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Предна част 

Задна страна 

Функционални бутони 

Филтър за прах 

Филтър Активен въглен 

 
Филтър Фотокатализа 

HEPA филтър 

O 

Преден капак 



 
Монтиране на уреда

Моля поставете уреда в помещение с 

добра циркулация на въздуха. 

Моля не поставяйте уреда близо до 

пердета или завеси. 
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Моля прочете следните указания за монтиране на 

уреда , за да избегнете проблеми при работа. 

Моля поставете уреда на разстояние 2 

метра от ТВ или други електрически 

уреди. 

Моля поставете уреда на 10cm 
разстояние от стената. 

10CM 
10CM 



 Мерки за безопасност: 
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1 

e 

2. Машината, оборудвана с високоскоростен 

мотор, който е забранено да попадат предмети, 

защото това ще причини повреда или нараняване. 

3. Строго се забранява използването на уреда в 

среда запалими материали и се избягва излагането й 

на директна слънчева светлина. 

4. Забранено е използването на уреда в бани и 

места, където има висока влажност, на която може 

да се кондензира водната пара и следователно 

причинява токов удар. 

 Не пипайте уреда с мокри ръце, за да избегнете 

токов удар. 
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Съвети: 

1. Когато захранващият кабел се износи, се заплита и 

се повреди, моля, спрете да го използвате незабавно. 

Поддръжката и смяната са прави само  от 

производителя или от квалифицирани лица. 

2. Моля, използвайте тази машина на закрито в 

помещения с добра циркулация на въздуха. 

3. Моля, не поставяйте машината на наклонено или 

неравно място, което може да причини падане и 

нараняване. 

4. Моля, не използвайте уреда в кухни. Тъй като 

устройството не е предназначено за филтриране на 

сажди и масла. 

5. Уредът е предназначен за работа на закрито 
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Забележка: 
1. Моля, изключете от захранването преди почистване на филтрите.  
2. Моля, внимателно почиствайте отворите и избягвайте грешните 
операции. 
3. Подмяна на филтъра на 1 година (според употребата и околната 
среда) 
4. Използвайте тампониза почистване на сензора на всеки 2 месеца. 
5. Почиствайте филтъра на всеки 2 месеца с прахосмукачка, за да 
го поддържате в добро състояние. 
6. Натиснете и затворете добре предния капак, след като смените 
филтрите. 

1. Демонтирайте панела 

Сложете пречиствателя с вдлъбната 

страна към Вас.Внимателно издърпайте 

предния панел откачете от долната част 

където е застопорен за да издвадите 

капака. 

2.Демонтирайте филтрите 

Издадете филтрите като ги  придържате 

от двете страни. 

3.Махнете опаковката на филтрите 

Извадете новия филтър от 

опаковката. Моля, инсталирайте 

филтрите отвътре навън според 

номерата, посочени на филтъра. 

Почистване и поддръжка 
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4.Монтиране на панела 

Закрепете обратно панел от долната 

страната и го затворете. 

Почистване на мръсотията 

Използвайте сух парцал за да почистите 

Смяна на филтрите 

1.Индикатор за смяна на филтър 
Филтрите трябва да се сменят след 3000 

часа или след период от 1 година, след 

смяна на филтъра, натиснете бутона 

"TIMER" за 5 секунди, за да рестартирате 

таймера на филтъра. Почиствайте по-рано 

филтрите, поради условията на околната 

среда. 
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2.Миене на филтрите 

Не всички части на филтрите могат да се 

мият, така че трябва да следват съветите 

за почистване или подмяна. 

3. Моля, изберете филтри, които могат да 

съответстват на модела на уреда. 

4. Стъпките за смяна на филтрите, 

вижте стр. 5.Препоръки за филтрите. 

Вътрешен  

 

Среден 

 

Външен 

Филтър с активен въглен-катализа 

          HEPA филтър 

 

Филтър за прах 
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Начин на работа 

Моля, обърнете се към иконата на контролния панел и 

инструкциите за използване на този продукт 

1.Включете в захранването 

Моля, включете уреда в захранването 

напрежение 220-240V, 50-60Hz. 

Забележка: Не включвайте с мокри ръце в 

случай на токов удар 
 

POWER 

TIMER 

3.Таймер 
Натискането на бутона "Таймер" може да бъде 
зададено за часове работа: може да се настрои 
-1h 2h ... 8h. 

. 
UV 

STERILIZE 

2. UV Стерилизация 

Включете бутона STERILIZE, за да включите или 

изключите UV светлината, когато не е в режим 

SLEEP. 

Timing 

Anion 

Wind speed 

Sleep/silent 

ON/OFF 

STERILIZE 
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RESET 

7. Бутон за нулиране на настройките 

Филтрите трябва да се сменят след 3000 часа или 

след период от 1 година, след смяна на филтъра, 

натиснете бутона "TIMER" за 5 секунди, за да 

рестартирате таймера на филтъра. 

SLEEP 

4. Бутон Sleep 
Когато устройството влезе в режим на заспиване, 

вентилаторът работи с ниска скорост, показва само 

индикатора за тази фукнкция, останалата част от 

иконата не е ярка, натиснете бутона "SLEEP" или 

"SPEED", за да излезете от режим на заспиване. 

SPEED 

5. Бутон за регулиране на скоростта 

Стартирайте по подразбиране на ниска 

скорост според съответния режим. 

ANION 

6.Йозираща фукция 

Натиснете бутона ”Anion за да стартирате 

йонизацията. 

AQI 
. 

8. Индекс за качеството на въздуха 

Когато индексът на качеството на въздуха е 

отличен, индикаторът светва в синьо; Когато 

индексът на качеството на въздуха е Среден, 

индикаторът светва в жълто; Ако индексът на 

качеството на въздуха е Лош, индикаторът 
свети в червено. 
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Технически характеристики  

Модел 

Ниво на ефективност на пречистване 

Напрежение 

Честота 

Мощност  

Ниво на шум 

Обем на пречистения въздух 

Приложимо в помещения с рамер 

Тегло 

Размери (Д*Ш*В) 

R-9500 

220V 

50Hz 

50W 

≤48db 

280m3/h 

A 

20-50m2 

6.6kgs 

350*190*640mm 
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Отстраняване на неизправности 

Проблем            Възможна причина Решение 

Уредът не 

работи 

Пречиствателят работи, 
но качеството на въздуха 
не се подобрява 

осезателно 

1. Уредът не е включен в 

контакта. 

2. Не е натиснат бутона за 

вкл. На уреда 

1. Филтрите не са 

поставени в правилната 

последователност. 
2. Филтъра е изчерпан 

капацитет на работа. 

3. Има предмет който 
блокира потока от 
въздух. 

1.Включете 

захранващия кабел в 

контакта. 

2.Натиснете бутона за 

вкл. на уреда 

1 Сложете филтрите в 

правилната 

последователност. 

2. Подмете филтъра с 

нов. 

3. Отстранете предмета. 

Преди да потърсите сервиз, моля, използвайте формата 
по-долу, за да проверите съответно. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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. 

 

Поддръжката се изисква както следва: 

Сервиз 

1. Като предприемете стъпките по-горе, устройството все още 

работи необичайно или не работи. 

2. Чуждите обекти влизат в уреда и причиняват повреда. 

Тези спецификации на продукта отговарят на съответните 

разпоредби на държавата. 
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