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Прочетете и запазете уинструкциите за бъдещи справки 

Предупреждения 

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, посочени в това ръководство. Употреба, различна от 

посочената тук, може да доведе до сериозно нараняване. 
Когато използвате електрически уреди, винаги трябва да се спазват основните 

предпазни мерки за намаляване на риска от пожар, токов удар и нараняване на 

хора, включително следното: 

• Прочетете всички инструкции, преди да използвате уреда. 

• Важно - Този уред има поляризиран щепсел (едното острие е по-широко от 

другото). 

За да се намали рискът от токов удар, този щепсел е предназначен да се 

побере в поляризиран контакт само по един начин. Ако щепселът не побере 

напълно в контакта, обърнете щепсела. Ако все още не се побира, свържете 

се с квалифициран електротехник. Не се опитвайте да пренебрегнете тази 

функция за безопасност. 

• За да избегнете опасност от удар или удар, включете уреда директно в 

електрически контакт. 

• Пазете кабела от места с интензивно движение. За да избегнете пожар, 

НИКОГА не поставяйте кабела под килими, близо до топлинни източници, 

радиатори, печки или нагреватели. 

• За да се предпазите от токов удар, НЕ потапяйте във вода или други течности. 

Не използвайте в близост до вода. 

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

електрически уреди. Поради тази причина винаги наблюдавайте децата, 

когато са в близост до уреда. 

• Винаги изключвайте пречиствателя, преди да го преместите, да отворите 

решетката, да смените филтрите, да почистите или когато пречиствателят не се 

използва. Не забравяйте да дърпате щепсела, а не кабела. 

• НИКОГА не пускайте и не вкарвайте никакви предмети в отворите. 

• Не оставяйте кабела под килима или мокета. 

• НЕ покривайте кабела с килимчета, подложки или подобни настилки. 

• НЕ прокарвайте кабела под мебели или уреди. Подредете кабела далеч от 

зоната за движение и там, където няма да се препъне. 

• НЕ работете с уред с повреден кабел или щепсел, ако вентилаторът на 
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двигателя не се върти, след като уредът работи неизправно или ако е изпуснат 

или повреден по някакъв начин. Изпратете до Обслужване на клиенти за 

съдействие. 

• Използвайте уреда само за домашна употреба, както е описано в това 

ръководство. Всяка друга употреба, която не се препоръчва от производителя, 

може да причини опасност, токов удар или нараняване на хора. 

• Не използвайте уреда на открито. 

• Не поставяйте предмети върху уреда. 

• НИКОГА не блокирайте отворите, решетките / изходите или поставяйте върху 

мека повърхност като легло или диван, тъй като това може да доведе до 

преобръщане на устройството, блокирайки отвора за въздух. 

• НЕ се опитвайте да ремонтирате или регулирате електрически или 

механични функции на това устройство. Това ще анулира вашата гаранция. 

Вътрешността на устройството не съдържа части, които могат да се 

обслужват от потребителя. Цялото обслужване трябва да се извършва само 

от квалифициран персонал. 

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

този вентилатор с устройство за контрол на скоростта. 
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Описание на уреда 
 

 

 

 

 

            Изход на въздуха Сензорен   панел 

 

 

 
 

Корпус 

 

 

 

 

 

 

 
UV-C лампа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Винт 

 
Филтри 
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Система за пречистване на въздуха 

Подобрете качеството на въздуха в помещенията с новата си система за 

пречистване на въздуха. Многобройните нива на почистване включват 

комбинация от Предфилтър, който улавя големи частици, HEPA филтър, който 

улавя микрочастици и Филтър с активен въглен за премахване на миризми UV-C 

светлинна технология подобрява унищожаването на микроби, както и Йонизация 

отстранява праха в въздух. 

 

Предфилтър: Улавя първоначалните частици прах и алергени. 

 

HEPA филтър 13 /Филтър с активен въфлен: Улавя прах, дим, цветен прашец 

и други алергени; премахва лошите миризми. 

 

UV-C светлина: Унищожава микроорганизми като микроби, вируси, бактерии и 

гъбички (като токсини от плесени). 

 

Отрицателни йони: Отрицателните йони и положително зареденият прах и 

микробиологичните частици, плаващи във въздуха, се привличат взаимно, след 

което падат на земята. Огромното количество йони ви прави освежавани и 

трезвомислещи, точно както ако стоите в гората. 

 

 

 

Начин на употреба 
 

Преди първа употреба: 
 

1. Извадете внимателно пречиствателя от кутията и найлоновата торбичка. 

