
instrukcja użytkownika 
oczyszczacz powietrza 

DVS-SAP3866 
 

 
 

W niniejszej instrukcji opisano wersję urzą-
dzenia aktualną na dzień 23.09.2019. Posia-
dane przez Ciebie urządzenie może nieznacz-
nie różnić się od opisanego poniżej. 

 
1 Urządzenie 
 

 

Jonizacja powietrza 
1. Podświetlenie dotyczące jakości powietrza 
2. Panel sterujący 
3. Otwory nawiewu oczyszczonego powietrza 
4. Czujnik światła 
5. Przycisk włączenia/wyłączenia urządzenia 
6. Wyświetlacz ciekłokrystaliczny 
7. Obudowa 
8. Uchwyt oraz element otwierania obudowy 
9. Uchwyt oraz element otwierania obudowy 
10. Filtr kompozytowy 
11. Otwory zasysania zanieczyszczonego powietrza 
 
2 Zasada działania 
 

 

 

Skuteczne oczyszczanie powie-
trza z pyłów PM2.5, smogu, pył-
ków, alergenów itp. 
 

Usuwanie nieprzyjemnych zapa-
chów 
 

3 poziomy intensywności pracy 
Funkcja „timer” 
 

Informacja o konieczności 
zmiany filtra 
 

3 tryby pracy (automatyczny, 
manualny, nocny) 
 

Czujnik temperatury i wilgotno-
ści powietrza 
 

Zabezpieczenie przed dziećmi 
 

Wyświetlacz ciekłokrystaliczny 
 

Współpraca z WiFi i aplikacją 

 

 
 
Filtr kompozytowy zawiera: 

• Filtr wstępny (zatrzymuje cząsteczki powyżej 
20 mikronów np. pył, włosy, sierść itp.) 

• Filtr HEPA (zatrzymuje cząsteczki powyżej 0.1 
mikrona, takie jak smog, pył, kurz, alergeny itp.) 

• Filtr z aktywnym węglem (redukuje nieprzy-
jemne zapachy, benzen oraz formaldehydy) 

 
Jonizator powietrza 
Generuje jony ujemne, które wiążą negatywne dla 
ludzkiego zdrowia cząsteczki znajdujące się w po-
wietrzu i tym samym wpływają na jego znaczącą 
poprawę. 

3 Wymiana filtra 
 

 
 

1. Wyłącz urządzenie i odłącz je od prądu 
2. Wciśnij blokady zwalniające po obu stronach 

urządzenia (znajdują się w dolnej części zagłę-
bień uchwytów do przenoszenia) 

3. Podnieś górną część obudowy 
4. Wyjmij filtr (w przypadku nowego urządzenia) 
5. Zdejmij folię zabezpieczającą z filtra 
6. Włóż filtr i zamknij obudowę zwracając uwagę 

na to, by znajdowała się w swoim oryginalnym 
położeniu 

 

Usuń folię zabezpieczającą z filtra przed 
pierwszym uruchomieniem urządzenia. 

 
4 Funkcje urządzenia 
 

 
 

 Przycisk włączenia / wyłączenia 
Po podłączeniu urządzenia do prądu, wciśnij przy-
cisk aby je włączyć (zostanie uruchomiony tryb au-
tomatyczny). Kiedy urządzenie pracuje, wciśnij 
przycisk aby przełączyć je w tryb uśpienia. 
 

 Tryb pracy nocnej 
Gdy urządzenie jest włączone, przesuń pokrętło na 
funkcję trybu, aby ją uaktywnić. Zapalona dioda po-
twierdzi prawidłowe włączenie funkcji, a pozostałe 
podświetlenie zostanie przyciemnione. Oczysz-
czacz będzie pracował z niską intensywnością. 

 

 Reset ustawień filtra 
Jeśli dioda przycisku miga na czerwono, a na wy-
świetlaczu stanu filtra wyświetlany jest najniższy 
poziom, oznacza to, że można go używać jeszcze 
przez 48 godzin. W tym czasie użytkownik powinien 
wymienić filtr na nowy. Po wymianie przytrzymaj 
przycisk resetu filtra tak długo, aż przycisk przesta-
nie migać na czerwono i zapełnią się wszystkie po-
ziomy stanu filtra na wyświetlaczu urządzenia. 
 

