
Благодарим ви много за закупуването на този продукт на Panasonic.
Преди употреба и обслужване на уреда, моля прочетете внимателно тази инструкция.
Също така, преди употреба прочетете внимателно раздела “ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ” (Стр. 2 ~ 5).
Неспазването на указанията може да доведе до нараняване или материални щети.
Уверете се, че на гаранционната карта е написана точната информация, включително датата 
на закупуване и името на търговския представител. Съхранявайте гаранционната карта на 
сигурно място заедно с инструкцията за употреба за бъдещи справки.

Прикачена гаранционна карта
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F-VXR50G
Овлажняващ пречиствател на въздух

ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА

Модел:
Този уред е предназначен само за употреба на закрито.
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ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ Моля спазвайте стриктно

ВНИМАНИЕПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Предпазните мерки трябва да се спазват стриктно, за да се избегнат наранявания и материални щети.

Този надпис показва, че съществува 
потенциална опасност от смърт или 
сериозно нараняване.

Този надпис показва, че съществува 
опасност от леко нараняване или 
материални щети.

Този символ показва действия, 
които не трябва да се извършват.

Този символ показва действия, 
които трябва да се изпълняват.

Следните символи се използват за класифициране на нивото на риск и опасност от нараняване 
и материални щети, причинени от пренебрегване на указанията и от неправилна употреба.

Следните символи се използват за класифициране и описание на указанията, които трябва да 
се спазват. (Символите, показани по-долу, са примерни.)

Преди обслужване и пълнене на вода, изключете електрозахранването.

Ако захранващият кабел е повреден, той трябва да бъде заменен от производителя, негов 
оторизиран сервиз или подобен квалифициран специалист, за да се избегнат рискове.
Този уред може да се използва от деца на възраст над 8 години и лица с намалени 
физически, сетивни или умствени способности, или липса на опит и познания, но само ако 
са наблюдавани стриктно или са инструктирани относно безопасната употреба на уреда и 
осъзнават възможните опасности. Децата не трябва да си играят с уреда. Почистването и 
обслужването не трябва да се извършват от деца, оставени без надзор.

За почистване и отстраняване на котлен камък вижте “ОБСЛУЖВАНЕ”, а за пълнене (с вода) 
вижте “ИНСТАЛИРАНЕ”.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Не докосвайте щепсела 
с мокри ръце.
(Съществува опасност 
от токов удар.)

Не използвайте хлорни или 
киселини препарати.
(Токсичните газове от почистващия 
препарат ще увредят здравето ви.)
Не повреждайте захранващия 
кабел и щепсела.
Не режете, не преработвайте, 
не извивайте силно, не усуквайте и 
не притискайте захранващия кабел. 
Не го поставяйте близо до топлинни 
източници и не поставяйте голяма 
тежест върху него. (Захранващият 
кабел може да се повреди и да 
причини пожар или токов удар.)

Не дърпайте захранващия 
кабел, когато пренасяте или 
съхранявате уреда.
(В противен случай захранващият 
кабел може да се повреди и да 
причини пожар или токов удар.)

Не позволявайте 
уредът да се намокри.
(В противен случай 
може да възникне късо 
съединение, пожар или токов удар.)

Не използвайте електрозахран-
ване с напрежение, различно от 
номиналното (230 V ~ 50 Hz).
(Захранващият кабел може да 
прегрее и да предизвика пожар.)
Не вкарвайте пръсти, метални 
предмети и др. във входящия 
или изходящия отвор за 
въздух и в процепите.
(Може да се нараните от вътрешните 
части или да предизвикате токов 
удар или нараняване.)

→

Не разглобявайте и 
не преработвайте уреда.
(Уредът може да функционира 
неправилно и да причини пожар 
или токов удар.)
За ремонт се обърнете към сервиз.

Имайте предвид, че високите нива на влажност могат да увеличат растежа на биологичните 
организми в средата наоколо.
Не позволявайте зоната около уреда да стане влажна или мокра. Ако се образува влага, 
намалете изходния въздушен обем на уреда. Ако изходният обем на уреда не може да 
бъде намален, използвайте уреда с прекъсвания. Не позволявайте на абсорбиращи 
материали, като килими, пердета, завеси или покривки, да се навлажнят.
Никога не оставяйте вода в резервоара, когато уредът не се използва.
Изпразнете и почистете уреда преди съхранение. Почистете го преди следваща употреба.
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ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ Моля спазвайте стриктно

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Почиствайте редовно 
щепсела.
(Ако върху щепсела се натрупа прах, 
овлажняването му може да наруши 
изолацията и да причини пожар.)
Изключете щепсела от контакта и го 
избършете със суха кърпа.
Ако уредът не се използва дълго 
време, изключете щепсела от 
контакта.

Включвайте напълно щепсела 
в контакта.
(В противен случай, захранващият 
кабел може да прегрее и да предиз-
вика пожар или токов удар.)
Не използвайте повреден щепсел 
или разхлабен контакт.

При необичайна работа или 
повреда, незабавно спрете 
употребата на уреда и изклю-
чете щепсела от контакта.
(В противен случай може да възникне 
пожар, токов удар или задимяване.)
<Случаи на необичайна работа или 
повреда>
Теч.
Уредът спира да работи при местене 
на захранващия кабел.
Ако някои ключове не работят.
Ако прекъсвачът е изключил или е 
изгорял предпазителят.
Ако захранващият кабел или 
щепселът се нагорещи необичайно.
Ако усетите мирис на изгоряло, 
необичаен звук или вибрации.
Ако има други аномалии или 
неизправности.
Незабавно спрете употребата на 
уреда, изключете щепсела от контакта 
и се обърнете към специализиран 
сервиз за проверка и ремонт на уреда.

→
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→

ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ Моля спазвайте стриктно

ВНИМАНИЕ
Не поставяйте уреда на 
следните места:
Наклонено и нестабилно място.
(Уредът може да падне и да 
причини нараняване, теч на вода, 
пожар, токов удар, намокряне на 
мебели и др.)
Където температурата или 
влажността са твърде високи, или 
на влажни места, като баня.
(Това може да доведе до утечка на ток 
и да причини пожар или токов удар.)
Където във въздуха има съдържание 
на мазнини, например в кухня.
(Уредът може да се напука и да 
причини нараняване.)
Където има или може да изтече масло 
или запалим газ.
(Уредът може да се запали и да 
причини пожар.)
Където изходът за въздух е насочен 
директно към животни или растения.
(Това може да причини дискомфорт 
на животните и да изсуши растенията.)
Не сядайте и не се облягайте 
на този уред.
(Уредът може да падне и да причини 
нараняване, теч на вода, пожар, 
токов удар, намокряне на мебелите 
и др.)
Семействата с деца трябва да 
обръщат повече внимание.
Не натискайте и не обръщайте 
уреда.
(Водата може да се разлее и да 
причини токов удар и пожар, 
намокряне на мебелите и др.)

