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Пречиствател за въздух 

                       R-9480 
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 Важни предохранителни мерки 

⚫ Моля, прочетете внимателно инструкциите преди употреба и го 

запазете правилно за бъдещи справки.  

⚫ Когато използваме електрически уреди, трябва да имаме най-основните 

познания за безопасност, за да избегнем пожар, токов удар и други 

наранявания. Ето защо, моля, следвайте инструкциите по-долу.  

 При използването на 

електрически уреди 

трябва да обърнем 

внимание на 

безопасността, за да 

избегнем рисковете от 

пожар, токов удар и 

други наранявания.  

 Пречиствателят на 

въздуха трябва да се 

използва вертикално.  

 

Моля, не поставяйте 

адаптера под килима 

или близо до източник 

на топлина.  

 

Моля, не позволявайте 

на предмети да попадат 

в машината през изхода 

за въздух, което може да 

повреди уреда.  

 

Когато светлинният 

индикатор за смяна на 

филтърното сито мига, 

сменете консумативите,.  

 

Моля, не сядайте, не 

стойте и не поставяйте 

предмети върху уреда.  
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 Ако продуктът, който 

сте получили, е 

повреден, моля, не го 

използвайте.  

 Моля, не използвайте 

уреда на място със 

запалими газове или 

потоци.  

  

 

Моля, не използвайте 

машината, ако филтъра 

не е поставен.  

 Моля, не използвайте 

продукта на открито или 

при отворени врати и 

прозорци.  

 Моля, не използвайте 

продукта близо до 

влажно място, като 

баня, кухня, мивка и 

силно влажно мазе.  

 Ако машината не е 

електрифицирана, тя 

трябва да бъде 

ремонтирана или 

заменена от 

производителя или 

неговия оторизиран 

сервиз и персонал по 

поддръжка, за да се 

избегне опасност.  

 

 

Внимание 

⚫ Този продукт не се препоръчва да се използва от 

потребители (включително деца) с недостатъчни 

физически, възприемчиви, умствени способности, опит 

или знания, освен под наблюдението или 

ръководството на персонала, отговорен за 

неговата/нейната безопасност.  

⚫ Децата трябва да бъдат наблюдавани, за да се 

гарантира, че не си играят с електрическия уред.  
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Инсталиране на филтър при първа употреба 

⚫ Вземете пречиствателя на въздуха от опаковката и го поставете на 

гладък под. Машината трябва да е най-малко на повече от 50 см от 

стената или други мебели, за да се улесни циркулацията на 

въздуха.  

⚫ Забележки: преди употреба трябва да премахнете всички 

опаковъчни материали (особено торбичките на филтърното сито), 

за да избегнете блокиране на входа за въздух. 

⚫ Отворете капака, както е показано вдясно, и извадете филтъра 

Екран. Отстранете опаковката на филтъра и монтирайте 

филтъра в центъра и затворете капака. 

Поставете уреда изправен, преди да включите в контакта. 

Трябва да смените филтъра, когато LED дисплеят покаже “-FIL-” 
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Описание на уреда 

 

1 Изход за въздух 6 Вход за въздух 

2 UV-C 7 Извод за адаптер 

3 Контролен панел 8 Капак 

4 Индикатор за качество на 
въздуха 

9 Заден отвор за въздух 

5 Корпус   
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Модел  R-9480 

Напрежение 24V，1.5A 

Мощност 35W 

CADR 320m³/h 

Ниво на шум ≤ 56db 

Площ 30-40m² 

Размери 26*26*52.3cm 

Нето тегло 4.5kg 
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Функции 
 

 

  

 

              

   

След като включите в контакта, индикатора на бутона мига и сензорния 

бутон се включва. включете и влезте в състояние на предварително 

загряване (15 секунди), на дисплея ще се покаже „———“ в рамките на 15 

секунди. С изключение на бутона за включване, за да може да се работи, 

други клавиши не могат да се управляват;; 

Бутон режим: Auto-Sleep-Manual. 

Включва/изключва йонизиращата функция. 

След като включите UV режима и натиснете UV бутона, 
филтърът вътре ще бъде UV осветен за 30 минути и ще 

стерилизира филтъра. 

Бутон скорост : Скоростта може да се регулира на ниска -
средна-силна. Може да се управлява с докосване. 

Таймер : Регулируем 1-8 часа. Когато таймерът е настроен 
за 8 часа, натиснете този бутон отново, за да отмените 
таймера. Ако няма зададен таймер, пречиствателят работи 
през цялото време. 

   Таймер          Скорост     UV стерилизация       Йонизатор      Режим    Захранване      
on 



 

 

Classified as Internal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Смяна на филтъра 

Когато дойде време за смяна на филтъра, ще се 

появи аларма и на дисплея ще мига „FIL“. 

Филтърът може да се използва до приблизително 

3000 часа, но може да бъде съкратен в зависимост 

от употребата и факторите на околната среда. 

1. Изключете уреда. Издърпайте горната част 

на задния капак навън, както е показано на 

снимката 

2. Извадете цилиндричния филтър и го сменете 

с нов. 

3. Затворете задния капак и включете 

захранването. Натиснете бутона на таймера 

за около 5 секунди, за да изчистите времето 

за филтриране и то ще се върне към 

нормалното when turn on the power again. The 

filter replacement LED will be initialized. 
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Почистване 

1. Моля, изключете захранването и изключете щепсела преди почистване. 

2. Внимателно избършете външната част на продукта с мека, суха кърпа. 

3. Избягвайте попадането на вода или други течности вътре в продукта. 
Риск от пожар и токов удар.   

4. След отстраняване на филтъра се препоръчва да почиствате 
машината периодично, като леко отстранявате праха или 
мръсотията, натрупани в машината с почистващ препарат.   

※ Използването на силни почистващи препарати, химически  препарати или 
разтворители може да повреди повърхността на пластмасовите части. 

5. Уверете се, че захранването на въздушния филтър е изключено, преди 
да извадите филтъра.   

6. За дългосрочно съхранение, моля, поставете ги в найлонови торбички 
и др., след което ги съхранявайте на сухо място, далеч от влага. След 
почистване изсушете добре и го съхранявайте с винил, за да издържи 
по-малко удари. 

 

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 

 

 

 

 


