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BEVEZETÉS 
Köszönjük, hogy realme terméket választott! 
Kérjük, használatba vétel előtt olvassa el figyelmesen ezt a használati utasítást, hogy a készüléket 
könnyen és egyszerűen tudja használni. 
A jobb szolgáltatás elérése érdekében a használati utasítás tartalma megváltozhat! 
A készülék funkciói és tulajdonságai előzetes figyelmeztetés nélkül megváltozhatnak! 
Amennyiben eltérést tapasztal, keresse fel weboldalunkat a legfrissebb információkért! 
 
BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK 
 
FIGYELMEZTETÉS 

• Ne kísérelje meg felnyitni a készüléket. 
• Kérjük, ne húzza a hálózati kábelt közvetlenül, amikor csatlakoztatja/lecsatlakoztatja az 

adaptert. 
• Kérjük, ne helyezzen idegen tárgyat a készülékbe. 
• Ne használja a terméket a használati utasítástól eltérő módon. 
• A készüléket csak a rendeltetése szerinti célra használja. 

 
BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK 
Mindig tartsa be az alábbi előírásokat a készülék használata során. Ezzel csökkentheti tűz, 
áramütés és egyéb balesetveszély kockázatát. 

• Mielőtt megkezdi a termék használatát, győződjön meg róla, hogy az elektromos aljzat és 
a készülék teljesen száraz-e. 

• Ne dobja a terméket tűzbe. 
• Ne helyezze a készüléket tűz vagy magas hőforrás közelébe. 
• Ne használja a készüléket forró vagy párás környezetben pl fürdőszoba, mosdó stb.  
• A készülék csak beltéri használatra alkalmas, az optimális hőmérséklet kb. 20-25°C 
• A készülék csak otthoni használatra alkalmas. 
• A készülék érzékeny műszaki eszköz, kérjük, óvja a leejtéstől és ütődésektől. 
• Ne tegye ki a készüléket szélsőségesen magas vagy alacsony hőmérsékletnek, valamint 

tűző napsugárzásnak vagy közvetlen, nagy hőhatásnak. 
• Amennyiben a készülék töltése közben azt tapasztalja, hogy az eszköz túlmelegszik, esetleg 

füstöt vagy kellemetlen szagot bocsát ki, azonnal válassza le az elektromos hálózatról a 
tűzesetek megelőzése érdekében! 

• Amennyiben a készülék vagy a kábele sérült, ne használja tovább a terméket. 
• Amennyiben a készülék megsérült, ne használja tovább a terméket. 
• Ne használja a készüléket tusolás vagy fürdés közben. 
• Ne hagyja a készüléket kisgyermekek számára elérhető helyen  
• A készülék nem játék, gyermekek kezébe nem kerülhet! A készüléket és tartozékait, valamint 

a csomagolás részeit kisgyermekek elől elzárva tartsa, mert a kis alkatrészek fulladást vagy 
egyéb sérülést okozhatnak! 

• Javasoljuk, hogy azon személyek, akik fizikailag, érzékszervileg, vagy mentálisan 
korlátozottak, csak felügyelet alatt, vagy akkor használják a készüléket, ha a termék 
használatának módját és az esetleges veszélyeket, kockázatokat teljesen megismerték és 
megértették, és részesültek a megfelelő oktatásban. 

• A készüléket hűvös, száraz és pormentes helyen tárolja. 
• A készüléket csak arra felhatalmazott személy (márkaszerviz) szerelheti szét. 
• Karbantartás előtt húzza ki a készüléket a fali aljzatból.  
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• Védje a tápkábelt. Vezesse úgy a kábelt, hogy ne lehessen rálépni, illetve ne sértse meg rá 
vagy mellé helyezett más eszköz. Különösen figyeljen a kábelre a készülék csatlakozójánál.   

• Beázás esetén azonnal kapcsolja ki a készüléket. Ne szedje szét a szárításhoz ne használjon 
melegítő / szárító eszközt, pl. hajszárító, mikrohullámú sütő, stb. 

• Ha a készülék vízbe esik, húzza ki a fali aljzatból, mielőtt kiveszi a vízből a készüléket.  
• Ne csatlakoztassa vagy húzza ki a tápkábelt a fali aljzatból vizes kézzel.  
• Bármilyen kérdés felmerülése esetén forduljon a szervizhez. 
• Ne használja a készüléket extrém hőmérsékleti körülmények között (0°C alatt és +40°C 

felett), mivel ez megrövidítheti a készülék élettartamát és károsíthatja az akkumulátort. 
• Ne dobálja, kopogtassa vagy zárogassa a készüléket, mivel ez sérülést okozhat a készülék 

alaplapjában. 
• Huzamosabb használat esetén a készülék felmelegedhet. Ez normális jelenség. 
• A készülék használatba vétele előtt ellenőrizze, hogy a szűrő megfelelően a helyén van és a 

szűrő csomagolása el lett távolítva. 
• Helyezze a készüléket egy kemény, sík, stabil felületre. Ne helyezze a készüléket asztal 

szélére vagy csempézett felületre a balesetek és sérülések elkerülése érdekében.  
• Javasolt, hogy a készüléket önálló fali aljzatra csatlakoztassa, ne használjon hosszabbítót, 

hogy elkerülje a tűz és áramütés kockázatát. Nem megfelelő feszültség használata 
károsíthatja a készüléket és így a felhasználót is.  

