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Инструкция за употреба 

 

 

Благодарим ви, че избрахте нашия продукт. 

За правилна работа, моля, прочетете и съхранявайте внимателно това ръководство. 

 



Важни предохранителни мерки 

Неспазването на изброените по-долу предупреждения може да доведе до токов удар или 

сериозно нараняване. 

Този продукт трябва да се използва само в съответствие със спецификациите, описани в тези инструкции. 

Използването, различно от посоченото тук, може да доведе до сериозни наранявания. 

Когато използвате електрически уреди, винаги трябва да се спазват основните предпазни мерки, за да се 

намали рискът от пожар, токов удар и нараняване на хора, включително следните: 

• Прочетете всички инструкции преди да използвате уреда. 

• Важно - Този уред има поляризиран щепсел (единият от тях е по-широк от другия). За да се намали 

рискът от токов удар, този щепсел е предназначен да се побере в поляризиран изход само по един 

начин. Ако щепселът не влиза напълно в контакта, обърнете щепсела. Ако все още не се побира, 

свържете се с квалифициран електротехник. Не се опитвайте да преодолеете тази функция за 

безопасност. 

• За да избегнете опасност от токови удари, включете уреда директно в контакта. 

• Пазете кабела от места където се минава често. За да избегнете опасност от пожар, не поставяйте 

кабела под килими, близо до отоплителни тела, радиатори, печки или нагреватели. 

• За да се предпазите от електрически опасности, НЕ потапяйте във вода или други течности. Да не се 

използва в близост до вода. 

• Децата не могат да разпознаят опасностите, свързани с използването на електрически уреди. 

Поради тази причина винаги наблюдавайте децата, когато са близо до устройството. 

• Винаги изключвайте пречиствателя, преди да го преместите, отворете решетката, сменяте филтрите, 

почиствате или когато пречиствателят не се използва. Уверете се, че дърпате щепсела, а не кабела. 

• НИКОГА не изпускайте и не поставяйте никакви предмети в отворите за въздух. 

• Не оставяйте захранващият кабел под килими. 

• НЕ покривайте кабела с килими подобни покрития. 

• НЕ поставяйте кабела под мебели или уреди. Поставете кабела далеч от зоната за движение и там, 

където няма някой да се спъне. 

• Не работете с уреда, ако е с повреден кабел или щепсел, ако вентилаторът на двигателя не се върти 

след повреда в уреда или ако е бил изпускан или повреден по някакъв начин. Обърнете се към 

оторизиран сервиз. 

• Използвайте уреда само за домашна употреба, както е описано в това ръководство. Всяка друга 

употреба, която не е препоръчана от производителя, може да доведе до токов удар или нараняване. 

• Не използвайте уреда на открито. 

• Не поставяйте нищо върху уреда. 

• НИКОГА не блокирайте въздушните отвори, решетки / изходи или поставете върху мека мебел, като 

например легло или диван, тъй като това може да доведе до преобръщане на уреда, блокиране на 

отвора за въздуха. 

• НЕ се опитвайте да поправяте или регулирате електрически или механични функции на това 

устройство. Това ще анулира гаранцията. Вътрешността на уреда не съдържа части, които могат да 

се ремонтират. Цялото обслужване трябва да се извършва само от квалифициран персонал. 

• Внимание: За да намалите риска от пожар или токов удар, не използвайте този пречиствател с 

устройство за контрол на скоростта. 

 

 

 

 



Правилно изхвърляне 

Тази маркировка показва, че този продукт не трябва да се изхвърля заедно с други битови отпадъци в 

целия ЕС. За да се предотврати възможна вреда за околната среда или човешкото здраве от 

неконтролирано изхвърляне на отпадъци, рециклирайте я отговорно, за да насърчите устойчивото 

повторно използване на материалните ресурси. За да върнете използваното устройство, моля, 

използвайте системите за връщане и събиране или се свържете с търговеца, откъдето е закупен 

продуктът. Те могат да вземат този продукт за безопасно екологично рециклиране. 

 

Благодарим ви, че закупихте нашия продукт. Този 2-в-1 HEPA пречиствател за въздух е предназначен за 

улавяне на прах, цветен прашец, дим, спори на мухъл и миризми, за да можете лесно да дишате.  

