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Инструкция за употреба 

Пречиствател за въздух 

R-9600 PURE AIR / R-9700 PURE AIR Wi-Fi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
Преди да използвате това устройство, моля, вижте инструкициите за употреба. 
Използвайте устройството само както е описано в това ръководство за 
експлоатация. Запазете инструкциите в случай на допълнителни нужди.  
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Важни предохраителни мерки 
Прочетете внимателно и запазете за бъдещи справки 

• Това Устройство може да се използва от деца над 8 години и лица с намалени 
физически, сензорни или умствени способности или липса на опит и знания, при 
условие че са под наблюдение или са били инструктирани да използват 
Устройството по безопасен начин и да разбират всяка опасност. Почистването и 
поддръжката, извършвани от потребителя, не трябва да се извършват от деца, 
освен ако не са на възраст над 8 години и не се наблюдават. Пазете 
Устройството и неговия захранващ кабел на място, недостъпно за деца под 8-

годишна възраст. 
•  Децата нямат право да играят с Устройството. 

• Устройството не трябва да се излага на пряка слънчева 
светлина, в противен случай може да има деформация 
или промяна на цвета на повърхността на устройството  

 

• Поставете Устройството на поне 1 метър от Устройства, 

като например: напр. Телевизия, радио и др. 
 

• Поставете Устройството по такъв начин, че да е на не 
по-малко от 30 см от стени, мебели и др 

 
• Устройството е най-добре да бъде поставено на пода 

поради прах, прашец и други вещества, които най-често 
се намират на пода  

 
• Не поставяйте никакви предмети върху Устройството, а 

именно: метални предмети и др  

 

• В никакъв случай не поставяйте предмети в мрежата за 
подаване / изпускане на въздух. 

 
• Не покривайте Устройството по време на работа, то 

може да се повреди  
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• Не правете никакви модификации на Устройството - 
съществува риск от токов удар. Направете го в 
оторизиран сервизен център, който да се занимава с 
всякакви ремонти и настройки на Устройството. 

Не изключвайте Устройството от електрическата мрежа, 
като дърпате захранващия кабел - съществува риск от 
повреда на захранващия кабел / контакта на мрежата. 

 
• Предотвратете проникване на течности в устройството. 

 
 

• Това устройство не служи като вентилатор, 
прахосмукачка или парна помпа по време на готвене 

 
• Това устройство не трябва да се използва в близост до 

газови печки, отоплителни системи и др 

 
 

• Не използвайте това устройство в помещения с много 
висока температура или влажност (баня, кухня и др.). 

 
• Децата не трябва да играят с дистанционното 

. 
 

• Използването на устройство с повреден захранващ 
кабел / щепсел на захранващия кабел е забранено. Ако 
захранващият кабел е повреден, да го замени в 
оторизиран сервиз.  

• Поставете Устройството на равна и стабилна повърхност. Това ще предотврати 
възможното му преобръщане и т.н.. 

• Преди да включите Устройството в контакта, уверете се, че напрежението, 
посочено на фирмената табелка на Устройството, съвпада с електрическото 
напрежение на контакта. 

• Включете Устройството само с правилно заземен контакт. 
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Описание на уреда 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Горна част на уреда  7. Дръжка – изглед отзад 
2.  Предна част на уреда  8. Въздушен отвор – изглед отзад 
3. Вход за въздух   9. Въздушен отвор – изглед отстрани 
4. Контролен панел 
5. Дръжка 
6. Въздушен отвор – изглед отгоре 

 
Забележка: Комплекта включва дистанционно. 
Забележка: Устройството е снабдено с предпазител - т.е. Устройството автоматично ще 
се изключи в случай на преобръщане, докато работи. 
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Преди първа употреба – поставяне на филтри 
 

• Отворете предния капак. 

 
 

• Извадете филтрите от опаковката. 

 
 
 
 
 
 
Отстранете опаковъчните материали и поставете отново филтрите в Устройството в 
следния ред: 
Внимание: Поставете филтрите точно както е показано по-долу. 

 
• Поставете филтър No. 3 ANTIBACTERIAL + HEPA 

FILTER в устройството както е показано. 

• Тези филтри се използват за отстраняване на прах, 
акари, микроби, плесени, алергени и бактерии. 

• Време за използване на филтъра 1 година. 