• Ne használja a készüléket szűrő nélkül.  
• Mindig húzza ki a készüléket a fali aljzatból mielőtt eltávolítja az előlapot és a szűrőt.  
• Ne takarja el a légbevezető és kivezető nyílásokat, mert ez túlmelegedéshez és 

meghibásodáshoz vezethet. Tartsa távol a készüléket függönytől és hasonló tárgyaktól, 
amelyek eltakarhatják a légbevezető és kivezető nyílásokat. Tartson a készülék körül 
legalább 30 cm távolságot a megfelelő szellőzéshez.  

• Csak a gyártó által javasolt tartozékokat használjon a készülék megsérülésének és 
élettartam rövidülésének elkerülése és a garancia feltételeinek megmaradása érdekében.  

• Ne helyezze az ujját vagy egyéb tárgyat a légkivezető nyíláshoz, hogy elkerülje a 
sérüléseket. 

• Ne használja a készüléket benzint, festéket vagy egyéb gyúlékony folyadékot tartalmazó 
területen. Ne használja a készüléket olyan helyen, ahol füstölő rovarriasztó volt 
használatban vagy olajmaradványokat, füstölőt vagy füstölő vegyi anyagot tartalmazó 
területen. 

• Mindig húzza ki a készüléket a fali aljzatból használat után, valamint tisztítás és karbantartás 
előtt. Ne használjon maró anyagot vagy szappant a készülék tisztításához, amely 
megkarcolhatja a készülék felületét. 

• Amikor a készüléket nem használja, helyezze vissza a dobozába és tárolja, hűvös, száraz 
napfénytől elzárt helyen. 

 
Elhelyezési tanácsok: 
 

• Használat során tartsa legalább 2m távolságra elektronikus hullámokat generáló 
eszközöktől, pl televízió vagy rádió készülékek, mert ezek interferenciát okozhatnak. 

• Ne helyezze a készüléket olyan helyre, ahol az érzékelő közvetlenül szélnek van kitéve, mert 
ez hatással lehet a működésre.  

• Ne helyezze a légbevezető vagy kivezető nyílásokat függöny közelébe, mert az veszélyes 
lehet.  

• Ne helyezze a készüléket nagy hőingadozásnak kitett helyiségbe.  
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• Ne használja a készüléket különösen párás környezetben, mint pl fürdőszoba, mert az 
erősen párás környezet rövidítheti a készülék és a szűrő élettartamát.  

• Helyezze a készüléket jó légáramlással rendelkező környezetbe, hogy a friss levegő az 
egész helyiséget bejárja. Ne helyezze a készüléket szőnyeggel borított helyiségbe, mert ez 
enyhe vibrálást eredményezhet üzem közben. 

• A készülék mögötti falfelület idővel bekoszolódhat. Tisztítsa a falfelületet rendszeresen.  
• Ne helyezze a készüléket füstös helyiségbe, pl konyha. Ha a készüléket hosszabb időn át 

füstös helyiségben használja, a szűrő cseréjét gyakrabban kell elvégeznie a hatékony 
működés érdekében.  

 
JELLEMZŐK 
 
Megnevezés:  realme Techlife Air Purifier 
Modell:   RMH2019 
Névleges feszültség: 220-240V ~ 50 Hz/60 Hz 
Teljesítmény:  68 W 
Méretek:   35.6 x 19 x 42.1 cm 
Súly:    4.6 kg 
Tisztítási hatékonyság: 330 m3/h 
Ajánlott szobaméret: 23-39 m2 
 
* Minden adat belső laboratóriumi körülmények között mért eredmény, és a különböző használati szokások és a 
környezet változása miatt a valóságban eltérhetnek. 
 
A DOBOZ TARTALMA 

• realme Techlife Air Purifier 
• HEPA szűrő 
• Előszűrő 
• Használati útmutató 
• Jótállási jegy 

 
Hulladékkezelés 
A hulladékkezelésre a 2012/19/EU európai irányelv vonatkozik. 
Az elektronikus hulladékot a háztartási hulladéktól elkülönítve kell elhelyezni az arra kijelölt helyen. 
További információt a helyi önkormányzattól vagy környezetvédelmi szervektől kérhet. 
 
