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Предохранителни мерки 
Уредът трябва да се използва само, както е описано в инструкциите за употреба. Използването за друга 
цел е недопустимо! Всяка повреда, дължаща се на неправилна работа, неправилна употреба или 
неспазване на инструкциите за безопасност, ще направи гаранцията невалидна! 

• Преди да свържете уреда, проверете дали указаното напрежение, съответства на мрежовото 
напрежение във вашия дом! Свържете уреда само с променлив ток както е посочено на 
табелката с технически данни! 

• Не използвайте това устройство с повреден щепсел, захранващ кабел, корпус или други части на 
устройството, или след неправилно функциониране, или ако е изпуснато или понесло някакви 
повреди. 

• Този уред може да се използва от деца над 8 години и лица с намалени физически, сетивни или 
умствени способности или липса на опит и познания, ако те са били подложени на надзор или 
инструкции относно използването на уреда по безопасен начин и разбират опасностите. Децата 
не трябва да играят с уреда. 

• Почистването и поддръжката не трябва да се извършва от деца, освен ако не са на възраст над 
8 години и са под наблюдение. 

• Пазете уреда и неговия кабел далеч от деца под 8 години. 

• Свържете устройството само към електрическата мрежа след като сложите пълния комплект 
филтри. 

• Не оставяйте захранващия кабел над остър ръб на маса или плот  или не позволявайте той да 
влиза в контакт с гореща повърхност и да се пази да не се притиска с друг предмет, защото може 
възникне повреда. Никога не поставяйте и не увивайте захранващия кабел около устройството. 
По време на работа на устройството, захранващият кабел не трябва да е в контакт с работещото 
устройство. 

• Работете с устройството само при напълно развит захранващ кабел. Има опасност от 
прегряване и пожар! 

• Устройството има собствен захранващ кабел и щепсел може да бъде свързано само с 
мрежовото напрежение, посочено на табелката на съответния контакт. 

• Винаги изключвайте уреда след всяка употреба, преди почистване, преди да смените филтъра и 
/ или да извършите потребителска поддръжка. Не дърпайте захранващия кабел, за да изключите 
щепсела от контакта. 

• Трябва да има лесен достъп до контакта, където е включен уреда за да може да се изключи 
бързо при необходимост. 

• Ако захранващият кабел е повреден, той трябва да бъде заменен от производителя или неговия 
сервизен агент или от квалифицирано лице, за да се избегне опасност. 

• Неправилният ремонт може да изложи потребителя на опасност! 

• Винаги изключвайте уреда, когато го премествате от едно място в друго или ако промените 
позицията на уреда. 

• Не оставяйте уреда да работи без наблюдение, особено ако в близост има деца и бебета, 
уязвими лица или домашни любимци и не излизайтеот дома си, ако уреда работи. 

• Не покривайте устройството. 

• Внимание: Не докосвайте движещите се части на уреда.  

• Внимание: Не пипайте уреда с мокри или влажни ръце. 

• Внимание: Не отваряйте отделението с вентилатора. 

• Уверете се, че устройството е поставено на равна, плоска, стабилна и суха повърхност, когато се 
използва, за да се избегне преобръщане. Не използвайте устройството на неравна повърхност. 

• Внимание: Пречиствателя за въздух се използва за пречистване на въздуха в затворени 
помещения. 

• Уреда е предназначен за домашна употреба. 

• Уреда не е предназначен за комерсиални цели. 

• Предупреждение: Ако страдате от тежко респираторно или белодробно заболяване, 
консултирайте се с Вашия лекар, преди да използвате пречиствателя на въздуха. 

• Никога не сядайте или не стойте върху устройството. Не слагайте и не покривайте с други 
предмети устройството. Това може да доведе до нараняване и повреда на устройството. 

• Не окачвайте или монтирайте уреда на стена или таван или други предмети. 

• Не поставяйте устройството върху или близо до електрически уреди, предмети, завеси, растения 
и други предмети или в непосредствена близост до такива предмети. 

• Дръжте на безопасно разстояние най-малко 30 см от стени, завеси, растения, мебели, всички 
електрически уреди или други предмети и т.н., домашни любимци. 

