Преди употреба

Инструкции за употреба

Характеристики ...............................2
Съвети за използване .....................2
Точки за отбелязване .....................3
Предпазни мерки .............................4
Обърнете внимание ........................5
Наименования и функции на
частите ..............................................6
 Основно устройство Контролен панел

 Подготовка ........................................8
 Действие ................................. 9
 Насочване на ламелата ............10
 Автоматично почистване
(предварително филтриране) ......11

Режим на
работа

MA-E85R-E








Страница

 Почистване

 Когато е мръсно .........................12
 Когато индикаторът за прах светне или
приблизително веднъж на всеки 4
месеца ...................................14
 Приблизително веднъж на месец .....14
 Приблизително веднъж на всеки 6
месеца ...................................14
 Когато има миризма, която излиза от
изхода за въздух .......................15

Поддръжка

Модел

Съдържание

 Подмяна на филтри и
изхвърляне ..........................16
 Отстраняване на неизправности ...17
 Спецификации .......................... 20
 Преди употреба, моля, прочетете
внимателно това ръководство с инструкции,
за да осигурете правилна и безопасна
употреба.
се,
че
сте
получили
 Уверете
гаранционната карта от вашия дилър и се
уверете, че съдържа цялата информация,
като вашата дата на покупка и името на
дилъра и др.
пазете
ръководството
с
 Моля,
инструкции и гаранционната карта

Отстраняване
на
неизправности

Въздухопречиствател

Характеристики

Бързо премахва замърсяването във въздуха, преди да се разпространи в
помещението с помощта на сензор за PM2.5 и функцията за интелигентно
търсене/Smart Search.

 Smart Search

 PM2.5 Сензор

 Механизъм за почистване

 Голям обем въздух

Ламелата се движи на 5 етапа и автоматично намира
замърсяване във въздуха.
Функцията за автоматично почистване на предфилтъра
намалява възможността за неправилна работа поради
запушване с прах. Прахът от предварителния филтър се
събира в прахоуловител.

Подобрена скорост и точност на откриване на малки частици.
Той дори може да открие 0,5-μm частици.

Максималният обем на въздуха от 510 м3/ч улеснява бързото
засмукване на голямо количество полени и прах.

 Платинен каталитичен филтър и  Поддръжка за PM2.5

Улавя 99% * частици от 0,1 до 2,5 μm.

специален миещ се
активен въглен

Не се взимат под внимание нови частици, постъпващи отвън,
например поради вентилация.
• PM2.5 е общ термин за фини прахови частици от 2,5 μm или
по-малко.
• Отстраняването на фини прахови частици по-малко от 0,1 μm с този
пречиствател на въздуха не е било верифицирано. Също така, този
пречиствател на въздух не е в състояние да премахне всички вредни
вещества от въздуха.
• Това е ефектът, постигнат в затворено пространство от 30 m3 и не е
резултат от проверка в пространство, което се използва реално.

Отличното обезмирисяване се осигурява от платинения
катализатор и специалния миещ се активен въглен.
Накисването и измиването на активния въглен подпомага
обезмирисяването.

 Намаляване на въздушните
вируси *

* Това е ефектът върху въздушните вируси, постигнат след работа

за 11 минути в тестово пространство от 25 м3, а не в
реална среда. Ръчна операция (Turbo) (510 m3 / h) <
Тестово тяло> Център за изследване на вируси, Сендай
Медицински център, Национална болнична организация <
Метод за изпитване> Тестът за оценка на изпълнението
на доброволния стандарт (JEM1467)
издаден от Японската асоциация на производителите на
електрически уреди, проведен в тестово пространство от
25 m3. <Тестови обект> 1 вид въздушен
вирус <Резултат от теста> намаление от 99% за 11
минути.

* <Тестова лаборатория> ШАНХАЙ ИНСПЕКЦИЯ ЗА ВХОД И ИЗХОД И БЮРО
ЗА КАРАНТИНА ЦЕНТЪР ЗА ИЗПИТВАНЕ НА МЕХАНИЧНИ И ЕЛЕКТРИЧЕСКИ
ПРОДУКТИ
<Метод за изпитване> Извършва се чрез регулиране на първоначалната
концентрация на частици в диапазон от (5,0 ± 1,0) mg / m3 в пространство за
изпитване от 30 m3
<Резултати от теста> 99% елиминирани за 20 минути

 Двуслоен HEPA филтър

Предлага се с HEPA филтър, който улавя 99,97% от 0,3-μm цветен
прашец и домашен прах.

Често задавани въпроси
Какво ще се случи, ако
почистването не е изпълнено?
Ако върху HEPA филтъра се залепи много
прах, производителността може да се влоши
значително.