• Поставете филтър No. 2 CATALYTIC + FORMALDEHYDE 
FILTER в устройството както е показано. 
Тези филтри премахват цигарения дим, миризмите от 
кухнята и формалдехида - което е вещество, намиращо 
се в мебелите, телевизора, килимите и т.н.. 

• Време за използване на филтъра 1 година. 

• Поставете филтър No. 1. ALUMINUM FILTER в 

устройството както е показано. 
Този филтър се използва за отстраняване на 
прах, косми, животинска козина и др. 

• Времето за използване на филтъра е 2 години– 
тъй като обаче е метален филтър и при условие, 
че редовно се почиства механично (с помощта на прахосмукачка / измиване с 
гореща вода, вижте глава "Почистване и поддръжка"), може да се очаква по-
дълъг експлоатационен живот на този филтър от посочените две години. 
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Забележка: Животът на филтрите, посочен от производителя, може да варира в 
зависимост от нивото на употреба и средата, в която се използва Устройството. 
Горният живот на филтъра се изчислява за ежедневна работа от 3¬-4 часа. 

 
Описание на контролния панел 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Бутон захранване 

Използвайте този бутон, за да включите и изключите 
Устройството. Когато е включено, Устройството ще продължи в 
режима, в който е бил преди последното изключване. 

• Забележка: Устройството не може да се включи, ако предният 
панел не е правилно инсталиран или устройството е преобърнато. 

2. Бутон защита от деца 
• Натиснете този бутон, за да заключите контролния панел. 

Устройството ще продължи без никакви промени. За да 
изключите функцията, задръжте този бутон за 3 секунди. 

3. Бутон Йонизация 
•  Този бутон се използва за включване / изключване на 

йонизационната функция. 

• За да включите Wi-Fi (само за R-9700), за да управлявате 
Устройството чрез мобилно приложение, задръжте бутона за 
йонизация натиснат за около 5 секунди. Wi-Fi светлините започват да мигат 
бързо (ако не, задръжте бутона за йонизация отново натиснат за около 5 
секунди). 
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4. Бутон Таймер 

•  Таймерът може да бъде настроен на максимум 12 часа. Всяко 
натискане на бутона увеличава / намалява времето за работа с 
30 минути. За да изключите функцията на таймера, задръжте 
този бутон за 3 секунди. 

5. Бутон за UV стерилизация 

• Използвайте бутона за да включите/изключите фунцията. 
 
6. Бутон Sleep 
Дисплеят в този режим не свети, за да не пречи на съня. Двигателят трябва 
да работи в режим на бавна скорост. Функцията таймер може да се използва 

в този режим. Устройството трябва да бъде превключено в режим на 
готовност след необходимото време за работа. Натиснете произволен бутон, за да 
отмените режима 
 
7. Бутон за настройка на скоростта на вентилатора 

• Има 3 настройки: Ниска, средна, висока. 
 
8.  Бутон режим “AUTO”  

• Устройството само регулира работата си според 
действителното замърсяване на околната среда.  

 
АКО ИСКАТЕ ДА ЗНАЕТЕ КОЛКО ДА УСТРОЙСТВОТО РАБОТИ БЕЗ 
ПОЧИСТВАНЕ НА ФИЛТЪРА, ДЪРЖАЙТЕ БУТОНТА ЗА ЗАКЛЮЧВАНЕ НА 
ДЕТЕТО ЗА 5 СЕКУНДИ. ИНФОРМАЦИЯТА ЩЕ СЕ ПОЯВИ НА ЕКРАНА И 
ИЗЧИНЕТЕ СЛЕД 3 СЕКУНДИ. 
 
Описание на Дисплея 
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1. Индикатори:    зелено  – добро качество на въздуха 
    оранжево  – влошено качество на въздуха 
    червено – лошо качество на въздуха 
2. Стойност на замърсяването на въздуха: 
  0-60 PM2.5 – стойност до 60 микрометра 

означава добро качество на въздуха 
60-150 PM2.5 – стойности в този диапазон 
означава средно замърсяване 
150 or more – тези стойности показват голямо 
замърсяване 
 

3.  Индикация заWi-Fi (за модел R-9700) 8.  Индикатор за режим Auto 
4.  Индикатор за смяна на филтри             9.  Индикатор за UV лампа 
5.  Индикатор за Защита от деца  10. Индикатор за вентилатор 
6.  Индикатор за Йонизация         11. Индикатор за скоростта на вентилатора 
7.  Индикатор за режим Sleep              12. Часовник 
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Процес на настройка на часовника 
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Почистване и поддръжка 