 Funkcja „timer” 
Po wciśnięciu przycisku timera wyświetlacz oraz 
przycisk zaświecą się, a urządzenie przejdzie do 
trybu ustawienia czasu timera. Następnie wciśnij 
przycisk tyle razy, ile godzin chcesz ustawić (maksy-
malnie 7 godzin). Gdy zgaśnie podświetlenie przy-
cisków, oznacza to wyłączenie ustawienia czasu.   
 

 Blokada przed dziećmi 
Podczas pracy urządzenia naciśnij i przytrzymaj 
przycisk blokady przed dziećmi przez 3 sekundy aby 
zablokować wszystkie przyciski. Przytrzymaj przy-
cisk ponownie przez 3 sekundy, aby wyłączyć blo-
kadę i ponownie włączyć wszystkie przyciski.  
 

 Funkcja połączenia WiFi 
Podczas pracy urządzenia naciśnij i przytrzymaj 
przycisk WiFi przez 5 sekund, aby włączyć funkcję 
WiFi. Przycisk zacznie migać, informując o gotowo-
ści do połączenia z siecią WiFi. Gdy przycisk będzie 
świecił się stale oznacza to, że urządzenie pomyśl-
nie połączyło się z WiFi. Aby zresetować ustawienia 
WiFi przytrzymaj ponownie przycisk przez 5 se-
kund.  
 

 Tryb pracy automatycznej 
Obróć pokrętło na tryb pracy, a zaświeci się ikona 
trybu pracy automatycznej oraz AUTO. Prędkość 
wentylatora dostusuje się automatycznie na pod-
stawie pomiaru cząstek stałych w powietrzu. War-
tość „0-75” niska prędkość, „75-150” średnia pręd-
kość, 150 i powyżej  - wysoka prędkość. Po ponow-
nym obróceniu pokrętła ikony zgasną, a tryb zosta-
nie wyłączony.  
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5 Instrukcja panelu sterowania i wyświetlacza 
 

Wyświetlacz intensywności nawiewu 
 

 
 

Obróć pokrętłem, by ustawić intensywność na-
wiewu. Jedna podświetlona kreska na wskaźniku 
oznacza niską intensywność, dwie kreski średnią, a 
trzy kreski – wysoką intensywność nawiewu. 
 
Ustawienia czasu timera 
 

 
 

Po ustawieniu danego czasu timera, zaświeci się 
odpowiednia ikona. 
 
Wyświetlanie funkcji 
 

 
 

Obróć pokrętłem, aby wybrać daną funkcję. Po jej 
wyborze zaświeci się odpowiednia dioda.  
 
Wskaźnik zanieczyszczenia powietrza 
 

 
 

Informuje o zanieczyszczeniu powietrza cząstkami 
stałymi w czasie rzeczywistym. 
 
Wskaźnik temperatury 
 

 
 

Pokazuje wartość temperatury powietrza w danym 
pomieszczeniu. 
 
Wskaźnik wilgotności 
 

 
 

Informuje o wilgotności powietrza (zawartość pary 
wodnej w powietrzu) w danym pomieszczeniu. 
 

Wskaźnik stanu filtra 
 

 
 

Wskazuje jak długo można bezpiecznie używać fil-
tra, który jest zainstalowany w urządzeniu. Każda 
kreska to 500 godzin pracy filtra.  
 
6 Wskaźnik jakości powietrza 
 
Informacja o jakości powietrza jest włączona, gdy 
urządzenie pracuje. W zależności od jakości powie-
trza dioda będzie świecić się na różne kolory: 
 

Jakość bardzo dobra – kolor zielony  - wartość za-
nieczyszczenia 0-75.  
 

Jakość dobra – kolor niebieski – wartość zanieczysz-
czenia 75-150. 
 

Jakość słaba – kolor czerwony – wartość zanieczysz-
czenia powyżej 150. 
 
7 Obsługa urządzenia 
 

Przycisk Power 
 

 
 

Wciśnij, aby włączyć lub wyłączyć urządzenie.  
 