Дръжте помещението добре 
проветрено, когато използвате 
уреда заедно с горелка.
(В противен случай може да се получи 
отравяне с въглероден окис.)
Този уред не може да премахва 
въглероден окис.
Поддържайте вътрешността 
на уреда и водата в резервоара 
винаги чиста.
Сменяйте водата в резервоара 
с прясна чешмяна вода всеки ден.
Обслужвайте вътрешността на уреда 
периодично.
(Ако във вътрешността се натрупат 
замърсявания и котлен камък, може да 
се появи неприятна миризма от плесен 
и различни видове бактерии, които 
също така могат да увредят вашето 
здраве, в зависимост от организма ви.)
Ако почувствате дискомфорт, 
незабавно се консултирайте с лекар.
Когато пренасяте уреда.
Изключете уреда и изключете щепсела 
от контакта. Извадете резервоара и 
излейте водата от ваната.
(Иначе водата може да се разлее и да 
причини токов удар и пожар, или да 
намокри мебели и др.)
Когато пренасяте уреда, хващайте 
лявата и дясната дръжка, но не хва-
щайте жалуза, предния панел или 
дръжката на резервоара.
(Иначе уредът може да се изплъзне 
и да ви нарани.)
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ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ Моля спазвайте стриктно

ВНИМАНИЕ
Не използвайте следната вода.
Вода, смесена с химикали, освежители 
за въздух, спирт или етерични масла.
(Резервоарът може да се повреди и 
да намокри мебели и т.н.)
Вода от пречиствател на вода, вода с 
алкални йони, минерална вода и вода 
от кладенец (в която се развиват 
бързо различни бактерии и мухъл).
Ако почувствате дискомфорт, 
незабавно се консултирайте с лекар.

→

Не почиствайте уреда с 
бензин или други летливи 
вещества и не позволявайте 
контакт с инсектициди.
(Уредът може да се напука, което 
да причини късо съединение, пожар 
или токов удар.)

Моля, дърпайте ваната бавно.
(Ако я издърпате бързо, водата може да 
се разлее и да намокри мебели и др.)
Излейте водата, след като 
извадите ваната. 
Не изливайте водата директно 
от уреда.
(Иначе може да възникне пожар или 
токов удар поради късо съединение.)

→

Не използвайте този уред на 
места, където се използват 
препарати за дезинфекция 
и др. подобни.
(В уреда могат да се натрупат 
химически остатъци, които да се 
изхвърлят от изхода за въздух и да 
увредят здравето ви.)
След употреба на препарати, 
проветрете стаята с чист въздух, 
преди да използвате този уред.
Не поставяйте уреда близо 
до запалими материали, като 
цигари, тамян и др.
(Те могат да попаднат в уреда и да 
причинят пожар.)
Не използвайте пробит или 
повреден резервоар.
(Може да изтече вода и да намокри 
мебели и др.)

Когато изключвате щепсела, 
хващайте щепсела, а не 
захранващия кабел.
(В противен случай захранващият 
кабел може да се повреди, в 
резултат на което да причини 
пожар или токов удар.)



6

ИЗИСКВАНИЯ ЗА НАСТРОЙВАНЕ И УПОТРЕБА

За да се повиши ефективността на уреда!

За по-ефективна циркулация на въздуха.
Инсталирайте уреда, така че лявата, дясната и горната му страна да са на поне 30 cm от стени, 
мебели, завеси и др. В противен случай замърсеният въздух ще се пречиства по-трудно.
За да бъде ефективен този уред, задната му страна трябва да е на поне 1 cm от стената.

→

Не инсталирайте уреда на следните места:
Където уредът ще бъде изложен на пряка слън-
чева светлина, въздушен изход на климатик 
или отоплителен уред и др. (Може да настъпи 
деформация, промяна на цвета и повреда.)
Близо до оборудване, като телевизор и радио.
(Уредът може да причини смущения в звука 
и картината.)
Дръжте уреда на поне 1 метър от такива 
устройства.
Където прозорец или други предмети могат 
да покрият сензора за влажност.
(В противен случай сензорът за влажност 
може да не работи правилно.)

→

Не използвайте един и същи контакт с 
телевизор, радио и др.
(Това може да причини смущения в звука 
и картината.)
Включете щепсела в друг контакт.

Когато има вероятност за замръзване, моля 
изпразнете резервоара и ваната.
(Ако уредът работи в замръзнало състояние, 
може да се повреди.)

Ако уредът се използва продължително 
време на едно и също място.
Използването на уреда непрекъснато на 
едно и също място може да доведе до 
замърсяване на околните стени или под. 
Препоръчваме ви да отдалечите уреда от 
мястото, където е поставен за обслужване.

Не поставяйте върху уреда предмети, 
като магнити или метални предмети.
Те могат да взаимодействат с вградения в 
уреда магнит, в резултат на което индика-
торът за проверка може да светне и уредът 

Тъй като прахът и полените обикновено се концентрират 
във въздуха близо до пода, препоръчваме ви да поставите уреда на пода в стаята.

Производител: Panasonic Ecology Systems Guangdong Co., Ltd.
2 South Chaogui Road, Shunde High Tech Industrial Zone, Foshan, Guangdong 528306, Китай
Вносител: Panasonic Marketing Europe GmbH
Panasonic Testing Centre
Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Германия

Поставете уреда на пода за противодействие срещу 
полените.

Информация за изхвърляне на електрическо оборудване (частни домакинства)

Използваните електрически и електронни уреди не трябва да се смесват с общите 
битови отпадъци. За правилна обработка и рециклиране, моля предайте тези уреди 
в предназначените за тази цел събирателни пунктове, където те ще бъдат приети 
безплатно. Алтернативно, в някои страни старият уред може да се предаде в 
търговски център при закупуване на еквивалентен нов продукт. Правилното 
изхвърляне и грижа за уредите ще спомогне за спестяване на ценни ресурси и 
предотвратяване на потенциални негативни ефекти за човешкото здраве и околната 
среда. Моля обърнете се към най-близкия събирателен пункт. При нарушения може 
да понесете санкции, съгласно местното законодателство.
Моля свържете се с местен оторизиран дилър или с местните власти за подробности 
относно правилното изхвърляне на отпадъци от този вид.

    Йонизиран въздух, генериран от устройство в пречиствателя на въздух, деактивира бактериите и 
вирусите във въздуха и по повърхностите, и потиска образуването на плесен върху повърхностите.
Активни вещества: Свободни радикали, генерирани на място от околния въздух или водата.
    Противогъбични вещества потискат образуването на плесен в овлажняващия филтър.
Активни вещества: Тиабендазол (TBZ) и 3-йодо-2-пропинил бутилкарбамат (IPBC).

1

2

Този пречиствател на въздух съдържа следните биоцидни продукти.

да не работи.)
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ФУНКЦИИ НА УРЕДА

Функцията “Мега уловител” и “nanoe™” осигуряват 
чист и влажен въздух.

Оборудван с технология nanoe™.

Ниска консумация на енергия в режим Econavi.

Ако сензорът открие замърсяване на въздуха, предният панел се 
отваря широко и се активира “Мега уловител” за силно поглъщане.

П
О

Д
ГО

ТО
ВКА

И
 И

Н
СТА

ЛИ
РА

Н
Е

За nanoe™

<гъбички във въздуха> Резултатът е от 4-часов тест в затворено пространство от 25 m3, 
вместо в реално място на приложение.
<полепнали бактерии> Резултатът е от 8-часов тест в затворено пространство от 23 m3, 
вместо в реално място на приложение.

nanoe™ е микроскопичен йон, обвит във вода чрез най-нова технология.
С технологията nanoe™ може да се постигне ефект на стерилизиране     1

премахване на алергени  2, премахване на гъбички  3 и дезодориране  4, 
като по този начин се създава благоприятна среда за хидратирана кожа.

