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Prečítajte si prosím najskôr tento návod na obsluhu!
Milý zákazník,
ďakujeme, že ste si vybrali tento spotrebič Beko. Dúfame, že vám váš 
spotrebič, ktorý bol vyrobený vo vysokej kvalite a s využitím najmodernejšej 
technológie, bude slúžiť tým najlepším spôsobom. Z tohto dôvodu si 
prosím pozorne prečítajte celý tento návod na obsluhu a všetky ostatné 
sprievodné dokumenty, kým spotrebič použijete, a ponechajte si tento 
návod pre budúce použitie. Pokiaľ predáte spotrebič niekomu inému, 
dajte mu taktiež tento návod na  obsluhu. Dodržiavajte pokyny a venujte 
pozornosť všetkým informáciám a varovaniam v tomto návode.

Pamätajte, že tento návod na obsluhu môže platiť taktiež pre ďalšie modely. 
Rozdiely medzi modelmi sú v návode výslovne opísané.

Význam symbolov
V rôznych častiach tohto návodu na obsluhu sú použité nasledujúce 
symboly:

C Dôležité informácie a užitočné tipy pre 
použitie.

A
VAROVANIE: Varovanie pred 
nebezpečnými situáciami pre zachovanie 
bezpečnosti života a majetku.

Tento produkt bol vyrobený v moderných zariadeniach rešpektujúcich životné prostredie bez 
poškodzovania prírody.

Je v súlade s nariadeniami OEEZ. Neobsahuje PCB.
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1 Dôležité pokyny týkajúce sa bezpečnosti a 
životného prostredia

C
POZNÁMKA: Skôr ako si 
prečítate tieto pokyny, prezrite 
si prosím zodpovedajúce 
obrázky. (obr. 1 / strana 6)

C
POZNÁMKA: Pozorne si 
prečítajte a zapamätajte si 
všetky pokyny, ako čističku 
vzduchu použijete.

1.1 Všeobecná bezpečnosť
•	 Skontrolujte,	či	napätie	vyznačené	

na spotrebiči zodpovedá napätiu 
miestnej elektrickej siete, kým 
spotrebič zapojíte.

•	 Spotrebič	je	určený	iba	na	použitie	
s napájacou jednotkou dodanou so 
spotrebičom.

•	 Aby	sa	predišlo	nebezpečenstvu	
požiaru, nikdy nedávajte kábel pod 
koberec ani k žiadnemu zdroju tepla.

•	 Opatrne	odstráňte	všetky	plastové	
obaly, ktoré boli použité k zabaleniu.

•	 Nepoužívajte	čističku	vzduchu	vonku.
•	 Nedávajte	jednotku	k	žiadnemu	

zdroju tepla ani na priame slnko.
•	 Vždy	čističku	vzduchu	pred	
odstraňovaním	mriežky,	výmenou	
filtra, čistením čističky vzduchu 
alebo kedykoľvek, keď sa nepoužíva, 
odpojte.

•	 Nepoužívajte	vo	vode	alebo	blízko	
vody alebo akejkoľvek inej kvapaliny. 
Nepokúšajte sa jednotku umyť pod 
tečúcou vodou.

•	 Používajte	spotrebič	iba	pre	určené	
použitie v domácnosti, ak je opísané v 
tomto návode.

•	 Uistite	sa,	že	žiadne	otvory	pre	vzduch	
nie sú nijako obmedzené ani zakryté.

•	 Na	hornú	časť	jednotky	nič	
neodkladajte.

•	 Nikdy	do	otvoru	nevkladajte	žiadny	
predmet.

•	 Pokiaľ	akákoľvek	časť	čističky	vzduchu	
chýba alebo je akýmkoľvek spôsobom 
poškodená, nepoužívajte ju.

•	 Nepokúšajte	sa	opraviť	ani	upraviť	
žiadne mechanické funkcie tejto 
jednotky. Pokiaľ sa jednotka poškodí, 
zavolajte na servisné číslo uvedené na 
zadnej strane tohto návodu.

•	 Pokiaľ	je	prívodný	kábel	poškodený,	
musí ho vymeniť výrobca, jeho 
sprostredkovateľ servisu alebo 
podobne kvalifikované osoby, aby sa 
predišlo nebezpečenstvu.

•	 Čistička	vzduchu	neobsahuje	
žiadne časti, ktoré by mohol opraviť 
používateľ, a pokiaľ sa produkt 
poškodí alebo rozbije, zavolajte na 
servisné číslo uvedené na zadnej 
strane tohto návodu.