Reset filtra powietrza 
 

 
 

Po każdej wymianie filtra, należy zresetować jego 
ustawienie. W tym celu wciśnij i przytrzymaj przy-
cisk resetu filtra, aż czerwona dioda przestanie mi-
gać i wypełnią się wszystkie kreski stanu filtra. 

Funkcja „timer” 
 

 
 

Aby włączyć funkcję timera, wciśnij przycisk. Aby 
ustawić godzinę, wciśnij przycisk ponownie. Każde 
kolejne dotknięcie przycisku timera to kolejna go-
dzina ustawienia timera. Ustawienie timera będzie 
nieaktywne, gdy wyłączy się podświetlenie przyci-
sku timera. 
 
Blokada przed dziećmi 
 

 
 

Aby zablokować wszystkie przyciski, wciśnij i przy-
trzymaj przez 3 sekundy przycisk blokady. Aby wy-
łączyć blokadę i ponownie uaktywnić wszystkie 
przyciski, ponownie wciśnij i przytrzymaj przycisk 
blokady przez 3 sekundy.  
 
Funkcja WiFi 
 

 
 

Wciśnij i przytrzymaj przycisk WiFi przez 5 sekund, 
aby włączyć funkcję WiFi w urządzeniu. Przycisk po-
łączenia będzie migał, przy próbie połączenia z sie-
cią. Gdy łączenie przebiegnie pomyślnie, przycisk 
WiFi zostanie podświetlony na biało. Ponowne 
przytrzymanie przycisku WiFi przez 5 sekund zrese-
tuje połączenie sieciowe i pozwoli ponownie połą-
czyć się z siecią. 

Tryb pracy nocnej 
 

 
 

Gdy urządzenie jest włączone, przesuń pokrętło na 
funkcję trybu, aby ją uaktywnić. Zaświeci się ikona 
SLEEP oznaczająca, że urządzenie pomyślnie prze-
szło do trybu pracy nocnej. Gdy tryb jest włączony, 
wszystkie inne ikony oraz wyświetlacz są wyłą-
czone. Aby wyłączyć tryb pracy nocnej, obróć po-
krętło na inny tryb.  
 
Tryb pracy automatycznej 
 

 
 

Obróć pokrętło na pozycję AUTO aby włączyć tryb 

pracy automatycznej. Podświetlona ikona trybu 

pracy automatycznej, świadczy o pracy urządzenia 

w tym trybie.  

Tryb manualny 
 

 
 

Aby włączyć tryb manualny, przekręć pokrętło na 
jeden z trzech trybów prędkości – LOW (niski) MID 
(średni) lub HI (wysoki). W zależności od wybranej 
prędkości, zaświeci się odpowiednia dioda i pod-
świetli odpowiednia ilość kresek. 
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8 Czyszczenie i konserwacja 
 

Urządzenie musi zostać odłączone od prądu przed 
rozpoczęciem czyszczenia lub konserwacji. 
 

1. Czyszczenie urządzenia 

• wytrzyj plamy miękką ściereczką 

• w przypadku bardziej uporczywych plam, 
zwilż delikatnie ściereczkę 

 

 Nie zalecamy używania twardych przedmiotów 
do czyszczenia urządzenia – mogą one spowodo-
wać uszkodzenia. 
 
2. Wymiana i czyszczenie filtra 

• wbudowany program w urządzeniu przypo-
mni o konieczności zmiany filtra. W zależno-
ści od jakości filtrowanego powietrza czas 
żywotnosci filtra może być różny. Użytkow-
nik może również zmienić filtr, gdy dźwięki 
oraz zapach urządzenia będą wskazywać na 
zużycie filtra. 

• jeśli na filtrze kompozytowym pojawi się 
warstwa kurzu, użytkownik może użyć odku-
rzacza (ustawionego na niskie obroty) do 
oczyszczenia filtra. Zaleca się odkurzenie fil-
tra raz w miesiącu.  

 

Szacuje się, że absorbując codziennie emisję z 3 pa-
pierosów żywotność filtra wynosi rok.  
 

