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OCZYSZCZACZ POWIETRZA

ELFI 900 i ELFI 900 ANTY SMOKE 
Proszę zachować instrukcję na przyszłość. Dla lepszego użytkowania i uniknięcia jakichkolwiek
szkód koniecznym jest, aby przeczytać poniższe wskazówki bardzo uważnie przed użyciem
oczyszczacza.
Oczyszczacze i filtry ELFI są nowymi produktami w gamie produktów firmy WOOD'S. Jednakże
nasze urządzenia są produkowane przez specjalistów z ponad czterdziestoletnim doświadczeniem w
produkcji oczyszczaczy i filtrów powietrza w Szwecji.
Oczyszczacz jest patentowany, jest szwedzkim produktem z maksymalnym poziomem oczyszczania
przy minimalnych kosztach utrzymania, niskim poziomie hałasu i zużycia energii.
Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie: www.woodseurope.com

DANE TECHNICZNE ELFI 900/ELFI 900 ANTY SMOKE
Powierzchnia pomieszczenia Do 160 m2
Przepływ powietrza, stopień 1 200 m3/h
Przepływ powietrza, stopień 2 400 m3/h
Przepływ powietrza, stopień 3 700 m3/h
Przepływ powietrza, stopień 4 900 m3/h
Stopień wymiany powietrza około 2 razy na 1 godz.
Poziom hałasu 30/45/55/60 dB(A)
Pobór mocy 25/35/45/80 W
Poziom oczyszczania 99,98%
Kolor biały + aluminium
Waga 15,2 kg
Wymiary (Szerokość x Wysokość x Głębokość) 565x615x220mm
Żywotność filtrów około 12 miesięcy
Gwarancja 10 lat

MOŻLIWE PROBLEMY:
Oczyszczacz powietrza nie włącza się, należy:
• Sprawdzić czy oczyszczacz jest podłączony do prądu i wtedy go włączyć.
• Sprawdzić czy górny zatrzask jest zamknięty.
• Sprawdzić bezpiecznik znajdujący się z tyłu urządzenia.
Brak przepływu powietrza w oczyszczaczu, należy:
• Sprawdzić czy przepływ nie jest czymś zablokowany.
• Przenieść oczyszczacz tak, żeby znajdował się nieco dalej od innych urządzeń.
Z urządzenia wydobywają się hałasy, należy:
• Sprawdzić czy oczyszczacz nie jest powiązany z innym urządzeniem w pomieszczeniu.



Firma Wood's z dumą prezentuje ELFI, całkowicie nową, wyprodukowaną w Szwecji serię oczyszczaczy. 
Wspólnie ze Szwedzkimi ekspertami, którzy posiadają przeszło 40 lat doświadczenia, Wood's opracował 
niepowtarzalny oczyszczacz z bardzo wysokim poziomem oczyszczania i z bardzo niskim poziomem 
głośności oraz zużyciem energii. Technika filtracji powietrza użyta w oczyszczaczach firmy Wood's
posiada szwedzki patent i używana jest w urządzeniach, które posiadają wysoką moc i wydajność, nie 
pociągając za sobą konsekwencji w wysokim zużyciu energii i wysokiego poziomu głośności. 
Użytkownicy mogą znaleźć szeroką gamę produktów znajdujących zastosowanie zarówno w działalności 
biznesowej jak i w innych dziedzinach życia; od przemysłu żywieniowego i zdrowotnego do prywatnych 
domów i małych firm. W skrócie, nasi klienci to ludzie, którzy traktują swoje zdrowie poważnie! Nasze 
obszerne doświadczenie w obszarze badań i produkcji poskutkowało w wysokiej jakości urządzeniach z
maksymalnym poziomem oczyszczania przy minimalnych kosztach utrzymania, poziomu głośności
i wydatkach. Oczyszczacze firmy Wood's czyszczą powietrze lekkimi ładunkami elektrycznymi. To 
znaczy, że urządzenia nie potrzebują gęstych filtrów, aby złapać cząstki kurzu i zanieczyszczeń 
powietrza. Dlatego też, oczyszczacze pobierają tak mało energii i posiadają niski stopień hałasu,
dlatego nie ma dużych i głośnych wentylatorów, które są potrzebne do obiegu powietrza w
pomieszczeniu. Oczyszczacze firmy Wood's są produkowane w Szwecji i posiadają 99,98% skuteczności
oczyszczania. Urządzenia są bardzo wysokiej jakości i posiadają dużą pojemność, okres gwarancji
wynosi 10 lat.

UŻYTKOWANIE OCZYSZCZACZA 
Urządzenia są bardzo proste w obsłudze. Należy umieścić oczyszczacz na ziemi, najlepiej na środku 
pokoju i podłączyć do gniazda zasilania. Następnie wybrać preferowaną prędkość wentylatora. 
Urządzenie posiada dwa stopnie prędkości wentylatora. Wybór drugiego stopnia wentylatora oznacza 
wyższy poziom przepływu powietrza i szybsze oczyszczenie, ale także nieznaczny wzrost zużycia energii 
i wyższy poziom głośności.
• Podczas pracy oczyszczacza pali się zielona lampka znajdująca się z przodu.
• Kiedy lampka pali się na czerwono należy wymienić filtr.
• Należy zapoznać się z instrukcją wymiany filtra w rozdziale Wymiana filtra.
• Aby uzyskać lepszy efekt pracy należy umieścić oczyszczacz na środku pokoju. Należy także upewnić 
się, że nic nie blokuje przepływu powietrza co może zmniejszyć jego efektywność.