•	 Pokiaľ	čistička	vzduchu	prestane	
fungovať, najskôr skontrolujte, či 
poistka / istič v rozvodnej doske 
funguje, kým kontaktujete predajné 
miesto.

•	 Tento	spotrebič	nie	je	určený	k	tomu,	
aby ho používali osoby (vrátane detí) 
so zníženými fyzickými, zmyslovými 
alebo mentálnymi schopnosťami 
alebo s nedostatkom skúseností a 
vedomostí, pokiaľ na ne nedohliada 
osoba zodpovedná za ich bezpečnosť  
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1 Dôležité pokyny týkajúce sa bezpečnosti a 
životného prostredia

 alebo im táto osoba neposkytla 
pokyny ohľadom používania tohto 
spotrebiča.

•	 Deti	musia	byť	pod	dozorom,	
aby sa so spotrebičom nehrali. 
Tento spotrebič môžu používať 
deti od 8 rokov a staršie, osoby s 
obmedzenými fyzickými, zmyslovými 
alebo duševnými schopnosťami 
alebo nedostatkom skúseností a 
vedomostí, pokiaľ sú pod dozorom 
alebo ak boli poučené o bezpečnom 
používaní spotrebiča a porozumeli 
nebezpečenstvám spojenými s jeho 
používaním. Dohliadnite, aby sa so 
spotrebičom deti nehrali. Čistenie 
a používateľskú údržbu nesmú 
vykonávať deti bez dozoru.

•	 Tento	spotrebič	je	určený	na	použitie	
v domácnosti a k podobnému 
použitiu, napríklad:
– kuchynky pre zamestnancov v 

obchodoch, kanceláriách a ďalších 
pracovných prostrediach,

– obytné budovy statku,
– pre klientov hotelu, motelu a 

ďalších rezidenčných miest,
– ubytovacie zariadenie typu motela.

•	 Tieto	pokyny	si	uschovajte.
UPOZORNENIE: Aby sa predišlo 
nebezpečenstvu úrazu elektrickým 
prúdom, odpojte zástrčku spotrebiča 
zo zásuvky. Aby sa predišlo 
nebezpečenstvu požiaru, pravidelne 
spotrebič kontrolujte a čistite, ako je 
uvedené v tomto návode.

•	 Pokiaľ	je	prívodný	kábel	poškodený,	
musí ho vymeniť výrobca, jeho 
sprostredkovateľ servisu alebo 
podobne kvalifikované osoby, aby sa 
predišlo nebezpečenstvu.

1.2 Zhoda so smernicou OEEZ a 
likvidácia starého spotrebiča
Tento spotrebič je v súlade so 
smernicou EÚ OEEZ (2012/19/EÚ).
Tento spotrebič je označený 
klasifikačným symbolom pre staré 
elektrické a elektronické zariadenia 
(OEEZ).

Tento symbol označuje, že 
tento spotrebič sa na konci 
svojej životnosti nesmie 
likvidovať s ostatným odpadom 

z domácnosti. Použité zariadenie je 
potrebné vrátiť na oficiálne zberné 
miesto na recykláciu elektrických a 
elektronických zariadení. Ohľadom 
týchto systémov zberu prosím 
kontaktujte miestne úrady alebo 
maloobchodníka, od ktorého ste 
spotrebič kúpili. Každá domácnosť hrá 
dôležitú úlohu v obnovovaní a 
recyklovaní starých spotrebičov. 
Správna likvidácia použitého spotrebiča 
pomáha predchádzať potenciálnym 
negatívnym dôsledkom pre životné 
prostredie a ľudské zdravie.
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1 Dôležité pokyny týkajúce sa bezpečnosti a 
životného prostredia

1.3 Zhoda so smernicou RoHS
Spotrebič, ktorý ste si kúpili, je v súlade 
so smernicou EÚ RoHS (2011/65/
EÚ). Neobsahuje škodlivé a zakázané 
materiály špecifikované v tejto smernici.

1.4 Informácie o obale
Obalové materiály spotrebiča 
sú vyrobené z 
recyklovateľných materiálov v 

súlade s našimi národnými predpismi o 
životnom prostredí. Nelikvidujte baliace 
materiály spolu s komunálnym alebo 
iným odpadom. Odneste ich na zberné 
miesta pre baliace materiály určené 
miestnymi úradmi.

1.5 Čistenie a údržba
1. Pred čistením čističku vzduchu 

vypnite a odpojte.
2. Vonkajšiu časť čističky vzduchu 

môžete čistiť jemnou, čistou 
navlhčenou tkaninou.