Ще бъде ли премахнат целият цигарен дим?
Пречиствателят на въздуха може да премахва никотин и други частици, но стаята трябва
да се проветрява от време на време, тъй като въглеродният оксид (CO), вредно
вещество, съдържащо се в цигарения дим, не може да бъде отстранен. Освен това,
когато се пушат много цигари, от уреда може да се излъчи миризма на цигари.

Съвети за употреба
Препоръчителни режими за различни ситуации
За бързо и мощно автоматично
премахване на замърсяване
миризма от въздуха

и

За автоматично премахване на
замърсяване и миризма от въздуха

За тиха работа

За непрекъсната работа

<Ръчно>
Турбо

<Автоматично>
Нормално / турбо
<Автоматично>
Нощ
<Ръчно>
Безшумен
<Ръчно>
Безшумен / нисък /
среден /
Високо / Турбо

Работен режим стр. 9

Операцията се извършва непрекъснато с максимален
дебит.
Когато пушите цигари, почиствате и оправяте легла.
Обемът на въздуха се променя автоматично в
зависимост от количество замърсяване и миризма.
Работи автоматично с нисък дебит.
Работи непрекъснато с нисък дебит.

Когато спите
или в
помещението
има бебе

Работи непрекъснато с постоянен дебит.
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Важно е да се знае
 Преди инсталиране
Позициите на входовете за въздух, изхода, сензора
за PM2.5 и сензора за миризма са както е показано на
диаграмата вдясно. Спазвайте следните точки.

→

Не блокирайте сензора за миризма.
Миризмата ще стане невъзможна за откриване.

→

Не блокирайте сензора PM2.5.
Няма да може да се открие зоната на замърсяване.

Изход

Вход
Вход

Вход

Този пречиствател на въздух не може да се използва монтиран на стена.

Сензор за PM2.5

 Процедура за инсталиране
 Инсталирайте уреда на място с добра циркулация

 Спазвайте следното, когато инсталирате

на въздуха.

устройството.

Инсталиране на уреда в позиция към
климатика подобрява циркулационния ефект.

Не поставяйте устройството близо или върху горещи
предмети, като печки.

Преди употреба

→

Не блокирайте входа и изхода на въздуха,
като поставяте предмет близо до него.
Функцията за пречистване на въздуха ще се влоши.

Сензор за миризма
(вътре в тялото)

Това може да причини
неизправност, деформация
или обезцветяване.

Монтаж на висока
позиция
Ефективно за цигарен дим

Не поставяйте устройството там, където ще бъде
подложено на пряка слънчева светлина.

Инсталация на ниска позиция
Това може
деформация
цветяване.

Ефективен при полени и прах

 Оставете място около устройството.

Поне 60 см

Ако устройството е поставено
върху повърхност, която не е
равна или стабилна (върху килим,
Поне 20 см
татами и др.), може да вибрира.

Поне 20 см

Поне 10 см
Поне 20 см

да причини
или
обез-

Уверете се, че има разстояние най-малко 1м от
телевизор, безжичен телефон, климатик, персонален
компютър, флуоресцентно осветление и др.
Ако не го направите, това
може
да
доведе
до
електромагнитни
вълни,
смущаващи
другото
оборудване.

 При преместване на уреда
Изключете захранването
на уреда от щепсела и
след това преместете
устройството, докато го
държите за дръжката.
Дръжка
Ако устройството е преместено
или
наклонено,
докато работи, може да има
звук от вентилатора.
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Мерки за безопасност
 За да се предотвратят телесни наранявания, наранявания на други хора или материални щети, трябва да се спазват следните предпазни мерки.
 Значенията на графичните символи, използвани в това ръководство
 Следващите категории описват опасностите, причинени от
неправилно боравене и техните нива.

и върху уреда са както следва.

ВНИМАНИЕ

ВНИМАНИЕ

Показва опасност, причинена
от неправилно боравене, което
може да доведе до смърт или
сериозно нараняване.

Показва опасност, причинена
от неправилно боравене, което
може да доведе до леко
нараняване или повреда на
дома и неговото съдържание.

Забранено

Пази се от
въртящи
се устройства

Не разглобявай

Не
използвайте
в близост до
вода

Съблюдавайте
инструкциите

ВНИМАНИЕ
Не използвайте повреден захранващ
кабел и щепсел или разхлабен
контакт.
Това може да причини токов удар, късо
.
съединение или пожар.

Не повреждайте захранващия кабел и
щепсел
Не огъвайте, издърпвайте, завъртайте или връзвайте
ненужно захранващия кабел, не го поставяйте близо
до горещ предмет, не поставяйте тежък предмет върху
него, не го поставяйте между предмети и не
нарушавайте вида му.
• Ако захранващият кабел е повреден, той трябва да
бъде заменен от производителя, неговите сервизни
агенти или подобно квалифицирано лице за избягване
на опасности.
Това може
. да причини щети, което да доведе до пожар
или токов удар. (Внимавайте също така домашният
любимец да не захапе захранващия кабел.)

