
                                                                                                                                                                                                                                           
       

                                                                                                                                                                                                                                            

Преди да използвате уреда, прочетете инструкциите и запазете за следващи 
справки. 

Инструкция за 
употреба  
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Име на продукт  Пречиствател за въздух 

        Мощност 65W 

Зона на работа 

Нето тегло 

Скорост на вятъра 

Скорост на 
вентилатора  

Дебит на 
пречистен въздух  

Размери 

20-60 m
2 

6.8 KG 

3 скорости изберете: висока, средна ниска 

Висока скорост  Средна скорост                     Ниска скорост  

220 m
3
/h(for PM 2.5) 

Дъл.360 x шир.195 x вис.565 mm 

Напрежение 

Функции 
на уреда 

             Характеристики на пречиствателя 

Филтър със студено катализиране 

1.Студеното катализиране играе каталитичен ефект при обикновени 
жилищни среди без външно съдействие, като UV осветяване, слънчево 
осветяване, висока температура или налягане.  

2.Филтъра катализира  формалдехид, амоняк, бензен, TVOC, водороден 
сулфид и други вредни газове и те взаимодействат с кислорода  за да ги 
разгради до вода и въглероден диоксид.  

3.Самият студен катализатор не се променя по време на работа, поради 
което катализатора може да се ползва до 5 години.  

4.Основните съставки на катализатора са хранителни и медицински добавки 
т.е. продуктът не е токсичен, не корозивен и невъзпламеним. Той работи 
при нормални условия и произвежда само вода и въглероден диоксид.  

5.Студеният катализатор може да се използва при  наличие на 
формалдехид, амоняк, бензен, TVOC, водороден сулфид и други вредни 
газове, освобождавани от мебели, тапети, килими, завеси и спално 
бельо. 
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моля погледнете задната част на уреда дали отговаря напрежението 

Доп. функции Овлажнител , Сензор за ниво на замърсяване, Индикатор за влажност 
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Високоефективен HEPA филтър 

Точността на HEPA филтъра е 0.01 микрона и може да елиминира частици, които са 
по-големи от 0.01 микрона със степен на филтриране 99% или повече. Прах, 
бактерии, гъбички, вируси, алергени и други малки частици не могат да проникнат 
през HEPA филтъра.  

Освобождаване на аниони 
Йонизаторът освобождава голямо количество аниони и зарежда отрицателно кислорода, 
събирайки по този начин положително заредените частици, като летящ прах, бактерии, 
вируси и дим. Частиците стават по-плътни и падат на пода. Колкото по-малък е размерът 
на частиците, толкова по-голяма е степента на улавяне. 

Стерилизиране с UV светлина 
Може да елиминира множество бактерии с помощта на UV светлина с дължина на вълната 
365nm. Антибактериалната UV лампа се използва за пречистване на въздуха и може да 
елиминира миризми, причинени от дим и мухъл. 

Овлажнител 
Уредът е снабден с  функция за овлажняване. Потребителят може да 
включи функцията за овлажняване в сухо време, за да:  
1. Повишете влажността на въздуха и подобрите качеството на дишането. 
Ефективно отстранява лошата  миризма, причинена от дим и мухъл.  
2.Овлажнява кожата. 
3. Подобрява метаболизма на човешкото тяло, облекчава  напрежението и 
умората. 

Сензор за ниво на замърсяване 
Това устройство се предлага с интелигентна система със сензори за миризми. Той 
може автоматично да регулира скоростта на вентилатора според дисплея за 
качеството на въздуха: червен (слаб), оранжев (обикновен), зелен (отличен).  
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2 Дисплей кач. на въздуха 3 

5 Сензор за влажност  6 

8 Вход на въздуха  9 

11 Изход въздух  12 

1 Контролен     

        панел 
 

          

10 Резервоар за 

вода 

4 Средна част 

7 Дръжка 

13  Дисплей 14 Датчик на дистанционно   15 

Преден панел 

Заден панел 

Контролни бутони 

Бутон за 
освобождаване 

Сензор за миризмите 

ANION SPEED 

STERILIZE SLEEP 

AUTO ON / O FF 

MIST TIMER 

STERILIZE AUTO 
SLEEP ANION 

SPEED 
HUMIDIFY              TIMER MIST 

Описание на уреда 
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Клетъчно-активиран въглероден филтър 
Клетъчно-активираният въглерод носи високоефективни добавки. Има добри 
характеристики на абсорбиране и събиране на прах.  

Антибактериален филтър 
5 микроновият филтър с антимикробни  агенти може ефективно да унищожи 
бактериите във въздуха.  



Инструкции за инсталиране 

Натиснете с палеца предния панел, 

сложете дясната ръка в процепа и 

леко хванете предния панел, за да 

го извадите. 

Завъртете закопчалката както е показано и , 
можете да махнете филтър едно и две. 

Отстранете всички опаковки от 
Филтър 1 и филтър2. 