1
Тестваща организация: Изследователски център по екологични науки в Китасато
Метод на тестване: директно измерване броя на гъбичките, събрани в пространство от 25 m3

Метод на стерилизиране: освобождаване на nanoe™
Цел: гъбички във въздуха
Резултат от теста: елиминиране на над 99% за 4 часа [номер на теста 24_0301_1]

(С един вид от разнообразни бактерии за тестване)

< гъбички във въздуха >

<полепнали бактерии>

2

3

,

Тестваща организация: Японска лаборатория за изследване на храните
Метод на тестване: измерване броя на бактериите върху текстилна тъкан в пространство от 23 m3

Метод на стерилизиране: освобождаване на nanoe™
Цел: бактерии, полепнали върху стандартна текстилна тъкан
Резултат от теста: елиминиране на над 99% за 8 часа [номер на теста 13044083003-01]

Тестваща организация: Японска лаборатория за изследване на храните
Метод на тестване: измерване броя на гъбичките върху текстилна тъкан в пространство от 23 m3

Метод на стерилизиране: освобождаване на nanoe™
Цел: полепнали гъбички
Резултат от теста: потвърждаване на ефекта след 8 часа [номер на теста 13044083002-01]

Тестваща организация: Център за анализи на Panasonic Corporation
Метод на тестване: измерване на алергените, полепнали върху текстилна тъкан, в 
пространство от 23 m3 по метода ELISA
Метод на премахване: освобождаване на nanoe™
Цел: поленови алергени
Резултат от теста: премахване на над 88% за 8 часа [BAA33-130402-F01]

Този уред не е медицинско оборудване.

Забележка: nanoe™ и знакът nanoe™ са търговски марки на Panasonic Corporation.
 

Ефектът на дезодориране е различен, в зависимост от заобикалящата среда (температура, 
влажност), времето на работа, вида на миризмата или тъканта.

Това е резултат от проверка на nanoe™ устройството. Той е различен от проверка на този уред.

Тестваща организация: Център за анализи на Panasonic Corporation
Метод на тестване: проверка на интензивността на миризмата в 6 фази, в пространство от 23 m3

Метод на дезодориране: освобождаване на nanoe™
Цел: погълната миризма на цигари
Резултат от теста: интензивността на миризмата спада до 1.2 след 2 часа [BAA33-130125-D01]
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Сензор за влажност

       

От повърхността на 
подаОт цялата стая

Отстраняват се миризма 
и смог За функцията “Мега уловител”

Отпред Отзад
Контролен панел

Преден 
панел

Преден 
индикаторен 
панел

Въздушен 
вход (преден)

Сензор за 
миризма

Дръжка 
(лява и дясна)
Въздушен 
вход (от двете 
страни)

Сензор за замърсявания
Щепсел

Захран-
ващ кабел

Жалуз 
Въздушен изход 
(изход за емисии 
на nanoe™)

Резервоар

Прозорец 
за нивото 
на водата

Вана Модул на овлаж-
няващия филтър

Противогъбичен 
модул (вътре)

Поплавък 
(вътре)

Когато сензорът (Стр. 19) открие замърся-
ване на въздуха, предният панел се отваря 
в зависимост от типа и степента на замър-
сяване, за да улови замърсяванията чрез 
оптималния въздушен поток (Стр. 19, За 
въздушния поток).

Въздушен 
поток за 
миризма 
и смог

Въздушен 
поток за 
домашен 

прах

Отстраняват се полени, 
остатъци от насекоми 
(мъртви тела и остатъци) 
и друг вид домашен прах

ФУНКЦИИ НА УРЕДА
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(1) Свалете предния панел.

Преден панел

Дезодориращ 
филтър

Издърпайте го 
напред с две ръце

Дезодориращ филтър 
(увит в черна мрежа)

HEPA композитен 
филтър

Етикет

Найлонова торбичка

Кука на филтъра

(3)  Извадете дезодориращия 

Кука на филтъра (завъртете нагоре)

композитния филтър. 
(Има разлика между вътрешна 
и външна страна; няма разлика 
между горна и долна страна.)

2)  Инсталирайте HEPA 

Не забравяйте да инсталирате 
предния панел преди употреба.

П
О

Д
ГО

ТО
ВКА

И
 И

Н
СТА

ЛИ
РА

Н
Е

Преди употреба Инсталиране на филтрите

Попълнете в 
етикета датата на 
първоначалната 
употреба.

Извадете дезодо-
риращия филтър 
от найлоновата 
торбичка.

Инсталирайте 
филтрите (2 вида) 
и предния панел.

Прочетете внимателно 
Стр. 2 ~ 6, преди да 
инсталирате уреда.

Сменяем филтър

Дата на 
Кат. номер:

Сменяем филтър

Дата на 
Кат. номер:

Сменяем филтър

Дата на 
Кат. номер:

Сменяем HEPA композитен 

Около веднъж на 10 години
филтър

Сменяем дезодориращ филтър
Сменете, когато дезодориращата функция 
стане неефективна (около веднъж на 10 год.)

Сменяем овлажняващ филтър
Около веднъж на 10 години (базирано 
на използване по 8 часа на ден)

инсталиране:

инсталиране:

инсталиране:

(2)  Завъртете куката на 
филтъра нагоре, за да 
свалите филтрите 
(2 вида).

Издърпайте го 
напред с две 
ръце

филтър от найлоновата 
торбичка.

Моля не отстранявайте 
черната мрежа на 
дезодориращия филтър.

(1) Инсталирайте дезодориращия 
филтър. (Няма разлика между 
вътрешна и външна, горна и 
долна страна.)

С черната страна 
(предна страна) 
към вас, го 
поставете във 
вдлъбнатата 
част на уреда.

HEPA 
композитен 
филтър

Вдлъб-
ната 
част на 
уреда

Надолу

(3) Завъртете куката 
на филтъра надо-
лу, за да закре-
пите филтъра.

(4) Инстали-
райте 
предния 
панел.

Забележка

Забележка
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ИНСТАЛИРАНЕ

Извадете резервоара, 
напълнете го с вода и 
го върнете на мястото 
му.
(Не е необходимо, ако 
уредът работи в режим 
“Пречистване на въздух”.)

Изключете щепсела от 
контакта.

(1) Натиснете куката, извадете 
резервоара и след това 
развийте капачката на 
резервоара.

Капачка на 
резервоара

Резервоар

Кука

(2) Напълнете резервоара с вода.

Резервоарът може да стои 
чрез въртяща се скоба.

Скоба

Линия за пълен резервоар

(3) 

(4) 

Обърнете резервоара и го 
инсталирайте с капачката 
надолу.

Натиснете дръжката 
на резервоара, докато 
чуете щракване.

След като натиснете 
бутона                      , индика-
торът за чистота (Стр. 11) 
светва синьо или червено 
и мига около 5 секунди.

Включете 
щепсела 
в контакта.