Не ремонтирайте, разглобявайте
или
модифицирайте устройството.
Това може да причини пожар
или токов удар. За ремонт се
свържете с магазина, където сте
закупили продукта.

Не поставяйте кабел,
пръчка, или друг чужд
предмет или пръст във
входа и изхода за въздух
или друг отвор на уреда.
Това може да причини токов
удар или нараняване.

Използвайте 220-240 V AC ел. контакт.

Ако използвате различен от 220-240 V AC
контакт, може да причините токов. удар,
късо съединение или пожар.

Изключете щепсела преди почистване. Също така, не изключвайте
щепсел с мокра ръка.
Това може да причини токов удар или
нараняване.

Отстранявайте
редовно.

праха

от

щепсела

Ако се натрупа прах, влага и др., може да се
повреди изолацията, което да доведе до
пожар.

Ако уредът работи необичайно или не
работи, спрете да го използвате
незабавно.
• Уредът не работи, когато е включен ON.
Превключвателят за изключване е включен.
• Уредът, захранващият кабел или щепселът са
необичайно горещи.
• Има необичаен шум или вибрации по време на
работа.
• Има миризма на изгоряло.
• Работният звук е необичайно силен.
• Монтажните винтове са корозирали или са
разхлабени.
• Прекъсвачът за утечка на земя се изключва често.
• Има друга аномалия или неизправност.
Ако не го направите, това може да причини пожар,
токов удар или нараняване.
Незабавно изключете операционния ключ за
включване / изключване On/Off и изключете щепсела.
След това се свържете с търговеца ви.

Този уред може да се използва от деца на възраст над 8 години и лица с намалени физически, сензорни или
умствени способности или липса на опит и знания, ако са наблюдавани или са получили инструкции относно
използването на уреда по безопасен начин и разбират опасностите. Децата не трябва да играят с уреда.
Почистването и поддръжката от потребителя не трябва да се извършват от деца без надзор.
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ВНИМАНИЕ
(Фабрика, салон за красота и др.)
Това може да причини пожар.

Не поставяйте устройството близо до
запалими предмети или предмети,
запалени с огън, като цигари или
пръчки тамян.
Това може да причини пожар.

Не се качвайте и не се облягайте на
уреда.
Това може да доведе до преобръщане или
падане на устройството и да причини
нараняване.

Не поставяйте устройството хоризонтално, когато сваляте филтър.
Това може да доведе до навлизане на прах
вътре, което да доведе до пожар
или токов удар.

Не използвайте повреден филтър и не
включвайте устройството, докато
филтърът е отстранен.
Това може да доведе до навлизане на прах вътре,
което да доведе до пожар или токов удар.

Не инсталирайте уреда там, където
може да се разлее вода върху него
или там, където има много влажност,
като в баня.
Това може да причини токов удар.
Ако по уреда се разлее вода или друга
течност, спрете работата му и изключете
щепсела и след това се свържете с магазина,
от който сте закупили продукта.

Внимание
Не блокирайте входове или изходи на
въздуха.

Това може да причини
неизправност.

Не
използвайте
това
устройство вместо смукателен вентилатор или
аспиратор (няма функция
за вентилация).

Това може да съкрати
живота на филтъра и
да причини деформация,
обезцветяване, или неизправност.

Не използвайте уреда на място с
мазен дим от машинно масло или
друго масло.
Това може да причини напукване, което да
доведе до токов удар.

Не избърсвайте устройството с
бензен или разредител или спрей за
инсектицид или други химикали.

Това може да причини токов удар, пожар
или напукване и да причини нараняване.

Не използвайте устройството, когато
използвате
инсектицид,
който
произвежда дим.

Може да се отдели натрупване на химически
компоненти от изхода за въздух, което да навреди
на вашето здраве. След използване на инсектицид,
проветрете
мястото
достатъчно
преди
експлоатация на уреда.

Когато
използвате
уреда
в
комбинация
с
горивен
уред,
проветрявайте стаята от време на
време.
Въглеродният моноксид не може да бъде
отстранен
от
въздуха,
така
че
проветряването на помещението може да
причини отравяне с въглероден моноксид.

Преди употреба

Не позволявайте да бъде всмукан
запалим газ или да използвате уреда,
където се натрупва запалим газ.

Когато
изключвате
щепсела,
издърпайте го направо, като не
държите кабела, а щепсела.
Ако не го направите, това може да причини
токов удар или късо съединение, водещо
до пожар.

Когато уредът няма да се използва за
дълго време, изключете щепсела.
Ако не го направите, изолацията може да се
наруши, в резултат на което да доведе до
пожар от късо съединение или токов удар.

