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Противопрахов  филтър

Дезодориращ филтър

филтър









Дръжки

Сензори за 
темп., влажност
и миризма

Дръжка на контейнера
за вода

Контейнер за вода

Овлажнител филтър
Рамка на филтъра

Воден клапан

Тава

Поплавък

Захранващ кабел

Изход за въздух

HEPA филтър (бял)

Дезодориращ филтър (черен)

Копчета

Противопрахов филтър

Диаграма

Изход за въздух Изход за въздух

Основен блок Основен блок

Панел за управление Панел за управление

Основен дисплей Основен дисплей

Изглед отзад

Наименования на възлите



Основен дисплей

Показатели за състоянието на миризми, замърсеност и влажност

Състояние на Миризми
Зелено | Жълто | Червено

Състоянието варира 
своевременно

Състоянието варира 
своевременно

Състояние на замърсеност
Зелено | Жълто | Червено
5 нива на показател

Състояние за водата
Светва в в червено когато
трябва да се зареди с вода

Състояние за влажност (зелено)
Показва осреднена стойност
на влажността в помещението

индикатор (синьо)

Чисто

Чисто

Всички
зелено

Всички
зелено

Всички
червено

зелено

зелено

жълто

жълто

Замърсено

Замърсено

Всички
червено



Внимателно натиснете копчетата
за да откопчаете панела

Копчета

Заден панел

HEPA филтър

Миещ се 
дезодориращ
филтър

Неправилно инсталиране
на филтъра ще даде 
отражение на работата 
на продукта. 

Миещ се дезодориращ филтър

Заден панел

Закрепващ механизъм

Датник

Копчета

За да се запази качеството на филтрите, те са опаковани в найлонови
опаковки. Задължително разопаковайте филтрите при първоначална 
инсталация.

Инсталация на филтрите





Reset на филтъра
Индикация в червено

Контрол на вентилацията
Индикация в зелено

Пречистване и овлажняване
Индикация в зелено

Бутон за спиране

Пречистване
Индикация в зелено

Йонизатор
Индикация в зелено

Бутон за контролиране 
на индикацията

Plasmacluster ON/OFF бутон
Индикация в зелено

Бутони за пускане

Натиснете бутона OFF за спиране на мащината.

За автоматичното регулиране на влажността

Сензорът автоматично контролира влажността
в помещението спрямо температурата. В зависимост от 
размера на помещението влажността не трябва да надвишава
55 ~ 65 %. В такива случаи използвайте в максимален
режим.

Използвайте режима Пречистване и овлажняване за бързо еднократно пречистване



Използвайте този режим, когато не се нуждаете от регулиране на влажността.

Натиснете бутона OFF за изключване на машината.

Натиснете бутона OFF за изключване на машината.

Имайте предвид, че скоростта не може да се настройва в режим Йонизация

Скоростта се конторлира автоматично в зависимост 
от датчика за влажност.

Машината работи на високи 
обороти за 10 мин, след което
варира между средно и
високо ниво 

Максимални обороти на вентилацията.

Средни обороти на вентилацията.
Ниски обороти на вентилацията.

Режимът йонизация с овлажняване освобождава висока плътност на Plasmacluster йони. 
С продължителност на изпълнение силен въздушен поток в продължение на 15минути, 
устройството ефективно премахва във въздуха прах, полени, плесени и алергени от въздуха. 
Водата трябва да е в  допустимо ниво в резервоара, когато е избран този режим.