(Избършете водата от 
щепсела и от ръцете си, 
преди да включите 
щепсела в контакта.)

Тъй като сензорът за 
миризма отчита чистотата 
след включването на щеп-
села в контакта, препоръч-
ваме ви да включите щеп-
села в контакта, когато 
въздухът е свеж (например, 
когато няма цигарен дим). 
(Стандартното ниво на 
отчитане на сензора за 
миризма се актуализира 
автоматично според 
чистотата в помещението.)

Дръжте резервоара, за да 
не се наклони.

Завийте добре капачката 
на резервоара.

мястото му.
Поставете резервоара на 

Използвайте чешмяна вода.
Тъй като чешмяната вода 
обикновено е хлорирана, в 
нея бактериите се развиват 
по-трудно.
Не използвайте следната вода.
Вода над 40 °C или вода, сме-
сена с химически препарати.
(Резервоарът може да се 
деформира.)
Вода, смесена с химикали, 
освежители за въздух, спирт 
или етерични масла.
(Резервоарът може да се 
повреди и да намокри 
мебели и т.н.)
Вода от пречиствател на вода, 
вода с алкални йони, минерална 
вода и вода от кладенец (в която 
се развиват бързо различни 
бактерии и мухъл).
Ако почувствате дискомфорт, 
незабавно се консултирайте 
с лекар.
Забележки

Ако трябва да използвате 
изворна вода (питейна), моля 
обслужвайте и почиствайте по-
често ваната, овлажняващия 
филтър и противогъбичния 
модул.
Пълен резервоар с вода може 
да работи около 4.6 часа. (При 
стайна температура 20 °C и 
влажност 30%, когато уредът 
работи на висока скорост.)

ЕлектрозахранванеПълнене на резервоара с вода
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УПОТРЕБА
Контролен панел

nanoe™ може да се изключи:
Натиснете едновременно бутоните                     и
                   за около 3 секунди по време на работа.
(Индикаторът nanoe™ ще изгасне.)
За да включите nanoe™ отново, натиснете същите 
бутони за около 3 секунди.
(Индикаторът nanoe™ ще светне.)
Не местете ръчно предния панел и жалуза.
(Иначе, ъгълът и обхватът на действие се променят.)

Ако сте ги местили ръчно, моля спрете незабавно 
уреда.
(Уредът се връща към нормално състояние след 
повторен старт.) 

Индикаторът свети във всички режими на работа.

Отчита осветеността на помещението и автома-
тично настройва въздушния обем и яркостта на 
индикаторите от контролен панел и предните 
индикации. Когато си легнете и в стаята стане 
тъмно, уредът ще премине в “Автоматичен 
спящ режим” (Стр. 18). (Когато въздушният обем 
е настроен на “Hi”, “Med” или “Lo”, въздушният 
обем не се променя.).

Предни индикации

Индикатор за пълнене с вода
Когато индикаторът за пълнене с вода мига или 
свети, показва, че трябва да се добави вода. Ако 
искате въздухът да се овлажнява, моля добавете 
вода (Стр. 10). След пълнене с вода, индикаторът 
за пълнене с вода изгасва и уредът започва да 
овлажнява автоматично.

Индикатор за смяна на филтъра

Отчитане на осветеността (светлинен сензор)

Индикаторът nanoe™ показва, че се генерира 
nanoe™ .

Светенето на индикатора за смяна на 
филтъра показва, че трябва да смените 
HEPA композитния филтър и дезодо-
риращия филтър. (Стр. 17)

Сензорът отчита замърсяването на въздуха и ви 
уведомява с този индикатор.

Бутон/
индикатор 
за заключ-
ване за 
деца

Индикатор Econavi
Индикатор за смяна 

на филтъра Индикатор за проверка

Светлинен сензор
Индикатор 
nanoe™

Синьо: показва чист въздух
Червено (малко): показва леко 
замърсяване
Червено (голямо): показва замърсяване

УП
О

ТРЕБА

Бутон/
индика-
тор за 
таймера

Бутон/
индика-
тор за 
насочен 
въздух

Бутон/
инди-
катор
Econavi

Бутон/
индикатор 
за въздуш-
ния поток

Бутон/
индикатор 
за въздуш-
ния обем

Бутон/
индикатор 
за пречис-
тване/овла-
жняване

Бутон за 
включване/
изключване

Индикатор за 
пълнене с вода

Индикатор 
за влажност

Индикатор за чистота - показва нивото на 
замърсяване на въздуха

Чувствителността на сензора може да се променя 
(Стр. 20, В8).

Индикаторът за влажност показва 
влажността

Когато индикаторът за проверка 
свети (Стр. 22)

Висока влажност
(Червеният индикатор 

свети)

Ниска влажност
(Червеният индикатор 

свети)

Подходяща влажност
(Зеленият индикатор свети)
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УПОТРЕБА

Включете уреда

Изберете режима 
на работа

Спрете работа

Изберете един от трите режима ”Пречистване · Овлажняване”

Full auto

Clean Air.

Clean/Humid.
(Пречистване/овлажняване)

Автоматична работа

Пречистване на въздуха※

Ако в резервоара няма вода, уредът ще 
превключи в режим Пречистване на въздуха.
При генериране на nanoe™.

При генериране на nanoe™.

При генериране на nanoe™.

За да зададете въздушния поток и въздушния обем

За да зададете въздушния поток и въздушния обем

За икономия на електроенергия

За икономия на електроенергия

За икономия на електроенергия
За подробности относно въздушния поток, въздушния 
обем и режима Econavi, моля вижте следващата страница.

Уредът автоматично ще пречиства въздуха и 
ще регулира най-добрата влажност, в зависимост 
от степента на замърсяване и от влажността.
Въздушният поток и въздушният обем се 
контролират автоматично. (Те не могат да 
бъдат превключвани ръчно.)

Не е необходима вода.

Ако в резервоара остане вода, уредът леко ще 
овлажнява. 
(Водата в резервоара бавно ще намалява.)
Ако не се нуждаете от функцията за овлажняване, 
моля изпразнете водата от резервоара и ваната.

Режим на едновременно пречистване и овлажняване 
на въздуха

Уредът не може да работи без вода.

Заключване за деца Таймер

За отключване
Изключване на таймера

(Автоматичен режим)

(Пречистване на въздуха)

Натиснете отново дълго бутона в 
продължение на 3 секунди.
(Индикаторът изгасва)

3 секунди)
(Дълго натискане 

светва)
(Индикаторът 

светва)
(Индикаторът 

За предотвратяване на непра-
вилно използване на уреда от 
деца. След заключване, други-
те бутони, освен                     , 
няма да работят и при натис-
кането им уредът ще издава 
два звукови сигнала.

Натискайте бутона повторно, докато 
индикаторите за таймер за 2 часа, таймер 
за 4 часа и таймер за сън изгаснат.

Натисне бутона, за да активирате 
таймера: Таймер за 2 часа, Таймер за 
4 часа или Таймер за сън (8 часа). 
При Таймер за сън (8 часа) предните 
индикации и индикаторът за въздуш-
ния обем се изключват. Работните 
индикации се затъмняват и уредът 
започва да работи с ниска скорост.
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УПОТРЕБА

Забележка

Тиха работа с ниска скорост и бавно 
пречистване или овлажняване на въздуха.