Този пречиствател на въздух е предназначен за битова употреба.
Не го използвайте за търговска употреба.
Не поставяйте пръст
или чужд предмет в
сензора за PM2.5.

Не
използвайте
уреда, докато е в хоризонтално
положение.

Не
използвайте
уреда,
докато входният панел,
предварителният филтър,
HEPA филтърът, филтърът
с активен въглен или
платиненият катализатор се
отстранени.

Това може да причини
неизправност.

Това може да причини
неизправност.

Това може да причини
неизправност.
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Имена и функции на частите
Основно тяло
Предна
част

Сензор за миризма

Открива миризма на цигари и други
миризми. стр.7 /14
Специален

Контролен панел

Платинен
каталитичен
филтър

миещ
се филтър с
активен въглен
(филтър с активен
въглен)

Предварителен филтър
(Как механизмът за почистване
работи стр.11)
Предфилтър стр.8/12–13

Консумативна част стр.16

Издухващ вентилатор

Входящ панел
Двуслоен HEPA филтър
Консумативна част стр.16

Прахоуловител стр.12-14
Почиства предварителния
филтър автоматично и събира
праха в прахоуловителя.

Какво е платинен каталитичен филтър?

Какво е HEPA филтър?

Катализатор, който комбинира платина, която проявява висока
химическа реактивност, с каталитично вещество, което има множество
наноразмерни пори.
Той абсорбира и разгражда източниците на различни миризми от
ежедневието, които са трудни за установяване.

<Високоефективен въздушен филтър за твърди частици>
Високоефективен филтър, способен да филтрира поне
99,97% от частици с диаметър 0,3 μm (микрометър).

Задна
част

Изход за въздух
(Ламелата стр.10 е вътре в основния модул.)
Дръжка стр.3
Използва се при
местене на уреда.

Вход за въздух

Сензор PM2.5 стр.7, 10, 14
Открива замърсяването
на въздуха от цигарен
дим, прах и полени.

Стикер за смяна на филтър стр. 8, 16
Напишете началната дата на използване на
филтъра. Това ще служи като грубо
ръководство за подмяна на филтъра.
Захранващ кабел
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Контролен панел
Режим на работа стр. 9

Режим на работа стр. 9

 Бутон за ръчно включване

 Бутон за авт. включване

 Индикатор за дебит (зелено)

 Индикатор за режим на

Променя режима на работа.

Променя дебита на въздуха.

работа (зелено)

Индикира дебита по време на работа.

 Бутон за авт. почистване

Режим на работа стр. 9

Включва / изключва авт. почистване.

 Индикатор за автоматично

Посочва режима на работа.

Работа с ламелата стр.10

 Smart Search бутон

 Бутон Вкл. / Изкл.

Изключва / включва ламелата.

Включва / изключва уреда.

почистване (жълта)

 Smart Search индикатор
(зелено)

Свети по време на автоматично
почистване.

Светва, когато Smart Search е ВКЛЮЧЕНО.

Преди употреба

Автоматично почистване
стр.11

Clean Dust Box индикатор

 (червено)

Когато стане време за изпразване на кутията за
праха, тази лампа светва, за да ви уведоми.
стр.14

 Индикатор за замяна на филтъра

с тройна индикация за чистота на въздуха
 Монитор
(зелен / жълт / оранжев)
Състоянието на замърсяване на
въздуха се установява от сензора за
миризма и сензора за PM2.5 с
индикация в три стъпки.

Green

Yellow

Yellow

Green

Green

Въздухът е чист

Монитор за миризма

Състоянието на замърсяване на
въздуха от цигарена миризма и други
миризми се открива от сензора за
миризма и след това се индикира.

Сензор за миризма

Този
полупроводников
сензор
открива миризми и други газове.
Също така реагира на полъха на
климатици,
електрически
вентилатори и други уреди, газове без
мирис, и парфюми.

(червено)

Когато дойде време за подмяна на HEPA филтъра,
тази лампа светва, за да ви уведоми. стр.16

Orange

 Бутон за нулиране

Изключва индикатора Clean Dust Box
(почистване на прахоуловителя). стр.14
Изключва индикатора Replace Filter (смяна на

Въздухът е
замърсен

филтъра). стр.16

Монитор за PM2.5

Монитор за прах

Състоянието на замърсяване от PM2,5 и други
малки частици се откриват от Сензор за PM2.5 и
след това се индикира.

Сензор за PM2.5

Този оптичен сензор открива броя на
частиците. Индикациите на монитора
са разделени на “PM2.5” и “Прах”
според размера на частиците.
* Това устройство не открива частици
по-малки от 0,5 μm.

Състоянието на замърсяване на въздуха от полени,
мъртви акари и други големи частици се открива от
сензора за PM2.5 и след това се индикира.