Схема за демонтаж на филтрите Схема за инсталиране на филтрите 

Поставете филтър 2 (Анти-

бактериален и HEPA филтри) във 

вътрешната част на уреда. 
Уверете се, че страната на 
фиксатора е насочена към Вас . 

Поставете филтър 1 (филтри Студен 

катализатор и активен въглен .) във 

вътрешната част на уреда . 
Уверете се, че страната на фиксатора е 

насочена към Вас . 

Уверете се, че филтрите са поставени 
правилно.Фиксирайте филтрите със 
закопчалката.   

За да инсталирате предния панел, поставете 

долната част в ключалката и затворете 

предния панел. Предният панел ще се 

държи от вградени магнити. 
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STERILIZE AUTO 
SLEEP ANI ON 

SPEED 
HUMIDIFY           TIMER MIST 

STERILIZE AUTO 

SPEED 
HUMIDIFY           TIMER MIST 

STERILIZE AUTO 
SLEEP ANI ON 

SPEED 
HUMIDIFY           TIMER MIST 

SLEEP 

STERILIZE AUTO 
SLEEP ANI ON 

SPEED 
HUMIDIFY           TIMER MIST 

STERILIZE AUTO 
SLEEP ANI ON 

SPEED 
HUMIDIFY           TIMER MIST 

POWER ANION 

STERILIZE AUTO 
SLEEP ANI ON 

SPEED 
HUMIDIFY           TIMER MIST 

STERILIZE AUTO 
SLEEP ANI ON 

HUMIDIFY           TIMER MIST 

STERILIZE AUTO 

SPEED 
HUMIDIFY           TIMER MIST 

ON / OFF STERILIZE 

TIMER MIST 

SPEED AUTO 

Когато уреда се включи се чува звуков сигнал . Докоснете бутона на 
захранването и уреда ще бъде в режим на готовност. 
 

Когато натиснете бутона On/Off , ще светне дървото на сензорния 
екран. . 

SLEEP ANI ON 

Когато натиснете бутон с таймера , уреда е включен и сензора 
з за отчитане на замърсяване. Уреда ще регулира скоростта в 

зависимост от качеството на въздуха.  Таймера може да се настрои 

от 1 до 12 часа. Уредът ще се изключи след като изтече зададеното 

време. 

Натискането на този бутон може да регулира скоростта на 
двигателя на ниска, средна, висока . Скоростта се вижда на 
дисплея  

При натискане на бутона Sleep устройството ще бъде на ниска 
скорост и сензора за миризми е изключен. Бутоните за скорост и 
за Sleep функцията се контролират взаимно. Когато единия е 
включен, другият е изключен.  

Натиснете бутона за аниони, за да включите йонизатора. Когато 
е включена иконата ще светне на дисплея. Заедно с тази 
функция се включва и сензорната система за качеството на 
въздуха.  

Натиснете бутона за стерилизиране, за да включите UV светлина 
и иконата ще се покаже на дисплея. Когато е включена сензорът 
за качество на въздуха се включва автоматично.  

Натиснете бутона Mist за да включите овлажнителя . 

SLEEP ANI ON                                                 При натискане бутона  AUTO, се включват автоматично; йонизацията,  
UV стерилизация, скоростта на вентилатора и овлажняването. Скоростта се 

регулира автоматично според текущото ниво на замърсяване на въздуха, 

студената мъгла се регулира според ниво на влажност . 
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Описание на функциите 

Продуктът е снабден с дистанционно с батерии. 
Ако не използвате уреда дълго време извадете батериите . 

Забележка: Бутоните на дистанционното отговарят на 
функциите на контролния панел. 



Почистване и поддръжка 

Поддръжка и почистване на филтрите 
За да използвате филтрите за по-дълъг период от време 

трябва да излагате филтрите на слънчева светлина, за да 

се премахнат миризмата и вредните газове  и в същото 

време да се убият бактериите. 

Почистване и поддръжка 
на овлажнителя 

Използвайте лимонена киселина и 
следвайте инструкциите за 
конфигуриране на разтвора, изсипете в  
овлажнителя и накиснете в 
продължение на 10-20 минути, след 
което използвайте четката за зъби или 
кърпа за почистване на овлажнителя, 
изсипете водата, след което изплакнете  
още веднъж . 

Поддръжка и почистване на йонизатора 
Използвайте четка за рисуване, върхът на четката влиза  от отвора за въздушен поток в 
горната част на аниона 
 

 

Начин на работа на овлажнителя 

Натиснете и задръжте резервоара за вода докато щракне на  45° 
и извадете резервоара . 

Завъртете капака обратно на часовниковата стрелка . Отстранете го и напълнете 

резервоара с вода. Когато приключите върнете обратно капака и сложете по посока на 

часовниковата стрелка. (Уверете се че гуменото уплътнение не е паднало .) 

При връщане обратно на резервоара го задръжте в позиция под 
45°. 

След инсталирането на резервоара за вода, моля, уверете се, че 

няма мехурчета преди натискане на бутона за овлажняване. 