• Не използвайте уреда на открито. 
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• Не използвайте устройството в прекалено запрашена среда. 

• Никога не поставяйте устройството там, където може да бъде подложено на механични 
вибрации, удари или липса на вентилация. 

• Устройството не трябва да се използва в среда с липса на въздух, напр. пред рафт, шкаф или 
подобни предмети. 

• Внимание: Не използвайте уреда при отворени прозорци или тераси. Дъждът може да доведе до 
токов удар. 

• Устройството не трябва да се използва за животновъдство или за добитък, земеделие и др. 

• Внимание: Не поставяйте устройството или части от него в близост до открит пламък, готварски 
или отоплителни уреди или други нагревателни уреди. Пазете устройството от възпламеними 
предмети. 

• Внимание: Не използвайте уреда в среда със запалими течности (например в близост до горими 
газове или спрейове)! Опасност от пожар! 

• Никога не поставяйте пръсти, моливи или други предмети в отворите на уреда, когато 
устройството работи или е изключено. Не поставяйте чужди предмети в отворите за въздух на 
уреда. Опасност от нараняване (токов удар) и повреда на уреда! 

• Този уред не може да се използва в бани, душове, плувни басейни или в непосредствена 
близост до вода, влага или други течности и т.н. или когато съществува опасност от потапяне 
или изпръскване. 

• Не потапяйте уреда, щепсела или захранващия кабел във вода или други течности. 

• Никога не излагайте устройството на  пряка слънчева светлина.Уреда трябва да се пази от 
високи температури. 

• Не използвайте уреда с удължителен кабел или интерфейсен часовник или с други средства, 
които автоматично включват или изключват устройството, тъй като това може да доведе до 
прегряване и пожар. 

• Не използвайте този уред с устройство за управление на скоростта в твърдо състояние / 
регулатор на мощността (димер), тъй като това може да доведе до прегряване, пожар и токов 
удар. 

• Внимание: Смяна, почистване или поддръжка на филтъра може да се извърши само когато 
устройството е изключено и е изключено от захранването. 

• Не поставяйте захранващия кабел под покривало или под килим или не слагайте килима над 
захранващия кабел. Не покривайте кабела с малки постелки. Захранващият кабел не трябва да 
пречи на преминаването на хора или предмети, за да се избегне опасността от прекъсване или 
повреждането на устройството. 

• Обърнете внимание на сигурността на децата си и отстранете всички части на опаковката 
(пластмасова торбичка, картон, стиропор и др.). 

• Тези инструкции за употреба са неразделна част от уреда и трябва да се съхраняват на сигурно 
място. При смяна на собственици тази инструкция трябва да бъде предоставена на новия 
собственик. 

 
Опаковка 

• След разопаковане на уреда, проверете същия за транспортни повреди и дали всичко е 
начлично в комплекта! В случай на повреда или непълна доставка, свържете се с упълномощен 
търговец! 

• Не изхвърляйте оригиналната кутия! Може да се използва за съхранение и изпращане, за да се 
избегнат повреди при транспортиране. 

• Изхвърлете опаковъчните материали по подходящ начин. Опаковъчните материали трябва да се 
пазят от деца! 
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Описание на уреда фиг. 1 

 

A  Контролен панел 

B Сензор за качеството на въздуха 

C Вентилатор 

D / E Комбиниран филтър:  Филтър с активен въглен / Филтър студена катализа 

F / G Комбиниран филтър:  Предфилтър / HEPA – филтър  

H Преден панел  

 

Фиг. 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пречиствателя за възхух има следните характеристики 

- Режими на работа  (Natural, Silent, Efficient, Auto) 

- Сензор за качеството на въздуха 

- Тих режим 

- Таймер  (1H, 4H, 8H) 

- Йонизатор 

- Система от филтри 

- Дистанционно 

- Уреда е подходящ за помещения с площ 15 - 20m² 
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Начин на работа 
- Прочетете внимателно инструкциите за експлоатация, преди да използвате за първи път. 
- Уверете се, че устройството е поставено на плоска, твърда, стабилна и суха повърхност. 