<Размер на частиците мръсотия>
Прах, частици, вредни за белите дробове
Изпражнения и мъртви тела на акари

Вируси

Частици цигарен дим

Полен

PM2.5

0.01

0.1

0.5

1

2.5

10

100 (μm)

Монитор PM2.5

Регулиране на чувствителността
на Сензор за PM2.5 стр.10

Главно частици от 2,5 μm или по-малко
Монитор за прах
Главно частици, по-големи от 1 μm
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Подготовка

Извадете филтъра с активен въглен от найлоновата му торбичка и след това го инсталирайте.

1

Отстранете предния панел.
Издърпайте предния панел към
себе си, докато натискате
държачите отдолу.

4

Прикрепете филтрите към основното устройство.

1. Филтър с активен въглен
Натиснете филтъра докрай
(няма предна и задна страна).

2 HEPA филтър
Намерете правилната ориентация и след това
натиснете филтъра докрай.

Позиционирайте филтъра така че да
е наклонен към вас.

2

Отстранете филтрите.
1. Предварителен филтър.
Завъртете щифтовете отляво и отдясно и след това
свалете предфилтъра.

Не натискайте тази повърхност надолу.
Това може да причини деформация.
3. Предварителен филтър
Поставете езичетата отдолу в двата отвора на основното устройство и след
това поставете щифтовете отляво и отдясно в положение на заключване.
Копче

2. HEPA филтър

Езичето на прахоуловителя

Уверете се, че копчето отляво се
позиционира над езичето на
прахоуловителя.

3

5
Отстранете филтъра с активен въглен и след
това го извадете от найлоновата торбичка.

Дупки в основния уред (на 2 места)

Прикрепете предния панел към основното тяло.
Подравнете предния панел към двата ръба на основното тяло и след това
закачете двата езика в горната част на предния панел към основното тяло
и здраво натиснете отдолу.

Горни езичета
(на 2 места
на гърба)

Разпределението на въглените може да е неравномерно и може да
има въглен на прах в найлоновата торбичка, но това няма да
повлияе на производителността.

Напишете началната дата на използване на филтъра върху стикера за
подмяна на филтъра на дясната страна на основното устройство.
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Режим на работа

Изберете от Ръчна настройка (пет нива на дебит), Автоматична настройка (Стандартен, Нощен и Турбо).

Поставете щепсела в контакта.
Поставете щепсела в захранването, изчакайте сигнала за старт и след
това натиснете превключвателя за включване / изключване On/Off.
(Ако работата не започне след натискане на превключвателя за
включване / изключване, натиснете го отново.)

• Работата започва или
спира всеки път, когато
натиснете превключвателя.
• Индикаторът за режим на
работа светва.
• Мониторът с тройна индикация
за
чистота
на
въздуха светва.

Сигнал за
старт

Натиснете On/Off

2

Отговорът ще бъде забавен за няколко минути
след за включване на бутон On/Off, защото
сензорът за PM2.5 и сензорът за миризма са в
подготвителен процес.

Преди употреба

Стартиране на работа.

Променете режима на работа.

 За работа с постоянен дебит ( Ръчна настройка - Manual)
• С всяко натискане
променяте
дебита
на
въздуха и индикаторът за
избрания дебит светва.

Безшумен Ниско

Режим на
работа.

1

Дебит
Ниско

Натиснете
Ръчна настройка

Високо

 За автоматичен режим, в зависимост от степента на замърсяването във въздуха (Автоматична настройка - Auto)
Нормален Нощен Турбо

• С всяко натискане
променяте
режима
на
работа и индикаторът за
избрания режим светва.
Натиснете
Автоматичната
настройка

Нормален

Това е стандартен автоматичен режим.
Дебитът на въздуха се променя автоматично.

Нощен

Работата се извършва автоматично, като
поддържа нисък дебит.
(Яркостта на индикаторите на контролния
панел и на монитора са леко затъмнени.)

Турбо

Работата се извършва
максимален дебит.

автоматично

с

За да прекратите операцията
Сигнал за
край

Натиснете On/Off

• Индикаторът за режим на работа
изгасва.
• Мониторът с тройна индикация за
чистота на въздуха се изключва.

Режимът на работа се запомня, дори ако
превключвателят за включване / изключване е
изключен или щепселът е изключен.
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Настройка на ламелата

Когато Smart Search е ВКЛЮЧЕНО, ламелата се движи на 5 позиции и автоматично търси замърсяване във въздуха.

Сигнал за
старт

• Индикаторът за интелигентно търсене светва.
• Режимът превключва между OFF и ON при всяко натискане на
превключвателя.
Когато превключвателят за включване / изключване е
изключен/ OFF, ламелата се затваря автоматично, за да се
предотврати навлизането на прах в основното тяло.

Натиснете Smart Search / интелигентно търсене

Интелигентно търсене / Smart Search
Първо, ламелата спира в позицията, показана в 3 по-долу за 30 секунди, за да създаде въздушен поток
в стаята и да търси замърсяване във въздуха.