Начало 

настройка 

Задаване на 

дата, час и 

минута 

Изход и 

запис 

Натиснете интелигентния 

бутон за 5 секунди 

Часът примигва 

Бутон за 

скорост 

Бутон за 

сън 

Бутон за автоматична 

работа 

Бутон за 

скорост 

Бутон за 

сън 

Бутон за автоматична 

работа 

Натиснете интелигентния бутон 

за 5 секунди 

Изход от 

настройката 
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• Винаги изключвайте Устройството от електрическата мрежа преди 
почистване. 

 
 
1. Алуминиев филтър (на всеки 15 дена) 

Препоръчително е да използвате прахосмукачка. 
Като алтернатива може да се измие с топла вода, 
след което да се остави да изсъхне правилно. 

 
2. Каталитичен филтър (на всеки два месеца) 

• Този филтър може да се почиства само с 
прахосмукачка.  

• В никакъв случай този филтър не може да влиза в 
контакт с вода.  

 
 
3. Антибактериаленl/HEPA филтър (на всеки два месеца) 

• Този филтър може да се почиства с прахосмукачка.  
• В никакъв случай този филтър не може да влиза 
в контакт с вода. 

 
 
 
ПОЧИСТВАНЕ НА ИОНОВИ ЖИЛКИ - веднъж месечно 
Тези проводници са разположени на гърба на устройството в 
горния ляв ъгъл зад решетката. Почистете, както е показано на 
изображението вдясно, като използвате четката, включена в 
комплекта. 
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Забележка: Устройството е оборудвано с функция за напомняне за смяна на филтър. 
Той е настроен на 1500 часа. Когато светне ‘CHANGE’ свети на дисплея, сменете 
филтрите с номера 2 и 3. 
Забележка: Ако след подмяната на филтрите символът на 
контролния панел свети - натиснете бутона ‘Child lock’ за 3 секунди, 
за да изключите. 

 
Почистване на сезора за частици – на всеки два месеца 

• Този сензор е раззположен в предната част на уреда. 

• Отворете предния капак. Сензорът се намира в горния ляв ъгъл, вижте 
изображението - почистете сензора със суха памучна лента, както е показано на 
изображението. 

 
 
 
 
 
 
 
Смяна на филтрите 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A. Отворете предния капак. 
B. Извадете капака. 
C. Извадете филтрите един по един.  

D. Поставете нови филтри в устройството в правилния ред. 
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Резервните филтри и UV-лампата за модели R-9600 и R-9700 са етикетирани, 
както следва: 

• Филтър R-9600F1 за модел R-9600 PURE AIR или R-9700 PURE AIR 
Wi-Fi 

• Филтър R-9600F2 за модел R-9600 PURE AIR или R-9700 PURE AIR 
Wi-Fi 

• Филтър R-9600F3 за модел R-9600 PURE AIR или R-9700 PURE AIR 
Wi-Fi 

• UV лампа R-9600UV за модел R-9600 PURE AIR или R-9700 PURE AIR 
Wi-Fi 

 
Почистване и поддръжка – допълнителна информация 

• Използвайте навлажнена кърпа, за да почистите повърхността на устройството. 

• Не използвайте абразивни почистващи продукти, разтворители и др. Това може да 
повреди Устройството. 

• Съхранявайте устройството на сухо място. 

 
Смяна на UV лампата – веднъж на 2 до 3 години - в зависимост от нивото на 
използване на Устройството и замърсяването на въздуха. 
 

• Изключете и изключете Устройството от 
електрическата мрежа.UV лампата се намира в 
предната част на устройството. за да я 
замените, първо трябва: Да извадите 
филтрите. Това ви позволява да достигнете до 
UV лампата - вижте изображението. 

 
 

• Освободете лявата част на лампата с две 
ръце. Опитайте се да достигнете с пръсти под 
лампата, доколкото е възможно, за да я 
разхлабите с външен натиск  
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• Когато лявата част се разхлаби, извадете 
лампата внимателно от контакта 
(контактите) от дясната страна, както е 
показано на изображението. 