Можете да регулирате количеството на мъглата чрез натискане на 

бутона за мъгла с ниска, средна и висока скорост 

Когато не използвате овлажнителя, излейте водата от резервоара  
Оставете резервоара празен. 
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10. Ако резервоара тече, изключете уреда обърнете уреда на обратно за 30 минути преди да 

го използвате пак. 

11. Почиствайте редовно сензора за миризми и сензора  за влажност за по-добра работа на уреда. 

12. Не използвайте този продукт близо до газови уреди, отоплителни уреди или близо до печка . 

13. Моля, извадете щепсела от контакта след употреба и преди почистване . 

14. Моля, не използвайте тази машина при температурни промени в по -голямата среда, за да 

не създадем кондензационни водни капчици в продукта . 

Възстановяване на система за отчитане на 

замърсяването 

Рестартирайте паметта, както следва: 
Ако индикаторът за качеството на въздуха показва червена светлина и внезапно е прекъснато 

захранването на устройството, може да се наложи да нулирате паметта. В противен случай дисплеят на 

червената светлина ще остане. Натискайте продължително Sleep бутона, докато чуете звуковия звуков 

сигнал, когато светлинният индикатор за качеството на въздуха започне да мига, мигането завършва с 

функционално състояние. 

Предпазни мерки 
1. Когато работи функцията за нулиране на паметта, уверете се, че е в среда без замърсяване  
. 2. Ако функцията за нулиране на паметта се използва в среда на замърсяване, светлината на 
дисплея ще се обърка. 
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Предпазни мерки 

Забранено е ползването на уреда при следните случаи 

1. Когато използвате уреда, трябва да има растояние от най-малко 50 cm от двете страни и 

отзад на продукта, и 80 cm от горната част за циркулацията на въздуха. Висящите предмети 

да не са над уреда, за да избегнете падане, не поставяйте неравна основа, използвана за 

предотвратяване на повреда на машината. 

2. Моля, не поставяйте тази машина до завеси и мебели, за да не повлияете на работата на уреда. 

3. Не използвайте устройството при висока влажност  или висока температура  в помещението. 

4. Не използвайте този продукт близо до газови уреди, отоплителни уреди или близо до печка. 

5. Подходяща за работа при температура от 5 до 40 °, не бива да вали върху уреда; уреда е 

предназначен само за вътрешна употреба. 

Предупреждения 

1. Преди да преместите уреда го изключете от захранването . 

2. Не позволявайте деца или хора с намалени физически възможности да ползват уреда без 

надзор. Деца не трябва да си играят с дистанционното, за да се избегне повреда. 

3. Преди да използвате уреда първо трябва да проверите захранващият кабел и щепсела  

дали не са повредени, не прегъвайте и не дърпайте кабела , за да не се губите контакт или 

опасност от токов удар. 

4. Не пипайте захранващия кабел с  мокри ръце, уверете се че напрежението отговаря на 

това което указано на уреда . 

5. Ако имате проблем с уреда, за да избегнете опасност не се опитвайте да го разглобявате или 

поправяте. Спрете уреда и се свържете с оторизиран сервиз. 

6. Това устройство не трябва да се използва с програмен контролер, таймер или друго 

автоматично устройство за превключване, за да се избегне повреда или авари я. 

7. Абсолютно е забранено да пъхате ръцете или други малки предмети, в отворите на уреда 

(като вентилационни отвори, изход за въздух), за да се избегнат аварии . 

8. Не събирайте предмети на  входа и изхода, например, не поставяйте предмети пред изхода 
или входа. 
9. Този продукт не трябва да се използва като вентилатор, прахосмукачка или аспиратор. 
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Отстраняване на неизправности 

Проблем Решение 

Не излиза въздух от 
изхода 

Проверете дали уреда е включен и 
щепсела е включен в контакта . 

Изходящия въздушен 
поток намалял 
значително 

Филтрите са замърсени и трябва да се 
сменят. Можете да разклатите филтрите за да 
премахнете праха и по-големите частици. 

Не е премахната опаковката на филтъра . 
Моля махнете опаковката на филтъра . 

Качеството на въздуха 
не се е променило след 
продължителна работа 
на уреда 

Проверете последователността на филтрите . 

Филтрите са изхабени и трябва да 
бъдат сменени . 

Кога трябва да сменят 
филтрите 

Първия филтър : Повърхността е мръсна и 
променила цвета си . Студеният катализатор е 
запушен от прах или цвета на филтър с активен 
въглен е променил осезаемо цвета си. Време 
за ползване : 8-14  месеца. 

Втори филтър : Белият HEPA филтър става 
жълт, черен  или има плесен. Време за 
ползване: 8-14 месеца . 

Бележка: Продължителността за ползване 
на филтрите зависи от качеството на 
въздуха и продължителността на ползване . 

Включва се аларма 

Прекъсване на 
захранването 

Проверете дали резервоарът е празен . 

Проверете дали прекъсвача е 
правилно изключен. 

Когато системата от филтри е пълна, трябва филтрите да се почистят 
или сменят 

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. 

 

 