 Ако във въздуха няма замърсяване

 Ако във въздуха има замърсяване

• Всички индикатори на монитора с тройна индикация
за чистота на въздуха светят в зелено.
• Ламелата се премества от позиции 1 до 5 по-долу,
като спира на всяка позиция за 30 секунди и търси за
замърсяване във въздуха.
(Позицията, в която спира, се различава в зависимост
от дебита.)

• Един от индикаторите на монитора с тройна
индикация за чистота на въздуха ще светне
жълто или оранжево.
• Ламелата спира на позиция, в която въздухът е
замърсен и започва работа. Когато въздухът е чист,
преминава в следващата позиция.
• Ламелата се премества в следващата позиция в
рамките най-много на 15 минути.

<Позиции на ламелата>

1

2

3

4

5

ЗАБЕЛЕЖКА
Когато интелигентното търсене е
ИЗКЛЮЧЕНО, ламелата спира между
позициите 2 и 3.

• Силата на звука на въздуха, който духа се
различава в зависимост от ъгъла на ламелата.
• Ъгълът на ламелата не може да бъде
зададен.

Регулиране на чувствителността на сензора за PM2.5
Чувствителността на сензора за PM2.5 може да се регулира.
Ако въздухът в стаята е чист, но Мониторът с тройна индикация за чистота на въздуха все още реагира, направете
корекция.

Когато функцията е ИЗКЛЮЧЕНА

Натиснете 3 пъти
Smart Search в рамките на
2 секунди

• Когато сензорът за PM2.5 превключи на стандартна
чувствителност, устройството издава звук „blip“ и
индикаторът Smart Search мига.
• Когато сензорът за PM2.5 превключи на висока
чувствителност, устройството издава звук „blip blip“ и
индикаторът Smart Search светва.
* Настройката по подразбиране за чувствителност е висока
чувствителност.
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Автоматично почистване (Предфилтър)
Почистващ механизъм в основния модул автоматично почиства предварителния филтър.
Предфилтърът се почиства автоматично в следните случаи.
Автоматичното почистване не се извършва, докато индикаторът Clean Dust Box свети.
Изпразнете прахоуловителя и след това го нулирайте. СТР.14

 Когато натиснете бутона за

автоматично почистване при
включен уред

→

Натиснете Auto Cleaning / Авт.
почистване (Предфилтър)

Почистването се извършва за
приблизително 2 минути 40
секунди (две завъртания на
предварителния филтър)

 Когато общото време на работа надвишава определен

период от време при включен уред
Приблизително 24 часа за „Турбо“ ръчен режим и
приблизително 120 часа за „Безшумен“ ръчен режим

→

Почистването се извършва за около 2 минути 40 секунди
(две завъртания на предварителния филтър)

 Индикаторът

за
автоматично
почистване светва.
 Дебитът превключва към степен
„Ниско“ и автоматичното почистване
започва.

 Когато

автоматичното почистване
приключи,
операцията
се
възобновява към предишния режим
 на работа.
Индикаторът
за
автоматично
почистване угасва.
За да спрете автоматичното почистване преди да е
приключило, натиснете бутона за автоматично почистване.
Друга възможност е да натиснете бутона за автоматичен
режим Auto или ръчен режим Manual.

Ако индикаторът Clean Dust Box светне, изпразнете прахоуловителя. СТР.14
• Индикаторът Clean Dust Box служи само за грубо ориентиране.
Количеството прах, което се събира в прахоуловителя, ще се различава в зависимост от работната среда.
Когато пречиствателят на въздух се използва на място с много прах и друга мръсотия, проверявайте прахоуловителя и го изпразвайте
често.

 Цигарен катран и дребни прахови частици, залепени върху предварителния филтър,
няма да бъдат премахнати.
Ако такава мръсотия ви притеснява, измийте предварителния филтър във вода. СТР.12-13

 Когато четката за почистване се замърси, отстраняването на мръсотията от предварителния
филтър ще стане трудно.

Режим на
работа.

 Прахът се събира в прахоуловителя.

Почистете четката за почистване, ако е замърсена. СТР.13

Как работи механизмът за почистване?
Предфилтърът се върти и преминава през прахоуловителя.

Мръсотията върху предфилтъра се събира с почистващата
четка и се натрупва върху пластината за почистване.
Четка за почистване

Предварително
филтриране

Прахоуловител

Издърпайте
Предварително
филтриране

Пластина за
почистване

Прахоуловител

Прахът, натрупан върху почистващата пластина, може да се натрупа и да не падне в прахоуловителя. Ако прахът от
предфилтъра бъде отстранен, почистващият механизъм работи правилно.
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Почистване

За да поддържате ефективността, извършвайте почистване редовно.