Gyártó: 
Realme Chongqing Mobile Telecommunications Corp., Ltd.  
Address: No. 178. Yulong Avenue, Youfengshan, Yubei District, Chongqing, China 
 
Megfelelőségi nyilatkozat (Kivonat) 
A forgalomba hozó kijelenti, hogy a készülék megfelel a rendeltetésszerű használatnak és az 
előírásoknak megfelelően termékmatricával, jótállási jeggyel és magyar nyelvű használati 
útmutatóval kerül forgalomba. 
A gyártó által közzétett nyilatkozat alapján a termék CE megfelelőségi jellel kerül a forgalomba a 
79/1997.(XXII.31.) IKIM rendelet 5.§ (1) bekezdésének megfelelően. 
A gyártó kijelenti, hogy a készülék megfelel a 2014/53/EU direktívának.  
Részletek: https://www.realme.com/eu/support/declaration  

https://www.realme.com/eu/support/declaration
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Minőségtanúsítás 
A forgalomba hozó tanúsítja, hogy a készülék a 2/1984. (III.10.) IpM-BkM. Sz. rendeletben előírtak 
szerint megfelel a leírásban szereplő műszaki jellemzőknek. 
© 2022 Minden jog fenntartva a WayteQ Europe Kft. részére. 
 

 
IMPORTŐR: 

 

 
 

WAYTEQ EUROPE KFT. | 1097 Budapest, Gubacsi út 6. 
Tel.: (+36-1) 21-73-632, (+36 1) 21-73-631 | Fax: (+36-1) 21-73-619 

Email: info@wayteq.eu | Web: wayteq.eu realmestores.hu 
 
KEZELŐSZERVEK 
 

 
 
1. Vezérlő panel 
2. Levegő minőség jelző 
3. Levegő minőség érzékelő 
4. HEPA szűrő 
5. Előszűrő 
6. Előlap 
 

mailto:info@wayteq.eu
http://www.wayteq.eu/
https://realmestores.hu/
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ELŐKÉSZÍTÉS 
 
1. Válasszon ki egy szilárd, sík stabil felületet a készülék számára. 
2. Ellenőrizze, hogy a készülék ki van kapcsolva és ki van húzva a fali aljzatból mielőtt behelyezi a 
szűrőket. 
3. Mielőtt használatba veszi a készüléket távolítsa el a szűrő csomagolását. 
4. Tartsa távol a készülék elejét a faltól és bútoroktól.  
 
Kövesse az alábbi lépéseket: 
 

  
1. Nyomja be az előlap két oldalát a tetején, az 
előlap eltávolításához.  

2. Nyomja le a reteszt az előszűrő tetején és 
távolítsa el az előszűrőt. 

  
3. A HEPA szűrő két oldalán található fülekkel 
távolítsa el a szűrőt. Végül távolítsa el a 
védőcsomagolást.  

4. Helyezze vissza a HEPA szűrőt a készülékbe 
az eltávolító fülekkel kifelé. Ezt követően 
helyezze vissza az előszűrőt. Végül helyezze 
vissza az előlapot, igazítsa a készüléken lévő 
nyílásokhoz az előlapot és nyomja a helyére.  
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HASZNÁLAT 
 
A készülék hatékonyabban használható olyan helyiségben, ahol az ablakok és az ajtók zárva 
vannak. Ezért javasolt, hogy a készülék úgy használja otthonában, hogy az ajtók és az ablakok 
zárva vannak.  
 
Ha a HEPA szűrőt kicsomagolta és a készülékbe visszahelyezte, csatlakoztassa a készülék 
tápkábelét egy fali aljzathoz.  
 
A készülék bekapcsolásakor AUTO üzemmódba lép. A levegőminőség jelző villogni fog és a 
levegőminőség érzékelő érzékeli a levegő minőségét. 
 
A levegő minőség jelző jelzései: 
Zöld: jó levegő minőség 
Narancs: közepes levegő minőség 
Vörös: rossz levegő minőség 
 

 

A készülék be- és kikapcsolása 

 

Nyomja meg és az AUTO jelzés világítani fog. A készülék a ventilátor sebességét 
a levegő minősége alapján állítja be.  

 

Nyomja meg a megfelelő levegő tisztítási szint beállításához. A ventilátor 
sebességét jelző LED világítani fog.  
LED1: alacsony sebesség 
LED2: közepes sebesség 
LED3: magas sebesség 

 

Nyomja meg és a készülék éjszakai módba kapcsol és a ventilátor sebessége 
automatikusan alacsony sebességre vált és minden jelzőfény kikapcsol.  

 

Ha a jelzőfény világít, az azt jelzi, hogy a szűrő cserére szorul. A szűrő cseréje 
után tartsa nyomva 3 másodpercig, amíg a jelzőfény kikapcsol. Ez újraindítja a 
számlálót, amely a szűrő üzemidejét. 

