
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Пречиствател 
Модел: R-9650 

 
 
 
 
 
 
 
Благодаря ви много, че използвате нашите продукти. 
Моля, прочетете внимателно ръководството  преди употреба и го запазете за бъдещи справки

Инструкция за 
употреба 
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Мерки за безопасност 
Преди да използвате, прочетете внимателно това ръководство и го запазете за бъдещи справки. 

 
Предупреждения 

 
1. За да избегнете токов удар и пожар, не позволявайте на вода, течност или някакъв 

запалим препарат да попадне или да почисти продукта. 

2. Не пръскайте запалими материали като пестициди или парфюми около продукта. 
 
 

Безопасност 
 

1. Преди да включите в захранването, проверете дали напрежението на продукта съответства 

на местното захранващо напрежение. 

2. Ако захранващият кабел е повреден, за да се избегне опасност, той трябва да бъде заменен . 

Поддръжка   10 3. Моля, спрете да използвате, ако щепселът, захранващият кабел или продукта са повредени. 

4. Пазете отворите за въздух да не бъде блокиран. 

             Info   12 
 
 

5. Не поставяйте чужди предмети в машината. 

6. Лице с физически или психически увреждания или без подходящ опит и 

умения (включително деца) трябва да го използва под ръководство . 
 

Using Warning 
 

1. Този продукт не може да замени нормалната вентилация, ежедневното събиране на прах. 

2. Уверете се, че контакта е добре свързан с щепсела. Ако не, щепселът ще бъде горещ. 

3. Не поставяйте никакви предмети над продукта. 
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4. Не забравяйте да поставите и използвате продукта на твърда, равна и хоризонтална 
повърхност. 

5. Оставете най-малко 30 см пространство на гърба и отстрани на продукта и поне 50 см 

пространство над продукта, когато го използвате. 

6. Не поставяйте продукта под климатик, за да предотвратите падането на кондензна вода 

в продукта. 

7. Уверете се, че както филтърът, така и задният капак са правилно инсталирани преди 
включване в захранването. 

8. Моля, използвайте филтъра, специално проектиран за този продукт. 

9. Не използвайте филтъра като гориво или подобни цели, за да избегнете необратима 
вреда. 

10. Не използвайте твърди предмети, за да ударите продуктите, особено отворите за въздух. 

11. Не поставяйте пръст или други неща в отворите за въздух, за да предотвратите повреди 
или проблеми. 

12. Не използвайте този продукт, когато използвате вътрешен спрей репелент или на 

място, с мазнини, запалими газове или химически изпарения.. 

13. Уверете се, че продуктът е изключен от контакта, преди да преместите, почистите, и 
подмяна на филтъра. 

14. Изключете захранващия кабел, преди да преместите машината. Не дърпайте 

кабела, за да преместите машината. 

Описание на уреда 
Части 

 
 
 
 
 

Горен капак 

Дружка 

Сензор 
Задан капак   Филтър 

 
 
 
 
 
 
 

Изход за въздух 
 
 
 
 

Контролен панел 
 

Вентилатор 

 Светлинна кутия 

Корпус 
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Модел R-9650 Pure Air  

Напрежение AC 100-240V 50/60Hz 

Мощност 50W 

Ниво на шум ≤48dB 

За площ ≤80㎡ 

Размери Д302*Ш272*В532mm 

Тегло 5.6kg 

 

UV 

8H 

4H 

2H 

UV 

 
 
 

Спесификации 
 

 
 
 
 
 

Скорост/Смяна филтър Бутон захранване 
 
 

UV-C/Йонизация/Светлина Таймер 
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Контролен панел 

 
 

UV 



Начин на употреба 
Преди да използвате, премахнете опаковката на филтъра. Уверете се, че машината е 

изключена от контакта, преди да премахнете или инсталирате филтъра. 

Функционални бутони 
 

Включете в захранването, всички индикатори ще светнат за 1s и всички светлини ще 

бъдат изключени. След това машината ще бъде в режим на готовност. 

① ② 

 
 
 

③ ④ ⑤ 

Close 

 
Бутон захранване 
Натиснете бутона, машината се включва в автоматичен режим по подразбиране. 

Индикаторът ще се смени както следва на Синьо - Циан - Зелено - Жълто - Оранжево - 

Червено - Лилаво, което ще продължи 30 секунди за предварително загряване. 

