
vlhkýma rukama

Držte zařízení dál od vody.

Dodržujte následující pravidla a pokyny, abyste předešli možnému zkratu, 
požáru či jinému poškození Vás nebo majetku

Nepoužívejte na místech 
s vysokou teplotou a vlhkostí 
(např. v koupelně)

Nepožívejte v blízkosti 
insekticidy (spreje na hubení 
škůdců a hmyzu)

Nepožívejte k čištění alkohol,
organická rozpouštědla 
nebo žíraviny (např. SAVO).

Udržujte zavřená okna a dveře.

Při odpojování z napájení netahejte 
za napájecí kabel, ale vytahujte 
za zástrčku.

V případě následujících situací, 
okamžitě odpojte napájení!

1. Zkrat
2. Neobvyklé zahřátí napájecího kabelu či zástrčky
3. Neobvyklý zápach, zvuk nebo vibrace
4. Jiné anomálie

Neumisťujte do blízkosti topného 
tělesa nebo nad něj nebo do oblasti, 
do které by se mohl dostat 
hořlavý plyn (např. ke sporáku).

Neumisťujte v blízkosti 
otevřeného ohně a jiných 
zdrojů tepla.
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Indikátor kvality vzduchu
Indikátor výměny filtrů

Indikátor aniontů

Tlačítka
Tlačítka Auto režim

Rychlost 1

Rychlost 2

Rychlost 3

Časovač

Noční režim

Dotykový ovládací panel

Zapnutí/vypnutí
Zmáčkněte tlačítko „ON/OFF” na dálkovém 
ovládání nebo na dotykovém ovládacím panelu

Automatický režim
Zmáčkněte tlačítko „AUTO” na dálkovém 
ovládání nebo na dotykovém ovládacím panelu

Nastavení rychlosti ventilátoru
Zmáčkněte tlačítko „SPEED” na dálkovém 
ovládání nebo na dotykovém ovládacím panelu

Instrukce pro ovládání

Noční režim
Zmáčkněte tlačítko „SLEEP” na dálkovém 
ovládání nebo na dotykovém ovládacím panelu

Časovač
Zmáčkněte tlačítko „TIMER”  a vyberte
požadovaný čas 1H/2H/4H/8H

Indikátor aniontů
Zmáčkněte tlačítko „FUNCTION” na dálkovém 
ovládání nebo tlačítko „ANION” na dotykovém 
ovládacím panelu

Výměna filtru Filtr je potřeba vyměnit, pokud čistička vydá pět zazvonění 
a indikátor výměny filtrů bliká.

1. Odstraňte přední část 2. Odstraňte použitý filtr
3. Vložte nový filtr
správnou stranou

4. Zmáčkněte tlačítko „SLEEP” po dobu
5-ti sekund, aby se restartoval indikátor
výměny filtrů

5. Přiložte přední část
a řádně upevněte
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Zařízení čistěte měkkým navlhčeným hadříkem. Přívod a vývod vzduchu jemně 
otírejte navlhčeným kartáčkem. 
Nepoužívejte k čištění alkohol, organická rozpouštědla nebo žíraviny 
(např. SAVO)

Výměnu filtru zařízení automaticky připomene (viz. str.08). Sloučený filtr lze 
používat po dobu až jednoho roku při běžném průměrném času užívání 
(8 hod. denně). Doba účinnosti filtru se může lišit s ohledem na míru znečištění 
daného okolí. Na potřebu vyměnit filtry kromě indikátoru výměny filtrů, může 
upozornit zápach nebo zvláštní zvuky vycházející ze zařízení. 

Když se na povrchu sloučeného filtru hromadí prach, lze použít vysavač
k odstranění prachu a prodloužení životnosti filtračního setu. (Doporučujeme čistit
filtr vysavačem jednou za dva měsíce)

Proces filtrace vzduchu

Sloučený filtr Filter:   

Základní filtr: Zachycuje větší částice např. vlasy,  lupy, látková vlákna apd.

HEPA filter: Vysoce účinný filtr  odstraňuje malé částice (až 0.0025mm) 

Uhlíkový filtr: Odstraňuje škodlivý zápach např. formaldehyd, benzen apd.

Cold colayst: Odstraňuje bakterie a viry 

Sloučený filtr 4 stupně filtrace

např. tabákový kouř, roztoče, pily apd.

Ionizér: Čistí vzduch od negativní iontů, které škodí lidskému zdraví.

Přívod vzduchu

Vývod vzduchu

Údržba
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Často kladené dotazy

Co dělat když, zařízení nefunguje a vydává zvonivé zvuky?
Odpověď: Zkontrolujte přední část zařízení, zda je správně upevněná.
Pokud čistička zazvoní pětkrát po sobě a bliká indikátor výměny filtrů,
je potřeba vyměnit filtr.

Proč je vzduch stále znečištěný, když čistička funguje a je zapnutá?
Odpověď: Zkontrolujte zda jsou okna a dveře zavřené, a zda jimi nepronikají 
další nečistoty.

Proč vydává zařízení hlasitý zvuk, když je zapnutá?
Odpověď: Filtry jsou zanesené prachem. Vyčistěte filtry vysavačem.