 

Beállítható az automatikus kikapcsolási idő: 2, 4 vagy 8 órára. 
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Szűrő csere emlékeztető 
 
A szűrő csere jelző világítani fog, ha a szűrő üzemideje eléri a 2800 órát. Ha ez megtörténik, 
kapcsolja ki a készüléket és cserélje ki a szűrőt. A szűrő cseréje után kapcsolja be a készüléket, 
majd nyomja meg a szűrő csere gombot 3 másodpercig, amíg a jelzés kikapcsol. Ez újraindítja a 
szűrő használati idejét figyelő számlálót.  
 
Megjegyzés: 
Javasolt időnként figyelni a szűrő állapotát, különösen erős szag, részecske, szennyeződést 
tartalmazó környezetben. A csere időtartama függ a használati környezettől.  
 
KARBANTARTÁS ÉS TISZTÍTÁS 
 
1. Kapcsolja ki a készüléket és hagyja állni 15 percig, mielőtt tisztítani kezdi.  
 
2. Egy puha, száraz ruhával törölje át a készülék felületét. Ha a készülék felülete nagyon koszos, 
akkor egy nedves, max. 35-40°C hőmérsékletű vízzel átitatott ruhát használjon. Ezt követően törölje 
át a száraz ruhával. 
 
3. Az előszűrő elmosható. Tisztítható kézi porszívóval vagy kefével. Javasolt az előszűrő tisztítása 
havonta. Ha vízzel tisztítja meg, akkor bárja meg, míg teljesen megszárad, mielőtt visszateszi a 
készülékbe. 
 
4. A HEPA szűrő nem elmosható. Egy puha kefével tisztítható a szűrő felülete. Ha a készüléket 
hosszabb ideig nem használja, a szűrőt helyezze vissza a csomagolásába és tárolja napfénytől 
elzárt, páramentes helyen, gyermekektől távol. 
 
5. A levegőminőség érzékelőt por takarhatja el, ami hatással van az érzékelő pontosságára. 
Javasolt az érzékelő tisztítása 3 havonta. Kapcsolja ki a készüléket és tisztítsa meg az érzékelőt 
egy porszívóval kb 10 másodpercig. Az érzékelő tisztítása után helyezze a készüléket jó minőségű 
levegős környezetbe (a levegőminőség jelző zölden világít), majd nyomja meg a kikapcsolás 
időzítő és a ventilátor sebesség állító gombokat egyszerre. A levegőminőség jelzés zöld-narancs-
vörös fénnyel világít. Ha a jelzés zölden világít, a kalibrálás befejeződött.  
 
Megjegyzések: 

• Ne merítse a készüléket és a tápkábelt semmilyen folyadékba, vízbe sem. 
• Ne használjon maró anyagot, fém tisztító kefét, benzint vagy alkoholt a készülék vagy a 

szűrő tisztításakor. 
• Rendszeresen tisztítsa meg a készüléket és cserélje a szűrőt az előírtak szerint a megfelelő 

hatékonyság érdekében.  
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HIBAELHÁRÍTÁS 
 

Hiba Hiba oka Megoldás 

A légtisztító hatás nem 
megfelelő és a levegő 
minősége nem javul 
számottevően.  

Az ablakok és ajtók mindig 
nyitva vannak és folyamatosan 
szennyező anyag áramlik a 
helyiségbe, ami csökkenti a 
légtisztító hatékonyságát.  

Tartsa zárva az ablakokat és 
ajtókat.  

A légtisztító körül tárgyak 
vannak elhelyezve, amelyek 
kevés helyet hagynak a 
légáramlásnak.  

Helyezze a készüléket megfelelő 
légáramlású helyre.  

A szűrő koszos, amely csökkenti 
a szűrő hatását.  

Tisztítsa meg vagy cserélje ki a 
szűrőt.  

A légkivezető kellemetlen 
szagot áraszt.  

Cigarettázás vagy egyéb 
hasonló tevékenység a készülék 
közelében kellemetlen szagot 
vagy szennyező anyagot 
eredményezhet.  

Engedjen friss levegőt a 
helyiségbe a szennyező anyagok 
tisztításához. 

A szűrő túl koszos Tisztítsa meg vagy cserélje ki a 
szűrőt. 

A rossz levegő minőség 
jelzés világít hosszú ideje. 

A levegőminőség érzékelő 
felülete koszos.  

Tisztítsa meg az érzékelő felületét 
a megfelelő érzékelés 
visszaállításához. 

Az ablakok és ajtók mindig 
nyitva vannak és folyamatosan 
szennyező anyag áramlik a 
helyiségbe, ami csökkenti a 
légtisztító hatékonyságát. 

Tartsa zárva az ablakokat és 
ajtókat és állítsa a ventilátor 
sebességét magas fokozatra, ami 
megtisztítja a levegőt rövid idő 
alatt.  
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