SŁABA JAKOŚĆ POWIETRZA -ZAGROŻENIE DLA ZDROWIA.
Dziennie wdychamy duże ilości szkodliwych cząsteczek w naszych domach. Oczyszczacze firmy
Wood's usuwają 99,98% pyłków, kurzu, sadzy, spalin, bakterii i zarodników pleśni z powietrza
wewnętrznego i zapewniają natychmiastową ulgę ludziom cierpiącym na alergię i astmę. Ludzie, którzy 
nie cierpią na żadne dolegliwości również są narażeni na zanieczyszczenia znajdujące się w powietrzu i 
na pewno zauważą różnicę gdy powietrze jest wolne od cząstek i zanieczyszczeń przez działanie 
urządzenia. Oczyszczacz usuwa także pochodne promieniotwórczych rodonu pochodzące z zewnątrz i 
zapobiega chorobom rozprzestrzeniających się w miejscu pracy i w domu. Duża ilość cząsteczek i 
zanieczyszczeń jest niestety częstym problemem w większości miast, ich wdychanie może upośledzać 
zdolność płuc dzieci a nawet powodować poważne choroby u dorosłych. Problem wzrasta kiedy 
powietrze na zewnątrz jest suche w czasie zimy. Oczyszczacz firmy Wood's gwarantuje zdrowe 
powietrze w mieszkaniu, nie ważne gdzie znajduje się urządzenie, można poprawić jakość powietrza 
zanim zacznie oddziaływać niekorzystnie na zdrowie.
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DZIAŁANIE OCZYSZCZACZA WOOD'S 
Oczyszczacz ELFI 900 wprawia w obieg powietrze w całym pokoju małym wentylatorem. Zalecane jest 
aby urządzenie dokonało cyrkulacji powietrza w całym pomieszczeniu dwa razy na godzinę. Dlatego 
jest przeznaczone do pomieszczeń nie większych niż 160 m², w zależności od zanieczyszczenia. 
W bardziej zanieczyszczonych pomieszczeniach, na przykład w bardzo brudnych lub zadymionych 
pokojach, trzeba wziąć pod uwagę, że powietrze powinno być przefiltrowane częściej. Wówczas 
maksymalna powierzchnia, w której będzie pracował oczyszczacz zmniejsza się. Podczas gdy powietrze 
w pomieszczeniu jest poddawane jonizacji zwiększa się jego jakość.
Cząsteczki powietrza są naładowane dodatnio, dzięki czemu trzymają się razem. To powoduje
powiększenie ich rozmiaru i sprawia, że można łatwiej je złapać. 
Aktywne filtry jonów HEPA są umieszczone w najbliżej części oczyszczającej. Filtry HEPA są
zjonizowane, a ładunek elektryczny przyciąga i chwyta naładowane cząsteczki powietrza. Ta technika 
daje niską potrzebę filtracji a zarazem wysoką wydajność oczyszczania przy małym zapotrzebowaniu na 
pobór energii elektrycznej i niskiej głośności. Przez użycie ładunku elektrycznego w celu oddzielenia 
cząsteczek od powietrza oczyszczacz Wood's nie musi polegać na żywotności filtra żeby otrzymać 
wysokiej jakości powietrze. To oznacza, że w celu wprawienia powietrza w ruch nie potrzebne są głośne 
i energochłonne wentylatory, które używane są w tradycyjnych oczyszczaczach o tej samej wydajności.

FILTRY WĘGLOWE:
Jest również możliwość wyposażenia oczyszczacza ELFI 900 w filtry węglowe, w celu pozbycia się
z powietrza nieprzyjemnych zapachów takich jak dym tytoniowy, spalanie drewna, zapachy z garaży i z 
pomieszczeń na śmieci itd. Ta metoda w połączeniu z oczyszczaniem powietrza gwarantuje najczystsze, 
najzdrowsze i najbardziej przyjemne środowisko w pomieszczeniu. Filtry węglowe są wykonane na 
zamówienie, aby dopasować je do oczyszczacza i umieszczone są bezpośrednio za filtrami cząsteczek. 
To zapewnia dłuższy czas eksploatacji filtrów węglowych jako ze wszystkie cząsteczki są
przechwytywane przez filtr zanim przejdą przez filtr węglowy, oczyszczając powietrze z nieprzyjemnych 
zapachów z zewnątrz.

CZYSZCZENIE I UTRZYMANIE
Oczyszczacz Wood's ELFI 900 jest bardzo łatwy w 
czyszczeniu i utrzymaniu. Jeśli jest to
konieczne, należy użyć wilgotnej szmatki w celu 
oczyszczenia zewnętrznej obudowy. Należy
unikać rozpuszczalników lub silnych środków 
czyszczących, ponieważ może to oddziaływać na
oczyszczacz.

