Výměna filtru

KORASMART 1300, 1400
A
A
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Obrázek 1
Sejmutí čelní desky

C

Obrázek 2
Vyklopení tepelného výměníku

D
Obrázek 3
Vyjmutí starého filtru ven
hliníková hrana
(1 + 2)

E

Obrázek 4
Vložení nového filtru

hliníková
hrana (3)

Filtr musíte za normálních podmínek měnit minimálně každých
šest měsíců anebo ho musíte vyměnit při zobrazení výzvy k výměně na displeji „ “.
Používejte pouze originální filtry od KORADO, a.s.!
K výměně filtru vypněte přístroj a vyměňte filtr na základě následujících operací. Pozor, opatrnost! Ovládejte a odstraňujte pouze
uvedené součásti přístroje.
A Vsuňte po sobě šroubovák do levého a pravého otvoru na čelní
desce. Vtlačte šroubovák mírně dovnitř, až se zaskakovací spoj
pod ním na každé straně uvolní.
B Uchopte horní hranu čelní desky a vyklopte ji směrem dopředu.
Vyvěste pak čelní desku dole a odložte ji stranou.
C Uchopte horní okraj tepelného výměníku a vyklopte ho směrem
dopředu tak, že jeho horní hranu přitáhnete směrem k sobě.
D Vyjměte použitý původní filtr z tepelného výměníku a zlikvidujte
ho jako odpad z domácnosti.
Upozornění: Použijte obal nového filtru k likvidaci původního filtru do odpadu. Obraťte pytel naruby, vyjměte s ním starý filtr
a filtr v pytli zlikvidujte do odpadu.
E Vložte nový filtr do tepelného výměníku. Přední proužek lepenky
na kazetě filtru musí být zasunutý mezi obě hliníkové hrany
(1 + 2). Horní hrana proužku lepenky musí končit pod horní hliníkovou hranou. Spodní okraj rounového filtru musí být vtlačený
za spodní hliníkovou hranu (3).
Uzavřete teď zase přístroj.
F Zaklapněte tepelný výměník opatrně až na doraz.
G Zavěste čelní desku dole. Čelní desku pak nahoře zatlačte oběma rukama, až zaskakovací spoje na obou stranách zapadnou
do aretace. Pokud Váš přístroj KORASMART 1300 nebo
KORASMART 1400 po výměně filtru nefunguje okamžitě, překontrolujte správné usazení čelní desky. Při ostatních problémech se prosím obraťte na KORADO, a.s. nebo na Vašeho
specializovaného prodejce.

Technické zmeny a zmeny farieb vyhradené.
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Výmena filtra

KORASMART 1300, 1400
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Obrázok 1
Sňatie prednej dosky

C

Obrázok 2
Vyklopenie tepelného výmenníka

D
Obrázok 3
Vyňatie starého filtra
hliníková hrana
(1 + 2)

E

Obrázok 4
Vloženie nového filtra

hliníková
hrana (3)

Filter musíte za normálnych podmienok meniť minimálne každých
šesť mesiacov alebo ho musíte vymeniť pri zobrazení výzvy na výmenu na displeji „ “.
Používajte len originálne filtre od KORADO, a.s.!
Vypnite prístroj a vymeňte filter na základe nasledujúcich operácií.
Pozor, buďte opatrní! Ovládajte a odstraňujte iba uvedené súčasti prístroja.
A Vsuňte skrutkovač najskôr do ľavého a potom do pravého
otvoru na prednej doske. Zatlačte skrutkovač mierne dovnútra,
až sa zaskakovací spoj pod ním na každej strane uvoľní.
B Uchopte hornú hranu prednej dosky a sklopte ju smerom dopredu. Potom prednú dosku dole vyveste a odložte ju nabok.
C Uchopte horný okraj tepelného výmenníka a vyklopte ho smerom dopredu tak, že jeho hornú hranu pritiahnete smerom
k sebe.
D Vytiahnite použitý pôvodný filter z tepelného výmenníka a zlikvidujte ho ako odpad z domácnosti.
Upozornenie: Použite obal nového filtra na likvidáciu pôvodného filtra do odpadu. Obráťte vrece naruby, vyberte s ním starý
filter a filter vo vreci zlikvidujte do odpadu.
E Vložte nový filter do tepelného výmenníka. Predný prúžok lepenky na filtrovej kazete musí byť zasunutý medzi obe hliníkové
hrany (1 + 2). Horná hrana prúžka lepenky sa musí končiť pod
hornou hliníkovou hranou. Spodný okraj rúnového filtra musí byť
vtlačený za spodnú hliníkovú hranu (3).
Prístroj teraz znovu uzavrite.
F Opatrne zaklapnite tepelný výmenník až na doraz.
G Zaveste dole prednú dosku. Prednú dosku potom na vrchnej
časti zatlačte oboma rukami, až zaskakovacie spoje na oboch
stranách počuteľne zapadnú do aretácie. Ak Váš prístroj
KORASMART 1300 alebo KORASMART 1400 po výmene filtra
ihneď nefunguje, skontrolujte správne usadenie prednej dosky.
Pri ostatných problémoch sa, prosím, obráťte na KORADO, a.s.
alebo na svojho špecializovaného predajcu.