Натиснете бутона                   , за да се активира режим Econavi.
Econavi е интелигентна функция за икономия на енергия, 
която комбинира “Режим Патрул” с “Режим Обучение” и 
автоматично настройва въздушния обем. (Стр. 20)
Когато си легнете и в стаята стане тъмно, уредът ще 
премине в “Автоматичен спящ режим” и ще работи с 
намален въздушния обем.

Натиснете отново бутона. (Индикаторът изгасва.)
(Настройките за “Пречистване на въздуха” или “Пречистване/
овлажняване” могат да се изключат и с натискане на                 ).

За настройване на въздушния поток и въздушния обем

Настройване на въздушния поток според типа замърсяване.

За работа в режим Econavi

Насочен въздушен поток

За работа със зададен въздушен обем.

За икономия на електроенергия

За деактивиране на режима

Изход от режим “Spot Air”

Уредът ще генерира различни въздушни потоци от предния 
панел и жалуза. (Стр. 20)

Изчистване на свръхчувствителни вещества, 
като полени.

Изчистване на миризмата и цигарения дим.

Бързо овлажняване на въздуха. Полените 
и прахът се отстраняват бързо от въздуха.

(Индикаторът светва)

(Индикаторът светва)

(Индикаторът светва)

Индикаторът светва

Натиснете за превключване.

Натиснете за превключване.

Натиснете бутона 
за превключване.

Насочен 
въздушен поток.

Натиснете                  или                 .

Въздушен поток

Въздушен обем

УП
О

ТРЕБА

Автоматично превключване на “Dust” (Прах) 
и “Odor” (Миризма).

Автоматично превключване на въздушния 
обем.

Пречистване или овлажняване на въздуха 
със средна скорост.

Променлива 
посока на въз-
душния поток.

Econavi не може да се активира 
в режим “Spot Air”.
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ОБСЛУЖВАНЕ

Кислородна белина 
може да се ползва 
само при овлажня-
ващия филтър.

Не използвайте 
показаните вдясно 
препарати.

Когато ползвате 
почистващи кърпички, 
следвайте инструкциите 
на производителя.

HEPA 
композитен 

Сензор 

Преден панел

Вал (задна 
страна): дебел

Противогъбичен 
модул

Вал: тънък

Опора на вала: тънка

Извадете 
резервоара 
и издърпайте 
ваната.

Филтърът има дебел 
вал и тънък вал. 
Внимавайте, когато 
инсталирате ваната.

Дезодориращият филтър не се обслужва.
Избършете уреда и предния панел с добре 
изстискана мека кърпа.
Не бършете с твърда кърпа или със силен 
натиск. Повърхността може да се повреди. 
Избършете щепсела със суха кърпа.
Не използвайте уреда, когато HEPA компо-
зитният филтър е изваден. (Във вътрешните 
части на уреда ще попадне прах и ще при-
чини повреда. HEPA композитният филтър 
не може да работи, когато е изваден.)
Не използвайте уреда, когато дезодорира-
щият филтър е изваден. (Дезодориращият 
филтър не може да работи, когато е 
изваден.)
При обслужване не оставяйте извадените 
части без надзор. (В противен случай може 
да възникне повреда.)

Преди почистване на уреда, 
изключете щепсела от 
контакта.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

(Иначе съществува опасност от токов 
удар или нараняване.)

Излейте водата, след като 
извадите ваната. Не изливайте 
водата директно от уреда.

ВНИМАНИЕ

(Иначе може да възникне пожар или 
токов удар поради късо съединение.)

Лак

Ра
зр

ед
ит

ел
 

Бе
ли

на

Ке
ро

си
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Сп
ир

т

пр
еп

ар
ат

Ал
ка

ле
н 

за замър-
сявания

филтър

Дезодориращ 
филтър

Забележка

Опора на вала: 
дебела

Поплавък
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Ако около дезодориращия филтър има 
прах, почистете праха с прахосмукачка 
и др.
Никога не мийте филтъра с вода.

ОБСЛУЖВАНЕ

Почистете черната (предната) страна 
с прахосмукачка и т.н.

Не мийте филтъра с вода.

Моля не оказвайте много силен натиск. 
Иначе филтърът може да се повреди.
Не е необходимо да се обслужва бялата 
(задната) страна.

(За инсталиране или изваждане       Стр. 9)

Избършете замърсяванията от 
лещата със сух памучен тампон

Периодично почиствайте лещата.
(Сензорът може да не работи нормално 
при натрупване на влага и цигарен дим.)

Не вкарвайте памучен тампон в други 
части, различни от лещата.
Преди почистването, изключете 
щепсела от контакта.
Можете да използвате осветление, за 
да видите ясно лещата.

Свалете 
външния капак 
на сензора.

     Резервоар <всеки ден>

Измийте го с вода
Упорити петна

О
БСЛУЖ

ВА
Н

Е

Ако има твърди петна, моля 
избършете ги с мека кърпа, 
навлажнена с топла вода или 
вода, съдържаща неутрален 
кухненски препарат.

HEPA композитен филтър
< около веднъж на 2 седмици >Дезодориращ филтър

Сензор за замърсявания
< около веднъж на 3 месеца >

Накрайник за прах с 
четка или смукателен 
накрайник

Подложете вестници и др., за да 
избегнете замърсяване с прах.

Леща (горе вляво)

Сух памучен тампон

Избършете лещата 
със сух памучен 
тампон, както е 
показано по-долу.
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ОБСЛУЖВАНЕ

(около веднъж месечно     )

Противогъ-
бичен модул

Вана

Противогъбичен модул

Потопете го в разтвор на неутрален 
кухненски препарат и го изплакнете 
с вода.

Моля накиснете го  
за 30 минути в топла 
вода с неутрален 
кухненски препарат, 
след това го измийте 
2 ~ 3 пъти с чиста вода.
Не го разглобявайте и 
не го стържете с четка.
Моля задръжте го хоризон-
тално при инсталиране и го 
наместете във вдлъбнатата част на ваната.
Функция на противогъбичния модул
Потиска растежа на бактериите с 
противогъбично вещество.
Тестваща организация: Институт за оценка 

на качеството Boken
Метод на тестване: Проверка на потиска-

нето на растежа на 

Метод и място: Инсталиране на противо-
гъбичния модул във ваната.

Резултат от теста: Потвърждаване на 
потискането растежа на 

Противогъбичният модул понякога 
може да има прах. Това не влияе на 
ефективността му.
Противогъбичното вещество намалява 
с течение на времето. Това не влияе на 
ефективността му.
Противогъбичното вещество има специ-
фичен мирис, но е безвредно за хората.

Не използвайте уреда, когато овлажняващият филтър е изваден. (Овлажняващият филтър 
не може да работи, когато е изваден.)
Не използвайте уреда, когато противогъбичният модул е изваден. (Противогъбичният модул 
не може да работи, когато е изваден.)

                   Вана

Измийте я с вода
Извадете противогъбичния модул

Ако има твърди петна, моля избършете ги 
с мека кърпа, навлажнена с топла вода или 
вода с неутрален кухненски препарат.

Избършете замърсяванията с тампон или ги 
почистете с четка за зъби.