 

Описание на уреда  

 

1.Преден капак 

2.Филтър 2 в 1 (Предфилтър и Hepa филтър) 

3. Корпус 

4.Изход за въздух 

5.Цензорен контролен панел 

 

 

 

 

 

 



Технология 2 в 1 филтър 

Филтър с покритие от активен въглен:  

Улавя частици прах и алергени; абсорбира миризми и други вредни газове.  

HEPA филтър:  

Улавя прах, дим, полени и други алергени. 

 

Преди първа употреба 

1. Внимателно извадете уреда от кутията и пластмасовата опаковка.  

2. Изберете твърдо, хоризонтална и равна позиция за позициониране на уреда. 

Забележка: За правилен въздушен поток, разстояние от най-малко 30 см от стените или мебелите. 

Уверете се, че нито един от вентилационните отвори не е блокиран. 

3. Преди употреба извадете филтъра от пластмасовата опаковка. 

4. Включете уреда в електрически контакт. 

 

Функционални бутони 

 

 

1. Бутон за захранване 

Индикатора „RESET“ ще светне в червено, когато е време да замените филтъра. Натиснете бутона на 

захранването и задръжте за 3 - 5 секунди, за да рестартирате. 

 

2. Бутони SLEEP и UV 

A.) Натиснете този бутон, за да включите или изключите UV лампата и да включите или изключите режим 

на Sleep. 

- 1-во натискане:включва UV лампата 

- 2-ро натискане:изключва UV лампата 

- 3-то натискане:включва режима Sleep  

- 4-то натискане: изключва режима Sleep 

B.) Когато режимът Sleep е включен, индикаторът ще мига за 5 секунди, след което всички индикатори 

ще се изключат автоматично и скоростта на вентилатора ще се промени автоматично на ниска скорост. 

C.) Ако някой друг бутон (с изключение на бутона за захранване) е натиснат, когато режимът е включен, 

устройството ще се върне на ниска скорост и след това можете да изберете настройката си 

 

3. Бутон скорост на вентилатора 

Скоростта на вентилатора на уреда може да се регулира, когато уредът работи. Стандартна скорост, 

когато е включена: нивоII (средна) 

-1-во натискане: ниво  III (висока)   

-2-ро натискане: ниво IV (Turbo) 

-3-то натискане: ниво I (ниска) 

-4-то натискане: обратно към нивоII   

Настройката на скоростта ще започне цикъла всеки път, когато натиснете бутона.. 

 

 



4. Бутон “TIMER”: 

A.) Чрез натискане на този бутон уредът може да бъде настроен да работи за интервали от 2 часа, 4 часа 

или 8 часа. Устройството ще спре автоматично след изтичане на избраното време за работа. 

B.) Натиснете бутона на таймера, за да изберете желаното време за работа. Индикатора автоматично 

светва, за да покаже избраното време за работа. 

C.) За да изберете непрекъснат режим на работа, натиснете бутона неколкократно, докато не светят 

повече индикатори. 

 

Забележка: Когато уредът не се използва, изключете го и изключете щепсела от контакта.. 

 

Смяна на филтри 

Индикаторът “RESET” ще светне в червено, когато е време за смяна на филтъра. Сменете филтъра 

според указанията по-долу, след това натиснете бутона за захранване и задръжте за 3 - 5 секунди, за да 

рестартирате системата. Светлината за нулиране ще спре да трепти. 

 

Забележка: 2-in1 филтърът можете да използвате около 6 месеца.  

 

 

1. Отворете предния капак.  

2. Намерете лентите от двете страни на филтъра. Извадете филтъра, като издърпате лентите. 

3. Поставете новия филтър в устройството. Уверете се, че лентите са поставени навън, а черният 

предварителен филтър е насочен към предния капак за правилна посока на инсталиране+. 

4. Поставете отново предния капак на уреда и стабилно го фиксирайте. 

5. Натиснете и задръжте бутона за захранване за 3 - 5 секунди, за да нулирате индикатора за смяна на 

филтъра. 

 

Поддръжка на филтрите 

За оптимална работа филтърът 2 в 1 трябва да се почиства поне веднъж на месец. Може да се наложи 

по-често почистване в зависимост от условията на околната среда, в които живеете. Използвайте 

приставката на четката на прахосмукачката, за да отстраните мъх и замърсяване от филтъра. 

 

Забележка: Въглеродният филтър и HEPA филтърът не могат да се мият. Не почиствайте филтъра при 

почистване. 

 

 

 

 

Преден (Филтър Активен въглен и Предфилтър)        Заден (HEPA Филтър) 

 



 

  

 

 

 

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. 
  