 

2. Извадете филтъра от пречиствателя и извадете и изхвърлете найлона. 
 

3. Поставете на твърда, равна повърхност пречиствателя. 
 

* За правилен въздушен поток, разположете устройството на поне 1 м от всяка стена 

или мебели. 

* Уверете се, че нито една от решетките не е блокирана. 

4. Включете захранващия кабел в  контакта 

 
Важни: Когато премествате пречиствателя, винаги повдигайте уреда с ръцете. 
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Начин на работа 
1. “POWER”: 

Натиснете този бутон, за да включите или изключите устройството. 

Забележка: Натиснете и задръжте бутона POWER за 5 секунди, за да нулирате 

индикатора за замяна на филтъра. 

2. SPEED 

Скоростта на вентилатора на уреда може да се регулира, когато уредът 

работи (L / I-M / II-H / III-Turbo / IV). Всеки път, когато натиснете бутона 

(SPEED), скоростта се регулира от L (ниска) до M (средна) до H (висока) и 

до Turbo. 

 

3. UV lamp/Ion/Sleep Режим 

 
1-во натискане: включвасе UV лампата и йонизацията  

2-ро натискане: включва се режим Sleep, всички светлини и индикатори са 

изключени, скоростта се превръща в I ниво 

3-то натискане: изключва UVC лапмпата и йонизацията 

4-то натискане: изключва режим Sleep 

Забележка: Всички операции на функциите ще бъдат запомнени в програмата 

след повторно включване на машината. 

 

4. TIMER 

1) Чрез натискане на този бутон пречиствателят може да бъде настроен да 

работи за интервали от 2 часа, 4 часа и 8 часа, като автоматично спира, 

когато избраното време изтече. 

2) Натиснете този бутон (Таймер), за да изберете необходимото време за 

работа. Сигналът за предупреждение автоматично показва оставащото 

време за работа. 

3) За да изберете режим на непрекъсната работа, натискайте бутона 

неколкократно, докато повече не светят индикаторите. 

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

Смяна на филтри 
Индикатор за смяна на филтрите 

Когато червеният индикатор свети, е време да смените филтъра и да нулирате. 

Сменете филтъра съгласно указанията по-долу, след което задръжте бутона POWER за 

5 секунди, за да рестартирате. Светлината ще спре да трепти. 

* Комбинираният филтър ще продължи приблизително 6 месеца.
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5. Press and hold POWER Button for 5 seconds to reset program. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1. Обърнете уреда с главата надолу. 

2. Отстранете винта под основата, след това основата. 

3. Извадете мръсния филтър и поставете нов филтър в уреда. 

4.  Прикрепете отново основата към устройството и го закрепете с винт. 

 

 

Почистване и поддръжка 

Машината трябва да се почиства поне веднъж месечно с чиста, суха, мека 

кърпа. Може да се наложи по-често почистване в зависимост от условията на 

околната среда. 
 

Забележка 
НЕ поставяйте чужди предмети или пръсти в устройството. 

НЕ използвайте бензин, разредител, силни почистващи препарати и 

др. върху и / или уреда, докато почиствате, тъй като те могат да 

повредят продукта. 

НИКОГА не използвайте алкохол или други разтворители. 

 
Филтри 

- Предфилтърът трябва да се почиства с чиста мека кърпа 

- HEPA и филтърът с активен въглен трябва да се почистват веднъж месечно с 

прахосмукачка. 

Забележка: Филтрите трябва да се сменят поне веднъж на 6 месеца. Може да се 

наложи по-често почистване и подмяна в зависимост от условията на околната 

среда. 

Смяна на UV лапмпа 

1. Развийте държача на UV лампата. 

2. Извадете щангата внимателно и вземете UV лампата. 
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3. Поставете нова UV лампа след това го фиксирайте, като завиете свързващата част. 

Забележка: Не гледайте UV лампата, когато е включена. 

 

 

Отстраняване на неизправности 

Преди да извършите някоя от следните сервизни проверки, изключете 
устройството от електрическата мрежа. 

 

 

Въздушният поток е 

слаб 

Проверете дали филтрите са чисти 

Проверете за препятствия на входа и изхода на въздуха 

 

Уреда не стартира 
Проверете захранването и електрическите 

предпазители. 

Проверете дали основният капак е поставен правилно. 

Проверете дали филтърът е поставен правилно. 

 

Поява на необичаен 

шум 

Проверете за чужди предмети в контакт с вентилатора. 

Филтърът може да е запушен и готов за подмяна. 

Уплътнителните от пяна са инсталирани неправилно. 

Неравномерно позициониране. 

 

 
 

 

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 