Упорити петна

При продължително бездействие

Изключете щепсела от контакта. (Уредът 
консумира известно количество електро-
енергия и когато не работи.)

Изсушете модула на овлажняващия филтър 
на хладно място. (Против гъбички)

Забележка

Забележка

Не изваждайте поплавъка (експандиран 
полистирен).

Изпразнете резервоара и ваната, и ги 
обслужете.
Подсушете напълно вътрешността им. 
(В противен случай уредът може да се 
повреди поради корозия.)

Покрийте уреда с найлонова торбичка и го 
съхранявайте на сухо място. (Ако преобър-
нете уреда или го оставите легнал, може 
да се повреди.)

(около веднъж месечно     )

бактериите (метод Halo).

бактериите.
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HEPA композитен 
филтър

ОБСЛУЖВАНЕ

Овлажняващ филтър

Измийте рамката и капака на филтъра с вода.
Упорити петна

Натиснете и измийте с чиста топла вода (под 40 °C).
Не го търкайте с четка и не го перете в пералня.
Не го сушете в сушилня или със сешоар. 

Овлажняващия филтър не трябва да стърчи от рамката и не 
трябва да е нагънат. (Иначе ефективността му ще се понижи.)

Използвайте неутрален препарат.
Ако използвате алкален препарат, може да деформирате филтъра или да понижите 
ефективността му.

Поставете овлажняващия филтър в рамката на филтъра. 
(Няма разлика между вътрешна и външна страна на филтъра.)

Ако твърдите петна се отстраняват трудно, потопете замърсения филтър в топла вода, 
съдържаща неутрален кухненски препарат, или в разтвор на лимонена киселина за 
около 30 минути и го почистете, след това го измийте 2 ~ 3 пъти с чиста вода.
Пропорцията между лимонената киселина и топлата вода е 20 g: 3 L.

Кука (6 места)

Рамка на филтъра

Рамка на филтъра Капак на филтъра

Капак на филтъра

Овлажняващ 

Модул на овлажняващия филтър

Разглобяване
Откачете 6-те куки от рамката 
на филтъра.

Миене

Сглобяване

Подравнете капака на филтъра с рамката на филтъра и го закрепете с 6-те 
куки. (Триъгълните издатини и вдлъбнатини трябва да са подравнени.)

Тъй като замърсяването варира, в зависимост от качеството на водата, може да се наложи 
обслужване дори в рамките на един месец след последното обслужване, ако се появи 
неприятна миризма или водата в резервоара намалява бавно.

Референтен период от време за смяна на филтъра

Когато уредът поема дима от 
6 цигари всеки ден. [Японска 
асоциация на електрическите 
производители (JEMA) JEM1467]

Условия

Когато индикаторът за 
смяна на филтъра светне. 

(Около веднъж на 10 години)

※3 Употреба по 8 часа на ден (съгласно вътрешен тест)

Периодът за смяна на филтъра може да бъде съкратен, в зависимост от околните условия 
(например, ако се пуши по-често). Моля, заменете го, когато стане неефективен.

След смяната натиснете бутоните                               едновременно за около 3 секунди, докато 
индикаторът за смяна на филтъра се изключи, когато нулирането е завършено. Попълнете 

Период на смяна

※2

Ако уредът се ползва в стая (особено хотелска) със силни миризми, като ароматизатор, цигарен 
дим или барбекю, тези миризми могат да се поемат от филтъра. Когато абсорбционният капацитет 
на филтъра достигне насищане, миризмата също ще се издухва отново с въздуха. Когато възникне 
такава ситуация, почистете HEPA композитния филтър и дезодориращия филтър. Ако проблемът 
не се реши, сменете филтрите, дори индикаторът за смяна на филтъра да не свети. Освен това, 
ако уредът често се използва в стая със силна миризма, моля проветрявайте редовно стаята.
Моля изхвърлете употребявания филтър като незапалим боклук.

О
БСЛУЖ

ВА
Н

Е

(около веднъж месечно     )

филтър

(Това може да доведе до свиване на филтъра.)

Капак на филтъра

Рамка на филтъра
Кука (6 места)

Триъгълник

Дезодориращ 
филтър

УсловияПериод на смяна
Овлажняващ филтър Около веднъж на 10 години

(Допълнителни 
принадлежности: 
задна корица)

датата на инсталиране на етикета и залепете етикета върху уреда.

※3 Срокът на експлоатация на овлажняващия филтър може да варира, в зависимост от 
качеството на водата. Във всеки един от следните случаи, моля заменете го незабавно:

Водата в резервоара 
не намалява.

Ако и след обслужване миризмата 
му не се премахва.

Сериозно е повреден.
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ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Стайна температура: около 5 ~ 35 °C (температура на точката на оросяване: 2 °C и повече)
Относителна влажност: около 30% ~ 85%

Среда на генериране Отделя се и малко количество озон

След смяната попълнете датата на инсталиране на етикета, след което залепете етикета на уреда.
Моля изхвърлете употребявания филтър като незапалим боклук. Не изхвърляйте рамката на 
филтъра и капака на филтъра при смяна на овлажняващия филтър.

За nanoe™

Условия за генериране

Когато се генерира nanoe™, се отделя и 
малко количество озон. Въпреки това, 
количеството му е далеч по-малко от 
нивото му в естествена среда, като в 

nanoe™ се генерира от въздуха в стаята и 
съответно, в зависимост от температурата 
и влажността, nanoe™ може да не се 
генерира стабилно.

За действието на Автоматичния спящ режим
Отчита осветеността в помещението чрез светлинен сензор и автоматично настройва яркостта 
на индикаторите на контролния панел, предните индикатори и въздушния обем.

Спрете работа и натиснете и задръжте едно-
временно бутоните                 и                   . (Инди-
каторите за въздушния поток светват поред.)
Освободете бутоните, когато бъде зададена 
желаната настройка.

(Фабричната настройка е “Автоматичен спящ режим 1” при първоначална употреба на уреда.)

Автоматичен спящ режим 1

Автоматичен спящ режим 2
Без автоматичен спящ режим

Когато въздушният обем е настроен на “Hi”, “Med” или “Lo”, въздушният обем не се променя.

Яркостта на предните индикатори при Авто-
матичен спящ режим може да се промени:

Автоматичен 
спящ режим 1 Не светят

Намалени
Светят

Осветеност на стаята

Контролен панел

Индикатори
Слаба Тъмна

Предни индикатори

Автоматичен 
спящ режим

гората, и е безвредно за хората.

Автоматичен 
спящ режим 2

Без автомат. 
спящ режим

Контролен панел
Предни индикатори
Контролен панел

Предни индикатори СветятСветят
Светят

Светят

Светят Намалени

Намалени
Намалени

Намалени
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ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

За сензора за миризма/сензора за замърсявания
Сензорът може да отчита замърсяване на въздуха и да показва нивото на замърсяване чрез инди-
катора за чистота. Уредът може да регулира автоматично въздушния обем според замърсяването. 

Работата на сензора може да варира, в зависимост от състоянието на въздушния поток в стаята, 
ако отоплителен уред е поставен близо до уреда в стаята.