Proč indikátor filtrů stále svítí?
Odpověď: Pokud indikátor bliká, je potřeba vyměnit filtr. Pokud indikátor 
svítí nebo bliká i po výměně filtru, zkuste indikátor restartovat (viz str. 08)

Proč ovládací panel nefunguje?
Odpověď: Zkontrolujte správné připojení napájecího kabelu, a také zda je 
přední část zařízení správně uchycená.

Dají se filtry čistit?
Odpověď: Sloučený filtr čistěte vysavačem, a pokud je od čištění vzduchu 
navlhlý, sušte jej na slunci (viz str.12).

Jak dlouho můžou být filtry používány?
Odpověď: Obvykle 6-12 měsíců, ale doba užívání se může měnit podle míry 
znečištění prostoru, kde se zařízení nachází. Při velkém znečištění prostoru 
mohou být filtry měněny i po třech měsících.

Řešení běžných problémů

Indikátor kvality vzduchu 
svítí stále červeně

Zařízení vydává hlasitý zvuk 
a nečistí dostatečně vzduch

Vzduch je znečištěn, 
ale zařízení nefunguje

Změňte polohu zařízení, pokud stále nefunguje, 
nastavte ručně vyší stupeň rychlosti pomocí 
tlačítka „SPEED”.

1. Zkontrolujte, zda je napájecí kabel správně
připojen k napájení. Pokud ne, znovu jej připojte.

2. Zkontrolujte, zda je přední část dobře uzavřena.
Pokud ne, dobře ji uzavřete.

3. Zkontrolujte, zda je zařízení umístěno rovně.
Pokud ne, umístěte jej rovně.

Senzor může být ovlivněn vodní párou, 
výpary ze sprejů apd.
Vyzkoušejte zařízení v jiném prostředí, 
nebo počkejte až se výpary rozplynou.

Zkontrolujte, zda jsou filtry čisté. 
Pokud ano vyčistěte filtry, případně je vyměňte.

Zkontrolujte, zda je HEPA filtr čistý. 
Pokud ano vyčistěte filtr vysavačem, 
případně jej vyměňte.

Potíže Možný důvod a řešení

Pokud ani po kontrole zařízení nefunguje správně obraťte se na výrobce či profesionálního 
technika. Nepokoušejte se zařízení opravit sami, aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem, 
požáru, většímu poškození zařízení nebo jiné nehodě

Pokud čis�čka nefunguje správně, zkontrolujte níže uvedené položky

Čistička vzduchu nefunguje

Cítíte zvláštní zápach kolem 
přívodu vzduchu
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Technické specifikace

Senzor

Dosah

Výkon

Vnitřní napájení

Sloučený filtr

Max. hlasitost

Dosah dálkového ovládání

Délka napájecího kabelu

Materiál

Rozměry

Čistá hmotnost

Rozlišení kvality vzduchu

TVOC senzor

10 mil. psc/cm³

27m²

45W

Základní filtr

HEPA filtr

Uhlíkový filtr

Studený katalyzátor s Ionizérem

<60dB

>6m

1.8m

ABS

348x190x556mm

Kvalita Barva

Výborná Modrá

Dobrá Fialová

Špatná Růžová-červená

5.7kg

Izolovaný spínací zdroj napájení

Typ VIKING A200

Záruka zaniká v případě níže uvedených podmínek:
• Poškození vlivem nesprávného používání, nebo užívání v nevyhovujících
podmínkách.

• Proud, napětí nebo výkon FV nebo DC zařízení, jsou mimo jmenovitých
hodnot produktu.

• Pokus uživatele o neodbornou opravu, instalaci nebo demontáž.
• Produkt nebo jakákoliv jeho část je poškozena vlivem přírodních elementů,
např. úder
bleskem, vodou, mechanickým poškozením,atd.

Upozornění:
Nevyhazujte výrobek po skončení životnosti jako netříděný komunální 
odpad, použijte sběrná místa tříděného odpadu. Správnou likvidací produktu 
zabráníte negativním vlivům na lidské zdraví a životní prostředí. 
Recyklace materiálů přispívá k ochraně přírodních zdrojů. Více informací 
o recyklaci tohoto produktu Vám poskytne obecní úřad, organizace
pro zpracování domovního odpadu nebo prodejní místo, kde jste produkt 
zakoupili.

Prohlášení:
Všechna práva vyhrazena. Reprodukce tohoto dokumentu v jakékoliv 
podobě a obsahu, bez písemného souhlasu vlastníka společnosti BONA 
SPES s.r.o., je zakázána. Všechny ostatní ochranné známky jsou ochranné 
známky příslušných vlastníků. 

Recyklace:
Nevyhazujte výrobek po skončení životnosti jako netříděný komunální 
odpad, použijte sběrná místa tříděného odpadu. Správnou likvidací produktu 
zabráníte negativním vlivům na lidské zdraví a životní prostředí. Recyklace 
materiálů přispívá k ochraně přírodních zdrojů. Více informací o recyklaci 
tohoto produktu Vám poskytne obecní úřad, organizace pro zpracování 
domovního odpadu, prodejní místo, kde jste produkt zakoupili nebo se 
informujte na stránkách výrobce zařízení: 
www.best-power.cz/uzitecne-info/sber-elektronickeho-zarizeni.

Závěrečná upozornění

Rychlosti ventilátoru 3 rychlosti

Ionizace
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