
UV ПРОЧИСТУВАЧ



Вградена UV ламба за стерилизација

HD Екран на допир

    UV ламбата ги прочистува сите бактерии
микро организми термити мувла истовремено



Ефективно прочистување

ФОРМАЛДЕХИД
НЕПРИЈАТНА
   МИРИЗБА

МИРИЗБА ОД
    ЦИГАРИ

PM2.5 АЛЕРГЕНИ ПРАШИНА



Моќен мотор, изработен во Јапонија

Високо квалитетен моќен и тивок, 
јапонски квалитет со живпотен век
               од 10 - 20 години.



Едноставна промена на филтрите

ЗАГАДЕН ВОЗДУХ
    И БАКТЕРИИ

ВИСТИНСКИ ЧИСТ
ВОЗДУХ БЕЗ НИТУ
 ЕДНА БАКТЕРИЈА

ПРЕФИЛТЕР

ФИЛТЕР ЗА МАЛИ ВИСТИНСКИ HEPA ФИЛТЕР ОД ЛАДЕН
КАТАЛИЗАТОР

АНТИБАКТЕРИСКИ И ЈОНИЗАТОР
И АНТИАЛЕРЕН ФИЛТЕР

АНТИВИРУСЕН ФИЛТЕР
ОД ТКАЕНИНА

UV-C ПРОЧИСТУВАЧ
СО UV-C НЕОНКА

ФИЛТЕР

СИТО ЗА МОЛЕКУЛАРНИ

ЧЕСТИЧКИ

ЧЕСТИЧКИ
ФИЛТЕР ОД АКТИВЕН ЈАГЛЕН

ВО ВИД НА САЌЕ КОМОРИ
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Ефекетивно прочистување и испуштање на
                  здрави негативни јони

                ЈОНИЗИРАНИОТ ВОЗДУХ ДЕЛУВА ВРЗ 
      ИНФЕКТИВНОСТА НА ВИРУСОТ НА ИНФЛУЕНЦА 
И СПРЕЧУВА НЕГОВО ПРЕНЕСУВАЊЕ НИЗ ВОЗДУХОТ
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Напон

Номинална
фреквенција

Моќ

Квадратира
за прочитување

Димензии

Функција за 
препознавање
Три нивоа на 
брзина

Тајмер

тивко, средно, високо

1 - 12h

220V

50Hz

45W

30m - 75m

300 x 200 x 500 mm

Сензор за препознавање
квалитет на воздух

HD Дисплеј

Испуштање на 
негативни јони

Sleep + тајмер
     функција 

Тродимензионално
    прочистување

        Брзо
Прочистување

Вистински HEPA
       Филтер



Instruction Manual

AIR PURIFIER
with TRUE HEPA / Active CARBON / Negative Ion

Plus UV Sterilization and Desinfection

ПРОЧИСТУВАЧ НА ВОЗДУХОТ

Упатство за употреба

со Вистински ХЕПА Филтер, Карбон Филтер, и Филтер за Негативни Јони 

ПЛУС УВ Стерилизација и Дезинфекција 

 

Thank you for purchasing this product, please read the instruc�ons carefully before use.                            

 

Ви благодариме за купување на нашите производи, Внимателно прочитајте го упатството за 
употреба пред да започнете да го користите производот. 



AIR PURIFIER
ПРОЧИСТУВАЧ НА ВОЗДУХОТ

Thank you for purchasing this product, please read the instruc�ons carefully before use.                            

Почитувани корисници Ви благодариме што ги користите нашите прочистувачи. Со цел да 
обезбедите најдобро функционирање на уредот внимателно прочитајте го упатството за 
употреба пред да започнете со користење на уредот, и истото чувајте го за понатамошна 
употреба. 

Упатство за безбедно користење. Прочитајте ги следните упатства пред користење.  

Производот треба да се користи согласно следните правила 

ВНИМАНИЕ 

1. Не дозволувајте производот да дојде во контакт со вода, или да истурате или ставате 
вода во производот или во кабелот за напојување. 

2. Не користете вода, течности, детергенти или други запаливи материјали за чистење 
или прскање на овој производ. 

3. Не ги блокирајте влезовите и излезот на воздухот. 
4. Не користете неквалитетни продолжни кабли и такви кои немаат СЕ сертификат. 
5. Не го користете овој производ ако е оштетен 
6. Не се обидувајте сами да го демнтирате, поправите или модифицирате овој производ. 
7. Доколку подолго време не го користите овој производ, истиот нека биде исклучен од 

струја. 
8. Не го користете производот во простории каде има големи варијации на 

температурата. 
9. Ако производот работи чудно, мириса или чади – веднаш исклучете го од струја. 
10. Ако утикачот не одговара на утучницата побарајте електричар да инсталира соодветен 

штек. Не го менувајте утикачот и не користете адаптер. 

