
Lorem ipsumПречиствател за въздух
      Инструкции за употреба

Моля, прочетете внимателно следните инструкции и добре разгледайте приложените илюс-
трации, преди да пристъпите към употреба. Използвайте единствено устройството, описано 
в това ръководство. Моля, запазете добре тези инструкциите за бъдещи справки.

Препоръчваме ви да запазите оригиналната кутия на устройството, опаковъчните му мате-
риали, разписката за покупка и гаранционната му карта (ако е приложена такава). 
В случай на транспортиране, опаковайте продукта единствено с оригиналните му опаковъчни
материали.

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod tincidunt ut 

Бърз наръчник за употреба
1. Съдържание на кутията 2. Контролен панел

3. Дистанционно управление
1. Ниска скорост (тих режим)
2. Средна скорост (пречистване на въздуха)
3. Висока скорост (силно пречистване на въз-
    духа, отстраняване на дим)
4. Бутон за включване/изключване
5. Таймер
6. Отрицателна йонизация (аниони)

1. Ниска скорост (тих режим)
2. Средна скорост (пречистване на въздуха)
3. Висока скорост (силно пречистване на въз-
    духа, отстраняване на дим)
4. Таймер
5. Отрицателна йонизация (аниони)
6. Бутон за включване/изключване
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Продуктови компоненти и функции

1. Преден панел
2. Нетъкан филтър (ефективно премахва косми, прах, акари и др.)
3. HEPA филтър ( ефективно премахва PM 2.5, прах, бактерии, полени и др.)
4.  Пчелен филтър с aктивен въглен за абсорбиране и разлагане на формалдехид, фенол, 
     дим и плесен във въздуха
5. Филтър за студен катализатор, който намалява вредните газове като формалдехид,
    бензен, хилен, ЛОС и др.
6. Мотор, оборудван с въртящ се лагер, който удължава живота на продукта и 
   намалява нивото на шум по време на работа.

ЗАБЕЛЕЖКА:
Моля, отстранете защитното фолио на

филтъра, преди да използвате пречиствателя

• Когато поставите филтъра, първо изключете захранването.

Имайте предвид, че:
• Черната страна на филтъра трябва да бъде обърната навътре;
• Ефективността на пречиствателя ще бъде намалена, ако филтърът е поставен
  неправилно.

Пречиствател за въздух
      Инструкции за употреба

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy 
nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi 

ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА

1. Уверете се, че сте изключили устройството от захранването, преди да го почистите.
2. Не използвайте шлифовъчни инструменти или разтворители, които биха могли да повредят
    повърхността на пречиствателя. За тази цел може да приложите почистващи препарати, след
    което забършете със суха кърпа.
3. Не използвайте вода или други течности за почистване на електрически компоненти като
    превключватели, мотори и др. Тяхната поддръжка се извършва чрез забърсване със
    суха кърпа.
4. Не разглобявайте този продукт, за да извършвате промени по него. Препоръчваме всяка
    година да проверявате и почиствате уреда, за да удължите експлоатационния му период.
   

Характеристики
Напрежение: AC 220-240 V
Работен ток: 0.2А
Мощност: 45W
Ниво на шум: от 35 dB до 47 dB
Отлична ефективност за помещения от 25 m³ до 35 m³.
Ефективност на пречистване: 150-180 m³/h.
8-часово изключване на таймера.
Дължина на кабела: 130 cm
Размери на продукта: 360х200х560 mm
Тегло на продукта: 5.15 kg
Включени аксесоари: дистанционно управление (1 брой)
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ВАЖНИ СЪВЕТИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
МОЛЯ, ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО И ЗАПАЗЕТЕ ИНФОРМАЦИЯТА ЗА БЪДЕЩИ СПРАВКИ

Когато използвате електрическия уред, винаги трябва да спазвате основните предпазни мерки 

за употреба:

• Преди да свържете пречиствателя към захранване за пръв път се уверете че, напрежението, 

  посочено на етикета с номинални стойности, съответства на основното напрежение

   във вашия дом;

• Този продукт е предназначен само за домашна употреба! Ако бива използван за промишлени

  цели, неправилна употреба или неспазване на инструкциите, продавачът не поема никаква

  сотговорност и не носи отговорност за покриване на последствени щети от гаранцията;

• Mоля, не поставяйте чужди тела във входа и изхода на въздуха, тъй като машината е

  оборудвана с високоскоростно въртене на ротора. По този начин ще предотвратите случай-

  но нараняване или повреда на машината;

• Не поставяйте уреда под наклон или в друго нестабилно положение, за да предотвратите

  случайни наранявания или повреди; 

• Не дърпайте кабела при включване на устройството, а само издърпайте щепсела. Не пос-

  тавяйте кабела върху остри ръбове и избягвайте контакт с горещи повърхности;

• Не поставяйте продукта близо до топлa повърхност;

• Устройството трябва да бъде поставено на влажно място или потопено във вода;

• Използвайте само със сухи ръце, за да се избегне риск от токов удар. Съхранявайте уреда

   на чисто, хладно и сухо място, когато не го използвайте;

• Aко захранващият кабел е повреден, той трябва да бъде заменен от производителя или

   неговия сервизен агент или подобно квалифицирано лице, за да се избегне опасност;

• Не ремонтирайте уреда сами или не правете никакви настройки по него! Подобни действия

  трябва да бъдат извършени в оторизиран сервизен център; 

• Нарушаване на състоянието на уреда по време на гаранционния период може да анулира

   неговата гаранция.
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Инструкции и информация относно изхвърлянето на използвани опаковъчни материали
Използваният опаковъчен материал трябва да бъде предаден на място, предназначено за
депониране на този вид отпадъци.

РАЗДЕЛНО ИЗХВЪРЛЯНЕ НА ИЗПОЛЗВАНИ ЕЛЕКТРИЧЕСКИ И ЕЛЕКТРОННИ УСТРОЙСТВА

Тази маркировка, поставена върху продукта или в описаниe, свързанo с продукта, 
показва, че той не трябва да бъде изхвърлен заедно с други битови отпадъци в края
експлоатационния му период.
За да избегнете вредно въздействие в следствие на неконтролирано изхвърляне в
околната среда и въздействие върху човешкото здравето, моля, отделете продукта
от другите видове отпадъци по безопасен начин.
Битовите потребители трябва да се свържат с доставчика си и да проверят условията
на договора за покупка.
Този продукт не бива да се изхвърля с други търговски отпадъци. 
В случай на неправилно изхвърляне на този вид отпадъци, в съответствие с нацио-
налното законодателство, е възможно налагането на санкции.

Този уред отговаря на всички основни изисквания и директиви на ЕС,
 свързани с него

Декларация:

Производителят си запазва правото да прави промени в това ръководство с инструкции по
всяко време без предварително уведомление. 
Ако има грешки или недостатъци в текста, те ще бъдат коригирани или добавени към след-
ващите издания.