3. Mriežka výstupu a vstupu vzduchu 
sa môže čistiť od prachu pomocou 
malej, jemnej kefky.

4. Ak chcete vyčistiť vnútro čističky 
vzduchu, používajte prosím len 
suchú, jemnú tkaninu na utretie.

5.	 Umyte	zadný	kryt	podľa	postupu	
opísaného v časti „POVYSÁVAJTE 
ALEBO	UMYTE	ZADNÝ	KRYT“.

6. Neumývajte HEPA filter.

A
VAROVANIE!
Chráňte	telo	čističky	vzduchu	
pred kontaktom s vlhkosťou.

1.6 Povysávajte alebo umyte 
zadný kryt s predradeným 
filtrom
Občas povysávajte zadný kryt s 
predradeným filtrom, aby ste odstránili 
prach. Skôr ako zložíte zadný kryt, vždy 
jednotku odpojte.
1. Opatrne otvorte zadný kryt.
2. Odoberte zadný kryt z tela.
3.	 Umyte	zadný	kryt.
4. Hneď ako je zadný kryt s 

predradeným filtrom dobre vyčistený 
a vysušený, zakryte zadný kryt.

1.7 Prehlásenie o zhode pre CE

Frekvenčné pásmo 2 400 – 2 484 GHz

Max. prenosový výkon < 100 mW

Spoločnosť Arcelik A.S. týmto vyhlasuje, že 
tento spotrebič je v súlade so smernicou 
2014/53/EÚ. Úplný text vyhlásenia o zhode EÚ 
je dostupný na tejto internetovej adrese:
— Produkty, od: support.beko.com
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2 Ako čistička vzduchu funguje

Čistička	vzduchu	odstraňuje	až	99,97	%	alergénov	nesených	vzduchom	tak	malej	
veľkosti, ako je 0,3 mikrónu, vrátane peľu ambrózie, trávneho peľu, peľu zo stromu, 
prachu v domácnostiach, zvyšku roztočov v prachu, šupiniek kože domácich 
zvierat, dymu a pachu zo vzduchu prechádzajúceho filtrom.

3 Zoznámte sa s čističkou vzduchu

Back cover
with per-�lter

(Washable) Aroma box
Wireless charger

Zadný kryt s 
predradeným 

filtrom (prateľné)

Aromatická 
krabička

Výrez pre 
aromatickú 

krabičku

Bezdrôtová 
nabíjačka

HEPA filter 13 + filter 
s aktívnym uhlím 
(neumývateľný)

DC IN / 
Vypínač

Displej PM 2.5

Ionizátor

Bluetooth

Ventilátor
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4 Úvod k riadiacemu panelu

Výstup 
vzduchu

Obrazovka
Tlačidlo Night 
Lamp (Nočné 
svetlo
Tlačidlo 
Bluetooth

Indikátor 
výmeny filtra

Indikátor 
zadného krytu

Night Lamp 
(Nočné svetlo

Tlačidlo Fan 
speed (Rýchlosť 

ventilátora)

Tlačidlo Sleep Mode 
(Režim spánku)

Tlačidlo Night Mode 
(Nočný režim)
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5 Prevádzkové pokyny

•	 Opatrne	čističku	vzduchu	rozbaľte.
•	 Vyberte	pevné	horizontálne	miesto,	

kde nie sú žiadne prekážky pre 
mriežku vstupu vzduchu alebo pre 
výstup vzduchu.

•	 Pred	použitím	odoberte	z	filtra	všetky	
plastové vrecúška.

•	 Nenastavujte	výstup	vzduchu	proti	
stene.

6 Úvod k obsluhe

Tlačidlo Power (Vypínač)
Stlačte tlačidlo Power (Vypínač), 
spotrebič sa spustí s prednastaveným 
nastavením ventilátora Medium 
(Stredné) a ukazovateľ nastavenia 
ventilátora Medium (Stredný) sa 
rozsvieti.

PTlačidlo Power 
(Vypínač)

Tlačidlo Fan speed (Rýchlosť 
ventilátora)
Na výber sú 4 nastavenia rýchlosti, 
vrátane úrovní ventilátora Sleep 
(Spánok), Low (Nízka), Medium 
(Stredná) a High (Vysoká). Dotknite sa 
tlačidla Fan speed (Rýchlosť ventilátora) 
a vyberte požadované nastavenie 
rýchlosti. Predvolená rýchlosť vzduchu 
je	stredná	úroveň.

Tlačidlo Sleep (Spánok)
V tomto režime je rýchlosť ventilátora 
na úrovni režimu spánku.