Сензор за

Тип Обхват на отчитане Може да открива
Влажност (водна и маслени пари)
Рязка промяна на температурата, като 
при отваряне или затваряне на врата

За въздушния поток
Жалузът и предният панел се преместват до оптималното положение, в зависимост от вида 
и степента на замърсяването, и по този начин работи уредът.

Домашен прах (прах, останки от насекоми, спори 
на плесени, полени и др.)
Дим (от цигари, тамян и др.)

Уредът ползва функциите за въздушния поток 
поотделно, според замърсяването на въздуха, 
за оптимално отстраняване на замърсяванията.

Замърсявания във въздуха и функции на 
жалуза и предния панел

Ръчна работа

Функции на 
жалуза

Функции 
на предния 
панел

Фигура

Чист въздух

Открити са 
миризма и смог

Открит е 
домашен прах

Открити са ми-
ризма или смог 
и домашен прах

Син

Червен

Червен

Червен

Смяна на посоката

Нагоре

Напред

Смяна на посоката

Затворен

Отворен 
напред

Отворен 
нагоре

Миризма и смог Домашен прах
Целият преден панел 
ефективно поглъща 
миризма и смог от 
въздуха. Ако хората 
пушат или готвят, 
миризмата и смогът 
се отстраняват 

Когато въздушният обем е настроен на “Hi”,  
уредът ще работи с отворен преден панел.
Уредът ще работи с отворен преден панел 
след 10 минути.

За режима Econavi

Режим Патрул
В режим Патрул уредът автоматично спира работа след пре-
чистване на въздуха. Той остава на пауза 50 минути, след което 
работи 10 минути с настройка “Med” за въздушния обем.

Докато е на пауза в режим Патрул, ако отчете замърсяване, уредът 
започва работа с настройка за въздушния обем според замърсяването.
Ако е в режим “Full Auto” или “Clean/Humid.”, уредът също така ще 
работи и според влажността в стаята, дори когато въздухът е чист.

Режим Обучение
По време на работа уредът регистрира времето и замърсяването на въздуха, и предприема 
превантивно действие 5 минути преди очакваното генериране на регистрирано замърсяване.
(Въпреки че регистрите се актуализират всеки ден, предишните регистри ще бъдат изгубени, 
ако щепселът бъде изключен от контакта.)
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миризма

Сензор за
замърсявания

Изпарения от масла и мъгла от капчици 
вода

Миризма от цигари, тамян, готвене, домашни 
любимци
Козметика, алкохол, спрейове и др.

Автоматично насочване

Преден панел

Жалуз

Замърсен 
въздух

Индика-
тор за 
чистота

Отворен 
нагоре

заедно. (Фигура      )

Долната част на пред-
ния панел поглъща 
домашния прах, като 
полени, натрупан 
около пода. В сезона 
на полените, особено 
когато има домашен 
прах. (Фигура      )

В режим Econavi се извършва автоматичната работа чрез комбиниране на “Режим Патрул”, при 
който уредът отчита замърсяванията във въздуха в стаята на всеки час, с “Режим Обучение”, 
при който уредът може да прогнозира генерирането на замърсявания, като следи времето за 
генериране на замърсявания ежедневно.
Когато бъде отчетен чист въздух, работата спира автоматично, което междувременно също 
работи посредством прогнозиране, за да се елиминират ефективно замърсяванията преди да 
са се разпространили, като по този начин времето за работа намалява и се пести енергия.
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ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ

Моля проверете следното, преди да поставите 
въпрос или да изпратите уреда за ремонт.

Защо има студен полъх при овлажняване?

В режим “Full Auto” или “Clean/Humid.”, 
полъхът от уреда ще бъде под стайната 
температура, тъй като влагата от 
овлажняващия филтър, който съдържа 
вода, абсорбира топлината във въздуха.

Защо няма пара при овлажняването?

Този уред използва само овлажняващ 
филтър с вода, за да генерира влага при 
преминаване на въздуха, но не кипва 
водата и следователно не генерира пара.

Индикаторът           винаги е включен.

Индикаторът           винаги е включен.

Уредът може да не отчита правилно 
влажността, в зависимост от мястото.
    Преместете уреда (Стр. 6).

(индикатор 
за влажност)

Стаята не е ли твърде голяма за уреда?
    Вижте капацитета на този уред за площ 

на стаята. (Задна корица)

Тя може да се различава от показанието на 
стаен влагомер.

Когато от изхода за емисии се чува 
“жужащ” звук.

Когато се генерира nanoe™, има лек звук. 
В зависимост от средата и режима на 
работа, звукът може да е по-силен или 
недоловим, но това не е необичайно.

Защо цветът на овлажняващия 
филтър се променя?

Филтърът може да променя в цвета 
си, в зависимост от качеството на 
водата. Това не е проблем.

Индикаторът за чистота не се сменя. 
Предният панел винаги се отваря.

Подобни проблеми се появяват, 
когато чувствителността на сензора 
е висока/ниска. Можете да регули-
рате чувствителността на сензора.

(Промяна чувствителността на сензора)

(Фабричната настройка при първо-
начална употреба е “Med” (Средна).)

(Индикатор за въздушния обем)

Спрете работата и натиснете едно-
временно                   и                       за 
около 3 секунди. (Индикаторите за 
въздушния обем светват поред.)
Освободете бутоните, когато бъде 
зададена желаната чувствителност.

Предните индикатори могат да бъдат 
изключени.

(Предните индикатори се изключват)

Средна чувствителност

Висока чувствителност
Ниска чувствителност

За да изключите предните индикатори
Натиснете едновременно бутоните
                    и                     за около 
3 секунди по време на работа.

Натиснете отново бутоните за 3 се-
кунди, за да включите индикаторите.
(Предните индикатори се включват)

За да изключите предните индикатори

Предните индикатори са изключени 
по време на работа.

Функцията “Автоматичен спящ 
режим” отчита осветеността в поме-
щението и автоматично настройва 
яркостта на индикаторите. (Стр. 18)

Забележка

В1

В2

В3

В4

В5 В10

В9

В7

В6

В8
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Защо има оросяване на прозореца 
и стената?

Дори влажността в стаята да е уме-
рена, може да се получи оросяване 
върху студен прозорец или стена.

През дъждовен сезон с висока влажност 
или при студено време, количеството на 
овлажняването може да се промени, в 
зависимост от стайната температура и 
влажността, точно както прането съхне по-
трудно. Количеството на овлажняването 
се увеличава при топло и сухо време.

Защо намалява количеството на 
овлажняването?

Защо индикаторът за влажност остава 
червен?

Моля използвайте индикацията за влажност 
само като ориентир.

Влажността може да се различава и в зави-
симост от въздушния поток.

Влажността може да се различава, в зависи-
мост от температурата.

О
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РЕШАВАНЕ НА ПРОБЛЕМИ

Замърсен ли е HEPA композитният филтър? (Стр. 15)

Замърсен ли е HEPA композитният или овлажняващият филтър? 

Ако уредът се използва в стая със силни миризми, като от 
ароматизатор, цигарен дим или барбекю, срокът за смяна на 
филтъра може да бъде съкратен.

Ако използвате уреда в такава среда, препоръчваме ви да 
задействате и вентилационната система на помещението.