По време на предварително загряване машината работи във висок режим и на дисплея 

излиза 00. След 30 секунди светлинният индикатор ще бъде повлиян от качеството на 

въздуха. (Зелено - добро, машината работи в нисък режим. Жълто-средно, машината 

работи в среден режим. Червено-лошо, машината работи във висок режим.) Дисплей ще 

покаже цифровия PM2,5 според качеството на въздуха. 
 

 
 
 
 
 
 

1. Натиснете превключвателя, за да извадите задния 
капак. 

2. Извадете филтъра от уреда. 

3. Извадете филтъра от опаковката. 

4. Поставете филтъра в уреда. 

5. Натиснете бутона за превключване, за да затворите 
задния капак. 

 
Close 

Бутон за регулиране на скоростта на вентилатора 

В време на работа, натиснете бутона, за да регулирате скоростта на вятъра сред 

циркулацията от клас Auto-S-H и съответните индикатори ще светнат. Всеки път, когато 

натиснете бутона, зумерът звъни за един път. 

 
Режим Sleep: Работейки в нисък режим, нито една операция в рамките на 5 секунди 

няма да премине в режим на заспиване 

Автоматиен режим: Устройството автоматично регулира скоростта, светлината ще 

показва различен цвят според качеството на въздуха 
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Напомняне на смяна филтъра 

По време на работа, когато филтърът е наситен след работа в продължение на 2200 

часа, светлинният пръстен ще продължи да мига в червено. Дълго натискайте бутона 

за скорост на вятъра за 7s, за да спрете да мига светлината и да нулирате след 

инсталиране на нов филтър. 

 
UVC/Йонизация/Светлини 

· Когато машината е включена, всеки път, когато докоснете "UVC / Anion / light composite 

key", светлината ще превключва между мек - стандартен цикъл на изключване. 

· Когато машината е включена, натиснете за 3 секунди и тогава ще бъдат включени 

UVC и Anion. Натиснете за още 3 секунди, UVC и Anion ще се изключат 

Таймер / WiFi Бутон 
·По време на работа, натиснете бутона, за да настроите таймера на 2H, 4H и 8H. Всеки път, 

когато натиснете бутона, ще чуете звуков сигнал и съответният индикатор ще светне. 

· В състояние на синхронизиране машината започва да отброява. Когато времето изтече, 

машината ще спре да работи. 
 

Работа с приложението 
Изтегляне и регистрация 

1. Потърсете „Rohnson“ в магазина на APP или в Google Play, за да инсталирате приложението. 

Отворете приложението „Rohnson“. натиснете „Регистрация“, за да регистрирате акаунт 

„Rohnson“ с вашия телефонен номер или имейл. След това влезте в приложението. 

Добавете устройства в лесен режим (препоръчително) 

1. Уверете се, че вашето смарт устройство е  заредено и мобилният ви телефон е свързан към 

вашата WiFi мрежа. Ако индикаторът WiFi на интелигентното устройство продължава да мига, 

за да покаже, че устройството влиза в режим на конфигуриране на мобилния телефон; ако не, 

моля, натиснете бутона Timer, когато устройството е активирано за повече от 5 секунди, след 

като чуете звуков сигнал,  след това го разхлабете и това означава, че устройството вече е за 

конфигуриране. 

2. Отворете приложението си „Rohnson“ и натинете„+“ в горния десен ъгъл на приложението. 

Изберете тип обслужващо устройство, натинете „Всички устройства“ и се обърнете към 

„Добавяне на устройство“, след което автоматично вземете паролата на WiF I мрежата, към 

която се свързва мобилният ви телефон. След това натиснете „OK“, за да се свържете с 

устройството. 

3. Когато се появи „Успешно добавено 1 устройство“, това означава, че връзката е завършена и 

вашето устройство ще бъде изброено във вашия списък с приложения. 
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Поистване и съхранение 

 
 
 
 

Поддръжка 
Когато бутонът на филтъра мига в червено, означава, че филтърът трябва да бъде 

заменен. Моля, използвайте филтъра, специално проектиран за този продукт. 

 
Забележка: 
· Почиствайте редовно филтъра. Не мийте и не използвайте филтъра повторно. 

· Уверете се, че машината е изключена от контакта, преди да подмените филтъра. 

· Моля, стерилизирайте редовно филтъра под слънчева светлина. 

· Не използвайте прахосмукачка за почистване на филтъра или директно измиване. 