Czas wymiany filtra może być różny dla różnych 
miejsc i różnych sposobów użytkowania. Zmień 
filtr, kiedy nie będzie on odpowiednio wydajny.  
 

Zużyty filtr zutylizuj jako odpad niepalny.  
 
9 Uwagi 
 

Przeczytaj uważnie poniższe punkty aby bezpiecz-
nie korzystać z urządzenia. 
 
1. Nie używaj komponentów, które nie są do-

zwolone przez producenta. Gwarancja wy-
gasa, gdy urządzenie zostanie uszkodzone na 
wskutek użycia nieautoryzowanych części. 

2. Sprawdź, czy ogólny stan urządzenia jest po-
prawny i czy w opakowaniu znajdują się 
wszystkie elementy. 

3. Dzieci oraz osoby niezdolne do obsługi urzą-
dzenia powinny być pod nadzorem osoby 

dorosłej, która zapoznała się z instrukcją urzą-
dzenia. 

4. W przypadku wystąpienia wypadku podczas 
używania urządzenia należy natychmiast je 
wyłączyć. Zabrania się używania urządzenia 
gdy jest ono wadliwe. 

5. W przypadku uszkodzenia przewodu zasilają-
cego naprawy może dokonać jedynie serwis 
producenta lub odpowiednio wykwalifiko-
wana osoba. 

 

 Czynności zakazane: 

• nie wkładaj dłoni w miesca wlotu oraz wylotu 
powietrza 

• nie odłączaj przewodu zasilającego mokrymi 
dłońmi 

• nie używaj urządzenia w pomieszczeniu wy-
pełnionym wodorem, dimetylometanem lub 
innym łatwopalnym gazem 

• nie używaj urządzenia, jeśli przewód zasilający 
jest uszkodzony, i / lub gniazdo elektryczne nie 
jest prawidłowo zamontowane 

• nie używaj urządzenia w miejscu, gdzie są: roz-
pylone areozole, źródła dymu, ogień oraz w 
pomieszczeniach z dużą wilgotnoscią powie-
trza (np. łazienka) 

• nie blokuj wlotu oraz wylotu powietrza z urzą-
dzenia 

• nie włączaj urządzenia bez filtra 

• nie myj ani nie pierz filtra w celu jego ponow-
nego użycia 

 

 Ostrzeżenia: 

• urządzenie działa jedynie z gniazdem elek-
trycznym o napięciu 230V 

• podczas odłączania wtyczki złap ją prawi-
dłowo, nie ciągnij za sam przewód 

• usuwaj kurz z wtyczki urządzenia (tylko gdy 
urządzenie jest odłączone od prądu) 

• nie używaj silnych detergentów podczas czysz-
czenia urządzenia 

• trzymaj urządzenie z dala od źródeł ciepła (ko-
minki, piece) oraz z dala od otwartego ognia 

 

 Uwagi: 

• nie należy przemieszczać urządzenia podczas 
pracy. Podczas przemieszczania urządzenia 

należy zadbać o odpowiedni chwyt, w innym 
wypadku może dojść do przewrócenia i uszko-
dzenia urządzenia 

• w przypadku gdy po włączeniu urządzenia na 
odbiornikach radiowych i telewizyjnych po-
wstały by zakłócenia, należy oddalić urządze-
nie od tych odbiorników, oraz podłączyć je do 
innego gniazda elektrycznego. Jeśli zakłócenia 
nie ustąpią, skontaktuj się z osobą zajmującą 
się instalacjami elektrycznymi 

• urządzenie nie jest przeznaczone dla dzieci 
oraz osób niepełnosprawnych, zwłaszcza nie-
pełnosprawnych umysłowo. Wyjątek stano-
wią sytuacje, gdy takie osoby są pod nadzorem 
kompetentnej osoby dorosłej, która zapoznała 
się z instrukcją obsługi urządzenia 

 
10 Rozwiązywanie problemów 
 

problem przyczyna i rozwiązanie 
urządzenie 
nie działa 

• urządzenie nieprawidłowo podłą-
czone do zasilania (podłącz pra-
widłowo urządzenie) 

• przedni panel zainstalowany nie-
prawidłowo (ponownie zainstaluj 
panel przedni) 