Tlačidlo Bluetooth
Ak chcete spotrebič spojiť s mobilným 
telefónom, stlačte tlačidlo Bluetooth. 
Predvolený názov spotrebiča je Beko_ 
ATP5500N, čas párovania je asi 1 minúta 
a kvôli časovému oneskoreniu je 
potrebné akciu zopakovať.

Night Lamp (Nočné svetlo)
V normálnom režime a v režime 
Sleep Mode (Režim spánku) môže byť 
zapnuté nočné svetlo.

Indikátor zadného krytu
Pred použitím sa uistite, že je zadný kryt 
celkom zatvorený. Pokiaľ ikona bliká, 
spotrebič nepracuje.

Indikátor výmeny filtra
Pokiaľ táto ikona začne blikať, je 
potrebné vymeniť HEPA filter za nový.
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6 Úvod k obsluhe

Displej PM2.5
Táto čistička vzduchu má PM2.5 
snímače	prachu,	ktoré	detekujú	úroveň	
PM2.5 aktuálneho prostredia v reálnom 
čase.	Displej	PM2.5	udáva	úroveň	PM2.5	
v reálnom čase.

Bezdrôtová nabíjačka
Bezdrôtová nabíjacia jednotka je vždy 
zapnutá.

Poznámky
•	 Automatická	činnosť	ionizátora	
uvoľňuje	záporné	ióny	
do filtrovaného vzduchu 
vychádzajúceho von, aby sa uľahčil 
proces čistenia vzduchu.

•	 Pred	odstránením	zadného	krytu	
vždy jednotku odpojte, vyberte 
špinavý filter a vložte nový. Pri 
inštalácii filtra sa uistite, že strana s 
pásikom smeruje von.

•	 Pred	odstránením	zadného	krytu	
vždy jednotku odpojte a vytiahnite 
aromatizačnú krabičku. Nakvapkajte 
svoj esenciálny olej do plniaceho 
otvoru aromatizačnej krabičky a 
položte aromatizačnú krabičku do 
tela čističky vzduchu.
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6 Úvod k obsluhe

Kategória
INDEX KVALITY 
VZDUCHU

Polétavý prach (µg/m3) 
PM2.5

Dobrý Až 50 0–12,0

Stredný 51–100 12,1–35,4

Nezdravý pre citlivé skupiny 101–150 35,5–55,4

Nezdravý 151–200 55,5–150,4

Veľmi nezdravý 201–300 150,5–250,4

Nezabezpečený 301–500 250,5–500,4

*	Tabuľka:	Bezpečnostné	vety	s	pokynmi	pre	index	kvality	ovzdušia	(AQI)	a	úroveň	
PM2.5. (Podľa oddelenia Plánovania kvality ovzdušia americkej Agentúry pre 
ochranu životného prostredia (EPA) a Hlásenia dennej kvality ovzdušia – index 
kvality	ovzdušia	(AQI).	EPA	454/B-18-007.	20.	septembra	assstance-document-
sept2018.pdf )
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7 Činnosť čističky vzduchu

Tlačidlá a funkcie

Ikona Činnosť
Názov 
tlačidlá

Opis funkcie

Dlhé 
stlačenie

Režim 
Normálny

Ionizátor, bezdrôtové nabíjanie, snímač 
PM2.5 a ventilátora fungujú normálne.

Režim Nočný
Ionizátor a bezdrôtové nabíjanie 
fungujú normálne. Ventilátor, snímač 
PM2.5 sú vypnuté.

Krátke 
stlačenie

Režim 
Spánok

Ionizátor, bezdrôtové nabíjanie, snímač 
PM2.5 a ventilátora fungujú normálne. 
Úroveň	rýchlosti	ventilátora	zodpovedá	
režimu spánku.

Krátke 
stlačenie

Úroveň	
ventilátora

1-2-3 nastavenie rýchlosti ventilátora.

Krátke 
stlačenie

Bluetooth
Po úspešnom spárovaní bude vždy 
zobrazená ikona Bluetooth.

Krátke 
stlačenie

Nočné svetlo ZAPNÚŤ a VYPNÚŤ nočné svetlo.

Predvolený	prevádzkový	režim	je	normálny	režim	a	úroveň	ventilátora	je	2.
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8 Výmena HEPA filtra

C
POZNÁMKA: Pred výmenou 
HEPA filtra vždy spotrebič 
odpojte.

1. Keď sa rozsvieti ukazovateľ výmeny 
filtra, je čas vymeniť HEPA filter.

2. Vypnite jednotku a odpojte ju.
3. Opatrne odoberte zadný kryt.
4. Vytiahnite HEPA filter.
5. Nahraďte ho za nový HEPA filter.
6. Zakryte zadný kryt.