 

Забележка: 
· Уверете се, че машината е изключена от контакта преди поддръжка. 

· Не потапяйте пречиствателя във вода или течност. 

· Не използвайте абразивни, корозивни или запалими почистващи препарати (като 

белина или алкохол) за почистване на която и да е част от уреда. · Не мийте и не 
използвайте филтъра повторно. 

· Не използвайте прахосмукачка за почистване на филтъра или директно измиване 

Уверете се, че машината е изключена от контакта преди поддръжка. 

Извадете филтъра, за да почистите праха от повърхността му. 

Използвайте мека кърпа с неутрално почистващо средство, за да почистите праха или 

остатъците от повърхността на машината. 

След като филтърът е изсъхнал, инсталирайте го в пречиствателя, за да се рестартира. 

Ако не използвате машината дълго време, уверете се, че машината е изсъхнала, поставете 

торбата за прах и я поставете на хладно и проветриво място. 

Забележка: Моля, не изпускайте вода в машината, когато почиствате изхода за въздух. 
① Уверете се, че машината е изключена и изключена от контакта. 

② Извадете филтъра, за да почистите праха от повърхността му. 

③ Използвайте мека кърпа с неутрално почистващо средство, за да почистите 

праха или остатъците от повърхността на машината. 

④ След изсъхване на филтъра го поставете в пречиствателя, за да се рестартира. 
Ако не използвате машината дълго време, уверете се, че машината е изсъхнала, поставете 
торбата за прах и я поставете на хладно и проветриво място. 

 
Радио оборудване 
Честотните ленти, на които работи радиото, са 2,4 GHz, а максималната 
мощност на радиотелефона е 20 dBm Max. 
   Стандарт: IEEE 802.11 b/g/n 
   Вид антена: PCB antenna 
   Честота: 2.4G 
   Максимална предавана мощност: 20 dBm Max 
     Размери: 18x23.5x3.1(mm) 
   Работа при температура:-20°C~85ºC 

   Влажност: 10%~85% 
   Захранване: DC 3V-3.6V 
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Информация  
EN : SIMPLIFIED EU DECLARATION OF CONFORMITY Hereby, Guangdong Welland Technology  
Co Ltd declares that the radio equipment type RF-01 & RF-02  is in compliance with Directive  
2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet  
address: www.vassilias.gr 
 
GR : ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΜΕΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΕ  
Με την παρούσα ο/η Guangdong Welland Technology Co Ltd δηλώνει ότι ο ραδιοεξοπλισμός του                                         
 RF-01 & RF-02 πληροί την οδηγία 2014/53/ΕΕ. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ  
διατίθεται στην ακόλουθη ιστοσελίδα στο  
διαδίκτυο: www.vassilias.gr  
 
BG :КРАТКА ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ 
С настоящото, Guangdong Welland Technology Co Ltd декларира, че радиосъоръжението тип  
RF-01 & RF-02 е в съответствие с Директива 2014/53 / ЕС.  
Пълният текст на ЕС декларацията за съответствие е достъпен на следния интернет  
адрес: www.vassilias.bg 

RO: DECLARATIE DE CONFORMITATE EU SIMPLIFICATA Guangdong Welland Technology Co Ltd declara                                                                                                                                                                                                                             
ca echipamentele radio RF-01 & RF-02 sunt conforme cu directiva 2014/53/EU. Textul complet al declaratiei                                                                                                                                                                                                                             
de conformitate este disponibil la urmatoarea adresa de internet: http://vassilias.ro 

CZ: ZJEDNODUŠENÉ EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ 
Guangdong Welland Technology Co Ltd tímto prohlašuje, že rádiové zařízení typu RF-01 & RF-02   
je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici  
na následující internetové adrese:  www.rohnson.cz 
 
SK: ZJEDNODUŠENÉ EÚ VYHLÁSENIE O ZHODE  
Guangdong Welland Technology Co Ltd  týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu RF-01 & RF-02 
 je v súlade so smernicou 2014/53/EU. Úplné znenie EÚ vyhlásenia o zhode je k dispozícii na  
nasledujúcej internetovej adrese: www.rohnson.cz 
 
 
 
 

http://www.vassilias.gr/
http://www.vassilias.gr/
http://www.vassilias.bg/
http://vassilias.ro/
http://www.rohnson.cz/
http://www.rohnson.cz/


 
 

 
 

 
 

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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