WYMIANA FILTRA
filtr HEPA znajdujący się w oczyszczaczu ELFI 900 
musi być wymieniany regularnie ze względu
na jonizację.
Jeśli wymiana filtra jest konieczna, lampka 
znajdująca się na oczyszczaczu zmienia się z 
koloru
zielonego na czerwony.
• Należy wtedy wyłączyć oczyszczacz z głównego 
zasilania i wyjąć wtyczkę z gniazdka.
• Otworzyć oczyszczacz obracając górny 
drewniany panel lekko w prawo.
• Usunąć dwa zużyte filtry.
• Włożyć nowe filtry, jak jest oznaczone 
strzałkami na filtrach.
• Zamknąć pokrywę i ponownie podłączyć 
oczyszczacz do prądu.

OCZYSZCZACZ POWIETRZA
ELFI 900 



UWAGA!!!
Należy zawsze wyłączyć urządzenie z prądu przed czyszczeniem lub zmianą filtra

UWAGA!!!
Należy zawsze wyłączyć urządzenie z prądu przed przeniesieniem go w inne miejsce.
Wood's ELFI 900 potrzebuje połączenia z uziemionego źródła zasilania.

10 LAT GWARANCJI
Oczyszczacze firmy Wood's posiadają wysoką jakość i wydajność i dlatego firma Wood's jest gotowa 
dać 10 lat gwarancji na wszystkie swoje oczyszczacze. Aby uzyskać 10-letnią gwarancję należy 
postępować zgodnie z kilkoma prostymi wskazówkami:
• Zarejestrować swoje urządzenie na www.woodseurope.com 
• Wymieniać filtry kiedy jest to konieczne, lub co najmniej dwa razy w roku.
• Więcej informacji można znaleźć na www.woodseurope.com 
• Uwaga: należy zachować wszystkie dowody zakupu, nawet te od filtrów, ponieważ są
konieczne do gwarancji.

UWAGA!!!
Jak w przypadku wszystkich urządzeń elektrycznych, ważne jest, aby zawsze zachowywać
bezpieczną odległość od wody.

UWAGA!!!
Nieostrożne obchodzenie się z urządzeniem lub nieuprawniona zmiana w elektronice oczyszczacza
powietrza może spowodować utratę gwarancji. Gwarancja jest ponadto możliwa tylko z dowodem
zakupu oczyszczacza.

GWARANCJE 

OPATENTOWANE PRODUKTY
Tworzymy wszystkie prototypy samodzielnie. Nasze badania i skutki naszej pracy są opatentowane.
Pomagamy również innym producentom w prowadzeniu biznesu oraz w tworzeniu i produkowaniu
nowych urządzeń. Kupując oczyszczacz firmy Wood's można być pewnym, że jest to produkt
wysokiej jakości i efekt najnowszych badań w oczyszczaniu powietrza, skonstruowany i wytworzony w 
Alinsas w Szwecji.

PROFESJONALNA JAKOŚĆ
Oczyszczacze Wood's są skonstruowane tak żeby wytrzymać najcięższe warunki jakie panują w
środowisku. Współpracujemy ściśle z firmami z branży farmaceutycznej, a także stosujemy te same
wysokie wymagania zarówno do naszych produktów jak i do nas samych, niezależnie od klienta lub
potrzeby.

ZOBOWIĄZANIE
Oczyszczacze Wood's są produkowane w Szwecji i rozprowadzane w całej Europie. To oznacza, że
profesjonalny serwis, wparcie techniczne i sprzedaż naszych produktów jest możliwa wszędzie. Od
kiedy powstała nasza firma, przeszło 50 lat temu, ciągle ciężko pracujemy na lepszą jakość
powietrza dla ludzi i ich codziennego życia. Zapewniamy, że nie mamy planów aby to zmienić.

WYPRODUKOWANO W SZWECJI 
Wierzymy, że jest coś specjalnego w produktach, które są wyprodukowane w Szwecji. Być może
jesteśmy nieco tendencyjni, ale faktem jest, że szwedzkie produkty są kojarzone z wysoką jakością i
wydajnością na całym świecie, jesteśmy dumni, że możemy się do tego przyczyniać.
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Uni-Lux sp. z o.o.
ul. Jana Kazimierza 61, 01-267 Warszawa
office@uni-lux.pl

tel. (22) 395 60 70
www.uni-lux.pl 
www.unilux.waw.pl

Z zastrzeżeniem prawa do zmian technicznych i błędów drukarskich  03.2015
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EKOLOGIA – DBAJMY O ŚRODOWISKO
Opakowanie kartonowe radzimy oddać do punktu skupu makulatury. Worki z polietylenu (PE) wyrzucić
do kontenera na plastik, części z tworzyw sztucznych oddaj do punktu skupu surowców wtórnych.
Części metalowe oddaj do punktu skupu złomu. Za organizację zbiornic materiałów do wtórnego
wykorzystania, jak również za informację o ich rozmieszczeniu odpowiedzialne są Urzędy Gmin i
Powiatów.