8 Odstraňovanie problémov

Problém Riešenie

Ukazovateľ	zadného	krytu	bliká.	 	Uistite	sa,	že	zadný	kryt	je	zatvorený.

Ukazovateľ	výmeny	filtra	bliká.	 	Vymeňte	filter.

Pripojenie Bluetooth zlyhalo.

 Stlačte opäť ikonu Bluetooth a pripojte 
sa opäť, vyberte správny názov: BEKO_ 
ATP5500N, ikona Bluetooth prestane 
blikať.

Telefón nie je možné nabiť v oblasti 
pre bezdrôtové nabíjanie.

 Skontrolujte, či je váš telefón vhodný 
pre bezdrôtové nabíjanie.

Jednotka nepracuje.  Skontrolujte, či je jednotka pripojená 
ku zdroju napájania.
 Skontrolujte, či je jednotka zapnutá.
 Skontrolujte stav filtra a ak je to 

nevyhnutné,	vymeňte	ho.
	Uistite	sa,	že	nič	neblokuje	prívod	

vzduchu a výstup filtrovaného 
vzduchu.
	Uistite	sa,	že	plastový	sáčok	bol	z	filtra	

odstránený.

Znížený prúd vzduchu.
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10 Technické údaje

Technické a konštrukčné zmeny vyhradené.

Vyrobené v Číne

Model č.: ATP5500N

Menovitý výkon: 36 W

Kontaktné údaje pre získanie 
viac informácií:

Arcelik	A.S.	SUTLUCE,	Karaagac	cad.	2-6,	34445	
Beyoglu, Istanbul, Turecko

Parametre externého napájacieho zdroja

Výrobca: E-TEK Electroncs Manufactory Co., Ltd .

Identifikátor modelu: ZD36W120300D

Vstupné napätie: 100–240 V~

Vstupná frekvencia: 50/60 Hz

Vstupný prúd: 1,0 A

Výstupné napätie: 12,0 V DC

Výstupný prúd: 3,0 A

Výstupný výkon: 36,0 W

Priemerná aktívna účinnosť: 87,5	%

Účinnosť pri malom zaťažení 
(10	%):

86	%

Spotreba energie v stave bez 
záťaže:

0,08 W
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10 Technické údaje

Parametre externého napájacieho zdroja

Výrobca:
Foshan Shunde Guanyuda Power Supply Co., 
Ltd.

Identifikátor modelu: GM39-120300-D

Vstupné napätie: 100–240 V~

Vstupná frekvencia: 50/60 Hz

Vstupný prúd: 1,5 A

Výstupné napätie: 12,0 V DC

Výstupný prúd: 3,0 A

Výstupný výkon: 36,0 W

Priemerná aktívna účinnosť: 88,08	%

Účinnosť pri malom zaťažení 
(10	%):

87,5	%

Spotreba energie v stave bez 
záťaže:

0,057	W



Informácie o likvidácii opotrebovaného elektrického 
zariadenia (súkromné domácnosti)

Tento symbol na produktoch a/alebo na priložených dokumentoch znamená, že sa pri likvidácii 
nesmú elektrické a elektronické zariadenia miešať so všeobecným domácim odpadom.
V záujme správneho obhospodarovania, obnovy a recyklácie odvezte, prosím, tieto produkty 
na určené zberné miesta, kde budú prijaté bez poplatku. V niektorých krajinách je možné tieto 
produkty vrátiť priamo miestnemu maloobchodu v prípade, ak si objednáte podobný nový 
výrobok.
Správna likvidácia týchto produktov pomôže ušetriť hodnotné zdroje a zabrániť možným 
negatívnym vplyvom na ľudské zdravie a prostredie, ktoré môžu inak vzniknúť v dôsledku 
nesprávneho zaobchádzania s odpadom. Bližšie informácie o najbližšom zbernom mieste 
získate na miestnom úrade.
V prípade nesprávnej likvidácie odpadu môžu byť uplatnené pokuty v súlade s platnou 
legislatívou.

Pre právnické osoby v Európskej únii
Ak potrebujete zlikvidovať opotrebované elektrické a elektronické zariadenia, bližšie informácie 
získate od svojho miestneho predajcu alebo dodávateľa.

Informácie o likvidácii v krajinách mimo Európskej únie
Tento symbol je platný len v Európskej únii.
Ak si želáte zlikvidovať toto zariadenie, obráťte sa na
miestny úrad alebo predajcu a poinformujte sa o správnom spôsobe likvidácie tohto typu 
odpadu.
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