Когато уредът е замъсен
Периоди на почистване на частите
 Основно тяло стр. 12
 HEPA филтър,

Когато е замърсен

предфилтър и
прахоуловител
СТР.12–13

Кога светва индикаторът
за почистване на
прахоуловителя.
Приблизително веднъж на
всеки четири месеца.

 Прахоуловител стр. 14

HEPA филтър, предфилтър и
прахоуловител

1
2

Отстранете предния панел, изпразнете
прахоуловителя СТР.14, и извадете модула за
предварително филтриране стр.8.

Почистете HEPA филтъра.

 Сензори стр.14

Приблизително веднъж
нa месец

(сензор за миризма и
сензор за PM2.5)

Приблизително веднъж
на всеки шест месеца

 Обектив на сензор за

Когато има миризма,
излизаща от изхода за
въздух

 Платинен каталитичен

Изсмучете праха с
прахосмукачка с
помощта на дюза с четка.

PM2.5 стр.14

и филтър с активен
въглен стр.15

ИЗКЛЮЧЕТЕ уреда, извадете щепсела и проверете
дали вентилаторът е спрян преди почистване.

3

Извадете прахоуловителя и предфилтъра.
1. Завъртете щифта и след това извадете
прахоуловителя.

Винт

Не използвайте препарат, почистващ прах, химически
обработена почистваща кърпа, бензин, бензен,
разредител и др.
Това може да повреди основния уред.

ВНИМАНИЕ

Изключете щепсела преди
почистване.
Ако не го направите, това
може да доведе до токов удар
или нараняване.

Когато уредът е мръсен

Основно тяло
Избършете с мека
кърпа.

Прахоуловител

2. Завъртете щифтовете (4 места) и свалете
предфилтъра.

Предфилтър

Щифтове
(4 места)
Когато уредът е много
замърсен, избършете
го с влажна кърпа.

12

Прахоуловител

4

2. Завъртете щифтовете (4 места) в заключено положение.

Измийте предварително
филтъра във вода и след това
го оставете да изсъхне
достатъчно на сянка.
Измийте с мека гъба или
друго подобно.

Щифтове
(4 места)

Не използвайте четка или други подобни.
Това може да повреди предфилтъра.

5

Почистете четката за
почистване.
Изсмучете
праха
с
прахосмукачка с помощта
на дюза с четка
(ако прахът е труден за
почистване, премахнете
го със самозалепваща
лента или други подобни).

3 Поставете езичето (1 място) на прахоуловителя в отвора
на предфилтъра и след това плъзнете прахоуловителя.
Прахоуловител

Четка за
почистване

Ако четката за почистване е много мръсна, измийте я
във вода и след това я оставете да изсъхне
достатъчно.
Не отстранявайте четката за почистване.

Отстранете всички замърсявания, полепнали по прахоуловителя и след това го
прикрепете обратно.
Ако прахоуловителя е много
замърсен, измийте го във
вода и след това го оставете
да изсъхне
достатъчно.

Вмъкнете езичето

Плъзнете

4. Затегнете винта.
Почистваща
пластина

Винт

Внимавайте да не се нараните с почистващата
пластина.

7

Maintenance

6

Прахоуловител

Прикрепете модула за предварително
филтриране и прахоуловителя.
Ако модулът на прахоуловителя не е прикрепен
правилно, предният панел не може да се прикачи. Също
така може да се чуе необичаен (тракащ) звук.

1. Прикрепете
предфилтъра.

8

Прикрепете
предфилтърния
модул
предния панел към основното тяло. стр.8

и
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Почистване (продължение)
Когато индикаторът за почистване на
прахоуловителя светва или приблизително
веднъж на всеки четири месеца

Приблизително веднъж месечно
Сензори

(Сензор за миризма и сензор за PM2.5)

Прахоуловител

1 Отстранете предния панел.стр. 8
прахоуловителя и след
2 Извадете
това го изпразнете.

1 Отстранете входния панел. стр.8
праха с прахосмукачка с
2 Изсмучете
помощта на дюза.
Сензор за миризма

Прахоуловител

Сензор за PM2.5
Намира се в
дясната страна на
основния уред.

3 Прикрепете прахоуловителя.

предния панел към
3 Прикрепете
основното тяло. стр.8

Приблизително веднъж на
всеки шест месеца
Обектив на сензор за PM2.5
Натиснете вляво и вдясно
на прахоуловителя.
Ако не е прикрепен правилно, прахът ще се
отстрани трудно.

4

Прикрепете предния панел към
основния уред. стр.8

щепсела и след това
5 Включете
нулирайте индикатора за почистване

капака
1 Отстранете
сензора за PM2.5.

на

Плъзнете капака, за да го
отстраните.

2 Почистете
тампон.

лещата със сух памучен

на прахоуловителя.