Управлявайте устройството само в безопасна, изправена и стабилна позиция и не използвайте мека 
повърхност.  

- Пазете безопасно разстояние от устройството до стените и всички други най-малко 30 см. 
- Уверете се, че отворите на входа и изхода на въздуха не са блокирани. Устройството трябва винаги 

да може да проветрява свободно от всички страни. 
- Извадете всички опаковки и почиствайте устройството с чиста и суха кърпа. 
- Спазвайте мерките за безопасност. 

 
 

При първа употреба 
- Отворете картонената кутия и извадете устройството нагоре. 
- Отстранете всички опаковъчни материали, фолиа и т.н. от устройството. 
- Преди първото ползване първо трябва да премахнете филтрите, които са вътре в устройството. 

Отстранете всички опаковъчни материали, фолио и др. от филтъра и ги поставете обратно- вижте 
раздел "Подмяна на филтъра" 

- Включете щепсела в контакта, ще чуете кратък звуков сигнал и устройството ще е готово за 
употреба.  

 

Включване/Изключване на уреда 
Бутона „On/Off“ 
- Натиснете бутона  „ On/Off “ . Уредът автоматично ще премине на режим на вентилатора "Auto" също 

ще се включи и йонизатора. Можете да избирате дали йонизатора да бъде включен или не.  
- С натискането на бутона „Mode“  можете да изберете режима на работа на устройството. 
-  
Изключване на уреда: 
Внимание: Устройството е готово за употреба, докато е свързано към мрежата. 
Натиснете бутона "On / Off" за да изключите уреда и изключете кабела от контакта 
Винаги изключвайте уреда от захранването, когато не го използвате. 

 

Контролен панел (Фиг. 2) 

 

 

 

Фиг. 2 

Сенсор за качеството на въздуха 
Пречиствателят е оборудван със сензор за качество на въздуха. Това се показва със съответния цвят, 
който отговаря на качеството на въздуха в помещението: 
 
Добро:   зелено много добро качество на въздуха 
Средно:   жълто          умерено качество на въздух 
Лошо:   червено лощо качество на въздуха 
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Бутон „Mode“ 
Натиснете бутон  „Mode“ за да определите скоростта на вентилатора. 
Избраният режим на работа се показва на контролния панел. 
 
-Стандартен режим:   
Препоръчително да се използва режим  „Natural“ ако желаете стандартен начин на работа на уреда. 
 
-Тих режим:  
Използвайте режим „Silent“ за по-тиха работа на уреда. 
   
-Ефективен режим: 
Използвайте режим „Efficient“ за по-ефективна работа на уреда или при по-голямо замърсяване на 
въздуха в помещението. 
 
-Автоматичен режим: 
Продуктът ще регулира скоростта на въздуха  автоматично според качеството на въздуха в 
помещението, като изберете режим „Auto“ 

  

Таймер 
С бутона „Timing“ можете да избирате след колко време ще се изключи пречиствателя: 
1H:  1 час 
4H: 4 часа 
8H: 8 часа 

 
Избраното от Вас време (1H, 4H или 8H) ще се покаже на дисплея на контролния панел.  
Уреда ще се изключи автоматично след като изтече зададеното време. 
Ако бутона "Timing" е избран, но не излиза индикация на дисплея, това означва че уреда е в 24-часов 
непрекъснат режим на работа . 
Внимание: След зададеното време устройството все още е готово за работа! 

 

Бутон Отрицателни йони (Йонизатор) 
Йонизиращата функция може да се включи след натискане на бутона „Negative Ion“. 
След което ще се появи светлинен индикатор на дисплея на контролния панел. 
Натиснете отново бутона за да спрете тази функция и светлинния индикатор на дисплея ще угасне. 

Индикатор за смяна на филтрите  
Този индикатор светва на дисплея, когато е необходимо да се подменят филтрите. 
Моля прочетете раздела „Смяна на филтри“ внимателно преди да смените филтрите. 
След смяната на филтъра натиснете едновременно бутоните Mode и Timing за три секунди при 
стартиране, за да нулирате индикатора 

 

Дистанционно управление 

С дистанционното можете да използвате следните функции: 

 

Бутон „ POWER“:     вкл/изкл.  