 
 
 

• Инсталирайте нова UV лампа, както следва: 
Плъзнете леко дясната страна на лампата в 
щепселите (контактите); натиснете го със 
сила към задния панел. Чрез преместване 
на лампата надясно контактите се свързват.  

 
 
 

• В задната част на UV лампата има 
правоъгълен отвор, който трябва да се 
монтира на пластмасова стойка - вижте 
изображението. 

 
 

 
 

• Правилната инсталация на UV лампата 
трябва да бъде придружена от звуково 
щракване. Лампата трябва да се 
монтира неподвижно в пластмасови 
издатини, вижте изображението 
. 
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Отстраняване на неизправности 

Проблем Решение 
Уредът не се включва или натиснатият 
бутон не реагира. 

1. Проверете дали уредът е включен в 
захранването.  
    - Включете щепсела в контакта. 
2. Проверете дали е затворен предния панел на 
уреда 

   - Затворете предния панел 
3. Проверете дали уредът не е в режим на 
защита от деца 

  - Когато дисплеят показва светлинния 
индикатор "блокировка от деца", натиснете   
     "отблокиране" за 5 секунди до изчезване на 
светлинния индикатор. 
4. Проверете дали уредът е поставен на равно 
място. 
  - Поставете уреда на равно място  

Въздухът е замърсен, но индикаторът 
продължава да свети в зелено, дори при 
продължителна работа. Индикаторът 
винаги свети в червено. 
 

1. Проверете дали уредът е поставен на място, 
на което е трудно да абсорбира  
    замърсения въздух. - Променете мястото. 
2. Проверете дали сензорът за частици е 
замърсен.  
   - Почистете сензора 

Звук по време на работа Проверете дали генераторът на йони е 
запрашен. 
- Почистете генератора на йони. 

Миризмата от изхода  
води до неприятни усещани 

1. Проверете дали филтърът е замърсен.  
   - Почистете филтъра. 
2. Проверете дали филтърът не е сменян за 
продължителен период от време. 
   - сменете с нов 

Уредът не преминава автоматично в 
режим на неактивност през нощта. 

Проверете дали уредът е в ръчен режим. 
- Натиснете бутона "AUTO" на контролния панел 
за сигурно преминаване в автоматичен режим.  

Пречиствателят работи твърде дълго, но 
качеството на въздуха не се подобрява 
осезателно 

1. Проверете дали торбичката на филтъра не е 
отстранена 

   - Отстранете торбичката на използвания 
филтър 

2. Проверете дали филтрите не са поставени 
погрешно 
- Спазвайте последователността на поставяне на 
филтрите 

Дисплеят показва F1 или F2 Изключете незабавно уреда и  
се обърнете към сервиза 
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Спесификации 

Напрежение 220-240 V 

Честота 50 Hz 

Мощност 80 W 

 

Декларираната стойност на шумовото излъчване на това устройство е 28/38/48 dB (A), 

което представлява A-претегленото ниво на акустична мощност спрямо референтната 

акустична мощност от 1 pW. 

 

Промените в текста и техническите данни са запазени.  
 
УКАЗАНИЯ И ИНФОРМАЦИЯ ЗА РАБОТА С ИЗПОЛЗВАНАТА ОПАКОВКА 
Депозирайте опаковъчния материал на място, определено от общината за изхвърляне на 
отпадъци.  

 
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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Wi-Fi спесификации (за модел R-9700) 
 
Радио оборудване 
Честотни ленти, в които работи радиооборудването: 2,4 GHz 
Максимална радиоелектрическа мощност в честотните ленти, в които работи 
радиооборудването: 20 dBm. 
 
 Модел: TYWE1S 
 Стандарт: IEEE 802.11 b/g/n 
 Тип антена: антена PCB   
  Честота WIFI: 2.4G 
  Максимална предавана мощност: 20 dBm Max 
  Размери: 18x23.5x3.1(mm) 
   Работна температура:-20°C~85ºC 
   Работна влажност: 10%~85% 
   Захранване: DC 3V-3.6V 
 
 
КРАТКА ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ 
Guangzhou Olansi Water Treatment Equipment Co.Ltd декларира, че 
радиооборудването R-9700 PURE AIR Wi-Fi отговаря на Директива 2014/53 / ЕС. 
Пълният текст на Декларацията за съответствие на ЕС е достъпен на следния 
URL адрес: www.rohnson.cz 