Mała ilość po-
wietrza wydo-
bywa się z wy-
lotu 

• nie zdjęta folia ochronna z litra 
(zdejmij folię) 

• we wlocie lub wylocie powietrza 
znajdują się niepożądane ele-
menty (usuń je) 

• filtr powietrza mocno zanieczysz-
czony (wyczyść lub wymień filtr) 

Jakość powie-
trza nie popra-
wiła się 

• nie zainstalowano filtra (zainsta-
luj filtr) 

• filtr źle zainstalowany w urządze-
niu (zainstaluj go prawidłowo) 

• otwarte okna lub drzwi w po-
mieszczeniu (zamknij je) 

• urządzenie znajduje się za blisko 
elementów zewnętrznych (odsuń 
urządzenie od nich) 

• bardzo zanieczyszczony filtr (wy-
czyść lub wymień filtr na nowy) 

Niepożądane za-
pachy z wylot 
powietrza 

• zbyt dużo dymu papierosowego 
lub innego czynnika wywołują-
cego nieprzyjemny zapach (ogra-
nicz go) 

• bardzo zabrudzony filtr (wymień 
filtr na nowy) 

 

 Nie rozbieraj urządzenia w stopniu większym niż 
jest to konieczne przy wymianie filtra – może to 
spowodować uszkodzenie urządzenia lub zranienie 
osoby dokonującej konserwacji urządzenia. 
 
11 Specyfikacja techniczna 
 

Model DVS-SAP3866 CARD (PM) 550m3/h 
Zasilanie 230V CARD (HCHO) 271m3/h 
Pobór mocy 47W CARD (PM) P4 
Waga netto 11kg CARD (HCHO) F4 
Typ sensora dualny Skuteczność doskonała 
Materiał ABS Jony ujemne 8mln/cm3 
Wymiary 35x34x75cm Głośność 10-61dB 
Powierzchnia 38-66 m2 sterowanie lokalne/zdalne 

 

12 Dodanie do aplikacji mobilnej 
 

Pobierz aplikację TUYA SMART na telefon 
 

 
 

Aplikacja dostępna jest na system Android (Sklep 
Play) oraz iOS (Appstore). 
 

Po instalacji otwórz aplikację i kliknij „Zarejestruj 
się”. 
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Wpisz swój adres email i kliknij „Otrzymaj kod we-
ryfikacyjny”. 
 

 
 

Na podany adres e-mail otrzymasz 6-cyfrowy kod 
weryfikacyjny który należy wpisać do aplikacji. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Utwórz nowe hasło za pomocą którego będziesz lo-
gować się do aplikacji. Jeśli Twoje hasło nie działa, 
wpisz hasło „serwis123”. 
 

 
 

Po zalogowaniu kliknij „Dodaj urządzenie”. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Kliknij „Małe urządzenia” > „Oczyszczacz”. 
 

 
 

Wciśnij i przytrzymaj na oczyszczaczu przycisk połą-
czenia WiFi przez 5 sekund. Gdy dioda połączenia 
WiFi będzie migać, kliknij w aplikacji przycisk „Con-
firm indicator rapidly blink”. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Wybierz sieć WiFi i wpisz do niej hasło. Urządzenie 
obsługuje jedynie sieci 2,4GHz. Kliknij „Potwierdź” 
na dole ekranu. 
 

 
 
Aplikacja zacznie szukać urządzenia. Gdy konfigura-
cja dobiegnie końca, urządzenie zostanie dodane. 
 

 
 

 

Kliknij „Zakończono” i przejdź do zdalnej obsługi 
urządzenia.  
 
W razie problemów z połączeniem urządzenia, zre-
setuj WiFi zgodnie z instrukcją i spróbuj dodać urzą-
dzenie ponownie. 

sklep@dvspolska.pl 

Importer i dystrybutor: DVS Polska, marka stworzona przez Alkam Secrurity Sp. z o.o. – Sp. k., ul. Kaniowska 104, 01-529 Warszawa, tel. 22 839 22 79, e-mail: sklep@dvspolska.pl, web: www.dvspolska.pl 