Бутон „Mode“ :         Избор на режим “Mode” 

                                   (вижте описанието на функцията) 

Бутон „TIMER“:    Избор на режим “Timing” 

                            (вижте описанието на функцията  

Бутон „ION“  Избор на режим „Negative Ion“  

                                   (вижте описанието на функцията)                                                                                                  
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Фиг. 3 

 

За дистанционното управление се използва батерия (CR2025), ако не е включена батерия. Ако е 

включена батерията в комплекта, извадете прозрачния пластмасов филм от капака на дистанционното. 

Когато батерията спре да работи, моля сменете батерията (виж чертежа на гърба на дистанционното 

управление) 

 
Смяна на филтъра 
При първа употреба трябва да извадите филтъра от устройство и да махнете от него всички опаковъчни 
материали–  вижте също раздела за подмяна на филтрите. 
Внимание: Обърнете внимание на правилната последователност при поставянето на филтрите. 
Преди всяко почистване, поддръжка или подмяна на филтъра устройството трябва да се изключи и от 
захранването. Винаги изключвайте щепсела от контакта! 
 
Срокът на експлоатация на филтрите варира поради разликите в качеството на въздуха, вътрешната 
среда и употребата на уреда. 
Всичко зависи от средата. Обикновено от половин до 1 год. След което се налага смяна  
За най-добри резултати използвайте само оригинални филтри. 
Те са налични в магазина, откъдето сте закупили устройството или от нашето обслужване на клиенти. 

 
Филтри 
* Комбиниран филтър състоящ се от  Предфилтър / HEPA - филтър 
* Комбиниран филтър състоящ се от Филтър с активен въглен / Филтър за студена катализа 
 

 

                         Комбиниран филтър 

        Предфилтър /       HEPA - филтър 

                         Комбиниран филтър 

   Филтър с активен въглен /   Филтър за 

студена катализа 
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Демонтаж на компонентите / подмяна на филтрите 

1 Моля, уверете се, че продуктът е изключен, преди да демонтирате компонентите за 
подмяна на филтъра 

 

2 

 

Придържайте устройството и свалете 

капака на предния панел, както е 

показано (магнитно закрепване). 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

Издърпайте средната текстилна лента 

навън, за да извадите внимателно 

комбинирания филтър (Предфилтър / 

HEPA - филтър). 

 

 

4 

 

Издърпайте средната текстилна лента, 

която се намира под комбинирания 

филтър, за да ги издърпате (Филтър с 

активен въглен / Филтър за студена 

катализа) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Издърпайте текстилната торба в средата на 

комбинирания филтър (Филтър с активен въглен / 

Филтър за студена катализа). 
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Поставяне на филтрите /предния панел 

1 Моля, проверете правилната последователност при поставянето на новите филтри 

 

2 

 

Поставете новия комбиниран филтър 

(филтър с активен въглен / филтър за 

студен катализатор) с горната част към 

Вас и леко го натискайте, за да го 

поставите правилно. Студеният 

катализаторен филтър се слага във 

вътрешната част и филтър с активен 

въглен във външната. 

 

 

 

3 

 

Поставете новия комбиниран филтър 
(Пред филтър / HEPA-филтър) в 
предвиденото място във вътрешната 
чст на уреда(1). HEPA-филтърът се 
поставя във вътрешната част и 
предфилтъра във външната.След това 
внимателно натиснете филтъра 
навътре, за да го поставите (виж 
снимката). 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

Поставете капака на предния панел 
върху  фиксиращи елементи на 
основната. Натиснете предния капак 
леко навътре, така че капакът щракне 
на място (вижте снимката). 
Уверете се, че предният капак е плътно 
затворен. 

 

 

 

 

 
Почистване и поддръжка 
 -Преди всяко почистване или поддръжка, изключете устройството и кабела от контакта. Никога не 

почиствайте и не извършвайте поддръжка, когато е включен! 

-Почиствайте уреда редовно. 

-Вземете мека суха кърпа, за да почистите устройството от прах и мъх. 