Technische und farbliche Änderungen vorbehalten.
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Filterwechsel

KORASMART 1300, 1400
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Bild 1
Frontplatte entfernen

C

Bild 2
Wärmetauscher ausklappen

D
Bild 3
Alten Filter herausnehmen
Aluminiumkante
(1 + 2)

E

Bild 4
Neuen Filter einlegen

Aluminiumkante (3)

Der Filter muss unter normalen Bedingungen mindestens alle
sechs Monate oder bei Anzeige der Wechselaufforderung im
Display „ “ gewechselt werden.
Verwenden Sie nur Originalfilter von KORADO, a.s.!
Schalten Sie zum Filterwechsel das Gerät aus und wechseln
Sie ihn anhand der folgenden Schritte. Vorsicht! Betätigen und
entfernen Sie nur die genannten Gerätekomponenten.
A Stecken Sie nacheinander einen Schraubendreher in die
linke und rechte Öffnung an der Frontplatte. Drücken Sie
den Schraubendreher leicht hinein, bis die darunterliegende
Schnappverbindung auf jeder Seite gelöst ist.
B Fassen Sie die Oberkante der Frontplatte und klappen Sie diese nach vorne. Haken Sie dann die Frontplatte unten aus und
legen Sie diese zur Seite.
C Fassen Sie an den oberen Rand des Wärmetauschers und
klappen Sie den Wärmetauscher nach vorne, in dem Sie die
obere Kante zu sich hinziehen.
D Entnehmen Sie den alten Filter aus dem Wärmetauscher und
entsorgen Sie den Filter als Hausmüll.
Hinweis: Nutzen Sie die Verpackung des neuen Filters für
die Entsorgung des alten Filters. Stülpen Sie den Beutel um,
entnehmen damit den alten Filter und entsorgen Sie den Filter
in dem Beutel.
E Legen Sie den neuen Filter in den Wärmetauscher ein. Der
vordere Pappstreifen an der Filterkassette muss zwischen die
beiden Aluminiumkanten (1+2) gesteckt werden. Die Oberkante
des Pappstreifens muss unter der oberen Aluminiumkante
abschließen. Der untere Rand des Vliesfilters muss hinter die
untere Aluminiumkante (3) gedrückt werden.
Schließen Sie jetzt das Gerät wieder.
F Klappen Sie den Wärmetauscher vorsichtig bis zum Anschlag ein.
G Hängen Sie die Frontplatte unten ein. Drücken Sie dann die Frontplatte oben mit beiden Händen an, bis die Schnappverbindungen
auf beiden Seiten eingerastet sind. Funktioniert Ihr KORASMART
1300 oder KORASMART 1400 nach dem Filterwechsel nicht
sofort, überprüfen Sie den korrekten Sitz der Frontplatte. Bei
anderen Problemen wenden Sie sich bitte an KORADO, a.s.
oder Ihren Fachhändler.

Technical and colour modifications reserved.
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Filter change

KORASMART 1300, 1400
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Figure 1
Removing the front plate

C
Figure 2
Tilting forward the heat exchanger

D
Figure 3
Removing the old filter
aluminium edge
(1 + 2)

E

Figure 4
Inserting the
new filter

aluminium
edge (3)

Under normal conditions, the filter must be replaced every six
months or when the display shows the sign „ “ asking you to
change it.
Let us strongly advise you to use the original Korado, a.s.
filters only! If you wish to replace the filter, turn off the device
and change the filter according to the following instructions.
Please be careful! Control and remove the mentioned parts of
the device only!
A If you wish to replace the filter, turn off the device and change
the filter according to the following instructions. Please be careful! Control and remove the mentioned parts of the device only!
B Take hold of the top edge of the front plate and tilt it forward.
C Then unhinge the front plate and put it aside. Then get hold of
the top edge of the heat exchanger and tilt it forward by pulling
its top edge towards you.
D Remove the used original filter from the heat exchanger and
dispose of it as you do with other household waste.
Note: The container of the new filter is to be used to dispose of
the old filter. Turn the container inside out, use it to remove the
old filter and once this is done, dispose of it in the thrash bin.
E Now insert the new filter into the heat exchanger. The front
cardboard strip on the filter’s cartridge must be inserted between the two aluminium edges (1 + 2). The upper edge of the
cardboard strip must not go beyond the top aluminium edge.
The bottom edge of the fleece filter must be pushed behind the
bottom aluminium edge (3).
Now close the device again.
F Snap carefully the heat exchanger until it stops.
G Hang the front plate in its bottom part first. Then push its
top part until the snap joints on both sides lock. If your
KORASMART 1300 or KORASMART 1400 device does not
operate immediately, check if you have fitted the front plate
correctly. In case you have other problems, please contact
KORADO, a.s. or your specialised dealer.
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