Проблем Моля проверете следното

Индикаторът за чистота 
остава червен, дори кога-
то работата продължава.

Индикаторът може да свети червено, когато уредът е изложен на 
пара в банята, пара от пулверизатор или други подобни.
Замърсен ли е сензорът за замърсявания? (Стр. 15)

Автоматичната работа 
не може да бъде спряна

При настройка “Clean Air.“, ”Auto Vol.”,
Уредът ще работи с малък въздушен обем (“Lo”), дори когато 
въздухът в стаята е чист.

При настройка “Full Auto” или “Clean/Humid., Auto Vol”,
Уредът ще работи според влажността в стаята, дори когато 
въздухът в стаята е чист.

Замърсен ли е сензорът за замърсявания? (Стр. 15)

Уредът не е ли поставен в зона, където замърсеният въздух е трудно да 
се пречисти, или стаята не е ли голяма за уреда? (Стр. 6, задна корица)

Почистете го. Ако ситуацията не се промени, сменете филтъра.

Чува се звук

Неприятна миризма 
от уреда

Количеството на водата в 
резервоара не намалява 
и уредът не овлажнява, 
но работният индикатор 
е включен

Когато модулът на овлажняващия филтър работи, понякога може да 
капе вода. Това е нормално.
Този звук е от капеща вода, която тече от резервоара. Това е 
нормално.
След натискане на бутона                  ,                    или                    може да 
чуете някакъв звук около жалуза. Това е нормално.
Монтирани ли са щипките в 6-те позиции на фиксиращата рамка от 
модула на овлажняващия филтър? (Стр. 17)

Почистете го. Ако ситуацията не се промени, сменете филтъра.

Водата в резервоара сменя ли се с чешмяна вода всеки ден? (Стр. 4)

Използван ли е някога уредът в помещение със силна миризма? 

Почистете ги. Ако ситуацията не се промени, сменете филтъра. 
(Вредният въглероден окис в цигарения дим не може да се премахне)

Замърсен ли е овлажняващият филтър? (Стр. 17)
Индикацията за влажност показва ли “70% или повече”?

Правилно ли е инсталиран противогъбичният модул? (Стр. 16)

Ваната поставена ли е правилно в уреда?

Когато е зададена автоматична настройка за въздушния обем, 
например в режим “Full Auto”, уредът ще спре да овлажнява, когато 
се покаже “70% или повече”, за да осигури приложимата влажност.
(Жалузът ще се затвори и уредът ще премине в режим на готовност, 
когато въздухът в стаята е чист.) 

Правилно ли е инсталиран овлажняващият филтър? (Стр. 17)
Ако овлажняващият модул е инсталиран неправилно, уредът ще 
звучи необичайно и няма да овлажнява.
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Ако възникне проблем, опитайте да го решите с помощта на информацията по-долу.
Ако проблемът не може да се реши, изключете щепсела от контакта и се обърнете към 
специализиран сервиз за ремонт.

Индикаторът за чистота 
остава син, дори когато 
въздухът е замърсен

Замърсеният въздух е 
трудно да се отстрани

Въздушният обем е 
малък (Стр. 15-17) 

Замърсени ли са тялото, предният панел или HEPA композитният 
филтър? (Стр. 14-17)

Замърсени ли са резервоарът, ваната или овлажняващият филтър? 
(Стр. 15-17)

Ако използвате режим “Пречистване на въздуха”, моля изпразнете 
водата от ваната и резервоара.
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РЕШАВАНЕ НА ПРОБЛЕМИ

Уредът може да е повреден

Влажността не се 
увеличава

Във ваната се образува 
конденз

Индикаторът за пълнене 
с вода мига или свети

Въпреки че в резервоара 
има вода, индикаторът за 
пълнене с вода продъл-
жава да мига или свети

Стаята проветрява ли се или на пода има килим?
Стаята не е ли твърде голяма за този уред? (задна корица)

След като уредът спре работа или когато стаята е студена, може да се 
образува конденз. Това е нормално.

Резервоарът напълнен ли е с вода?
Ако искате да овлажнявате, налейте вода в резервоара. (Стр. 10)

Ваната поставена ли е правилно в уреда?
Уредът не е ли наклонен?

Моля нивелирайте уреда на стабилна маса или под.

Прилагали ли сте действия, като разклащане, накланяне или удряне 
на уреда?

Изключете щепсела от контакта, след което го включете отново.

Има ли върху уреда магнити или метални предмети. 
Изключете щепсела от контакта, след което го включете отново.

Преобърнат ли е уредът?
Изключете щепсела от контакта
Изправете уреда. (Предварително избършете водата)
Оставете уреда без да го включвате половин ден.

Включете уреда отново и той ще работи.

В следните случаи, моля обърнете се незабавно към специализиран сервиз за ремонт на уреда.

Индикаторът за проверка 
свети и всичките индикато-
ри за въздушен обем мигат

Моля изключете щепсела от контакта и се обърнете към 
специализиран сервиз за проверка и ремонт на уреда.

Ако възникне проблем, опитайте да го решите с помощта на информацията по-долу.
Ако проблемът не може да се реши, изключете щепсела от контакта и се обърнете към 
специализиран сервиз за ремонт.

Проблем Моля проверете следното

Ако на пода има килим, повишаването на влажността понякога може 
да бъде затруднено, в зависимост от наличието на вентилация и от 
материала на пода и стените.

Индикаторът за 
проверка свети

(Направете това, за да се изсуши добре уредът, в случай че в 
него е попаднала вода.)
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ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

F-VXR50G
230 V     50 Hz

46

5.1 1.9 0.9 4.9 2.3 1.3

9 96 1346
500 230 150

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Сменяем
дезодориращ филтър

Сменяем
овлажняващ филтър
Без рамка и капак на 
филтъра

Кат. номер: F-ZXMP55Z

Индикаторът за проверка свети и всички индикатори за въздушния обем мигат.
Обадете се на търговския представител

Допълнителни принадлежности

Уредът може да е повреден. Моля изключете захранващия кабел от контакта и се свържете 

Кат. номер: F-ZXHD55Z

Сменяем
HEPA композитен филтър

Технически характеристики
Модел

Пречистване на въздуха Пречистване/овлажняване
Hi Med Lo Hi Med Lo

※3-- ※3-- ※3--

Около 2.3 L
2.0 m

360 mmx[230 mm+(Основа:10 mm)]x560 mm (ШxДxВ)
8.6 kg

Когато този уред е изключен, той консумира около 0.3 W.
(Когато щепселът на захранващия кабел е включен в контакта.)

Ако в резервоара има вода, уредът ще използва водата, за да овлажнява леко. 
(Водата в резервоара бавно ще намалява.)

До 40 m2 в стандартно домашно помещение До 23 m2 в стандартно домашно помещение

Електрозахранване

Дължина на кабела
Капацитет на резервоара

Размери на уреда
Тегло на уреда

Настройки въздушен обем

Въздушен обем (m3/min)
Овлажняване (ml/h)
Консумация (W)

Капацитет за площ (m2)

Режим на работа

※2

※1

Количеството на овлажняване може да е различно, в зависимост от температурата 
и влажността в помещението. (Стр. 20)
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с търговския представител за ремонт.

Кат. номер: F-ZXHE50Z