-Не потапяйте устройството, кабелите или частите на устройството във вода или други течности. 

-Не позволявайте вода или друга течност да влезе в корпуса на двигателя или в електрическите части 

на това устройство. 

-Почиствайте вентилационните отвори в задната част на корпуса на мотора от прах и мъх. 

-Не използвайте препарати за почистване, абразивен препарат или лак на която и да е част от 

устройството, тъй като те могат да повредят повърхността. 

-Ако не използвате устройството, трябва да го съхранявате така че да е далеч от  праха и 

замърсяванията. 
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Отстраняване на неизправности 

Проблем Решение 

 

Уредът не се включва. 

Проверете дали уредът е включен в захранването.   

 

Не излиза въздух от устройството 

 

Моля, проверете дали устройството е включено или 

изключено. 

 

Пречиствателят работи продължително 

време, но качеството на въздуха не се 

подобрява. 

Това може да се дължи на отворен прозорец / врата / 

друг източник на замърсяване, който влиза в стаята. 

Премахнете източника на замърсяване и затворете 

всички врати и прозорци и оставете машината да 

работи за по-дълго време. 

Филтрите може да са превишили времето за 

експлоатация. Моля, сменете филтрите възможно 

най-скоро. 

 

Скоростта на изходящия въздух е по-

ниска от преди 

Филтрите са твърде замърсени, моля, незабавно ги 

сменете. 

Моля, уверете се, че всички опаковки на филтрите са 

отстранени. 

 

Необичаен звук по време на работа 

Моля, уверете се, че входът и изходът на въздуха не 

са блокирани. На устройството винаги трябва да се 

осигурява свободно движение на въздушния поток. 

Моля, уверете се, че всички опаковки на филтрите са 

отстранени 

Ако все още има някакъв необичаен звук, моля, 

свържете се с отдела за обслужване на клиенти. 

От уреда излиза нетипичнаа миризма (на 

изгоряло или дим) 

 

Моля, незабавно да изключите продукта, извадете 

щепсела от контакта и се свържете с отдела за 

обслужване на клиенти. 

 

Съхранение 
Моля, пазете оригиналната кутия на уреда, за да съхранявате уреда  когато не се използва. Съхранявайте 
уреда в чист и опакован вид на сухо място. 

Забележка: 
Уреда не е подходящ за промишлени цели.  

Никога не се опитвайте да отваряте или поправяте устройството сами, тъй като това може да изгуби 
гаранцията и да доведе до увреждане на имущество и нараняване на хора. В случай на ремонт, моля 
свържете се с Вашата сервизна станция. Ремонтите се извършват само от упълномощен специалист 
или чрез нашето обслужване на клиенти. 
 

Спесификации 
Модел: R-9400 

Номинално напрежение~честота: 220 V ~ 50Hz 

Мощност: 50W 

Ниво на шум  dB(A): Тих 29 Db-стандартен 35 dB, ефективен 42 dB 

Тегло (net): 4,8 kg 

Размери (Д x Ш x В): 302 x 205 x 520 mm 

Препоръчителна площ на помещенията:  approx. 20 - 38 m² 

Въздушен поток: 200 m³/h 

Консумация на енергия в режим 
готовност 

0.30 W 

Система от филтри: Система от комбинирани филтри  
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ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРАВИЛНОТО ИЗХВЪРЛЯНЕ НА ПРОДУКТА В СЪОТВЕТСТВИЕ С 
ДИРЕКТИВА 2002/96/EC. 
В края на експлоатационния живот продуктът не трябва да се изхвърля с домакинските отпадъци. 
Необходимо е да се отнесе в специален местен център за разделно събиране на отпадъци или на 
предлагащ подобна услуга търговец. 
Разделното изхвърляне на домакинските електроуреди води до избягване на възможните отрицателни 
последици за околната среда и здравето, които произтичат от неподходящото изхвърляне, и позволява 
повторно използване на ценни материали за постигане на значителни спестявания на енергия и ресурси. 
Продуктът е обозначен със задраскано кошче за отпадъци като предупреждение за разделното му 
изхвърляне. 
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