СИГУРНОСНА ЗАШТИТА 

1. Напонот кој е запишан на производот секогаш нека биде читлив се со цел да не се 
случат грешки во напонската мрежа. 

2. Ако кабелот е оштетен, мора да биде заменет од стручно лице или овластен сервисер. 
3. Секогаш бидете сигурни дека утикачот е правилно вклучен. 
4. Производот треба да биде поставен најмалку 20 см оддалечен од странични ѕидови. 

Додека издувниот вентилаторен отвор од горната страна најмалку 30 см. 
5. Користете само компатибилни филтри произведени за овој производ. Не натискајте, 

оставајте врз, не ставајте остри предмети во производот.  
6. Пред чистење, одржување или замена на филтрите, секогаш исклучете од струја.   

 



AIR PURIFIER
ПРОЧИСТУВАЧ НА ВОЗДУХОТ

Упатство за инсталација 

1. Прочитајте ги упатствата внимателно и чувајте ги за понатаму 
2. Одстранете го целото пакување и исчистете ги сите остатоци од истото со мека и сува 

крпа. 
3. Поставете го производот на сува, стабилна и рамна подлога притоа обезбедете 

најмалку 20см простор помегу производот и ѕидовите или мебелот. 
4. Пред да го вклучите во струја проверете дали штекот или продолжниот кабел се во ред 

и дека напонот е 220 волти. 
5. Кога ја користите фунцијата за Негативни Јони, во многу тивка средина може да 

слушнете мало зуење или пецкање, тое е нормален феномен поради тоа што 
генераторот на негативни јони работи и испушта голема количина на негативни јони. 

     

Упатство за употреба 

Поврзете го производот во соодветен приклучок на струја 

1. ON/OFF Power On Притиснете го копчето за прочистувачот да започне со работа. 
Прчистувачот секогаш ке започне со работа во средна брзина на чистење секогаш кога 
истиот ке се вклучи. Притиснете го копчето повторно за гасење на прочистувачот. 

2. Избор на брзина на вентилаторот. 1) Кога нема многу голема фрекфенција на луге се 
препорачува средна брзина на прочистување 2) Тивок режим се препорачува преку нок 
додека децата и вие спиете, односно најмала брзина на прочистување. 3) најефикасно 
и најбрзо прочистување и најголема брзина се препорачува кога загадувањето е 
најголемо и кога има голема фрекфенција на луге. 

3. Сетирање на тајмерот. Постои избор на 4 различни избори на време. 2ч 4ч 6ч и 8ч.  
4. Копче за активација на Функцијата за производство на негативни јони. Кога функцијата 

работи тогаш светлечкиот индикатор за негативни јони свети односно е активен.   

 

Чистење и одржување 

1. Исклучете го Прочистувачот од струја пред да го чистите филтерот. 
2. Користете мека и сува крпа за да ги одстраните нечистотиите и прашината од филтерот. 

Совет Доколку Филтерот е многу загаден, користете влажна крпа и нежно отстранете ја 
нечистотијата, во никој случај не користете цврсти предмети. 

3. Користете мека четка да ги изчистите отворите каде влегува и излегува воздухот од 
сета насобрана нечистотија.  



AIR PURIFIER
ПРОЧИСТУВАЧ НА ВОЗДУХОТ

Проблеми и Решенија  

Производот не работи  Проверете дали е вклучен во струја и вклучете го  

Не работи вентилаторот  Проверете дали е вклучен во струја и вклучете го 

Производот работи но квалитетот на воздух е уште лош 

Сигурно загадувањето е поголемо и производот треба да работи подолго 

Можеби големината на просторијата е поголема од предвиденото за овој вид на 
прочистувач 

Производот прави чудни звуци Проверете дали сте ги одстраниле сите материјали со 
кои бил спакуван филтерот  Проверете дали производот не е премногу блиску до ѕид 
или друг мебел и одстранете го блокирањето 

 

Доколку производот работи несоодветно КОНТАКТИРАЈТЕ ГИ ОВЛАСТЕНИОТ СЕРВИС ИЛИ 
ДИЛЕР НА СЕЛЕНА ПРОИЗВОДИТЕ 

 

ГАРАНЦИЈА 

1. Чувајте го листот за гаранција 
2. Доколку производот се користи согласно упатствата и доколку сепак се јави 

некаков проблем, може да ја контактирате компанијата од каде сте го купиле 
производот. 

3. Следните дефекти не се вклучени во гаранција  
• Дефекти предизвикани од нестручна поправка 
• Дефекти предизвикани од несоодветно користење 
• Истек на Гаранцијата 
• Филтрите немаат гаранција 