Натискайте,
докато чуете
звук (прибл. 1
секунда).

 Индикаторът Clean Dust Box
ЗАБЕЛЕЖКА

изгасва. (Индикаторът се
нулира.)

Когато чуете звука „blip“, свалете своя пръст от
бутона за нулиране. Ако продължите да натискате,
ще чуете звук „blip blip“ и времето за подмяна на
филтъра също ще бъде нулирано. стр.16

Не използвайте вода, алкохол, перилен
препарат и др.
Това може да причини неизправност.

капака на
3 Прикрепете
Сензора за PM2.5.
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Когато има миризма, излизаща от изхода за въздух
Платинен каталитичен филтър и филтър с активен въглен
предния панел,
1 Отстранете
предфилтърния блок, и HEPA
филтъра.стр.8

2

Отстранете филтъра с активен
въглен. стр.8

3

Отстранете платинения каталитичен
филтър.
Хванете с пръсти дръжките в долната част на
платинения каталитичен филтър и след това го
издърпайте към себе си.

платинения каталитичен
5 Оставете
филтър и филтъра с активен
въглен да изсъхне.

Оставете ги да изсъхнат правилно на добре
проветриво място на сянка за около шест часа
(времето за сушене е различно в зависимост от сезона
и климата).

 Не ги използвайте, докато са още мокри.

Водните капки могат да се издухат от отвора за въздух
и да се появи миризма.
 Накисването и измиването няма да възстановят
напълно дезодориращо действие на филтъра с активен
въглен.
Сменете този филтър, когато дойде времето за
подмяна.

платинения
6 Прикрепете
каталитичен филтър към
основното тяло.

Закачете горната част на платинения каталитичен
филтър и след това натиснете отдолу.

 Платинен каталитичен филтър
Накиснете в студена или
хладка вода за около един
час и след това измийте във
вода.

 Филтър с активен въглен
Накиснете в студена
или хладка вода за
около един час и
след това измийте
във вода.

филтъра с активен
7 Прикрепете
въглен към основното тяло. стр.8
HEPA филтъра,
8 Прикрепете
предфилтърния блок и предния

Поддръжка

4

Накиснете и измийте платинения
каталитичен филтър и филтъра с
активен въглен.

панел към основното тяло стр.8

Не използвайте препарат. Освен това не го търкайте.
Това може да повреди платинения каталитичен
филтър и филтъра с активен въглен.
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Подмяна на филтри и изхвърляне
Заменете филтрите с нови, когато настъпи времето за подмяна.

Подмяна на HEPA филтъра и
филтъра с активен въглен
Общо ръководство за
времето за подмяна

 Когато индикаторът за смяна на филтъра светне.




Индикаторът светва след приблизително 8 години, ако
уредът работи в режим “Silent” ръчна експлоатация и
приблизително след 1,6 години при “Turbo” ръчна
експлоатация.
Когато HEPA филтърът стане много мръсен и пропуска
миризми
Когато миризмите не могат да бъдат отстранени от
филтъра с активен въглен, след накисване и измиване
във вода.

Изключете уреда от превключвателя On/Off, извадете
щепсела и проверете дали вентилаторът е спрян, преди
да смените филтрите.

1 Изпразнете прахоуловителя. стр.14
HEPA филтъра и
2 Отстранете
филтъра с активен въглен и след
това инсталирайте новите. стр. 8

щепсела и след това
3 Включете
нулирайте индикатора за смяна на
филтъра.

Натискайте,
докато чуете
трикратен звук
„blip,blip blip
”(приблизително
3 секунди).

 Индикаторът за смяна на филтъра изгасва.
(Индикаторът се нулира.)






Животът на HEPA филтъра и филтъра с активен въглен се
различава в зависимост от работната среда и условията на
употреба.
Когато сменяте HEPA филтъра, сменете и филтъра с
активен въглен едновременно.
HEPA филтърът не може да се използва повторно, дори ако
е измит. Когато се замърси, не забравяйте да го замените с
нов.
В следващите случаи може да има миризма от HEPA
филтъра и основното тяло. Почистете основния уред и
сменете HEPA филтъра.

• Когато се пушат много цигари
• Когато в стаята има много миризми

Изхвърляне
Изхвърлете филтрите и основния уред в съответствие с местните
разпоредби за изхвърляне.





HEPA филтър
Материали: PP (полипропилен), вискоза и PET
(полиетилен терефталат)
Филтър с активен въглен
Материали: Активен въглен, PET (полиетилен терефталат)
и PS (полистирол)
Основен уред
Изхвърляйте основния уред в съответствие с местните
разпоредби за изхвърляне, без да го разглобявате.

Консумативни части
 Комплект филтри за подмяна
• Двуслоен HEPA филтър
• Специален миещ се филтър с активен въглен



Модел
Код на модела

MAPR-863HFT
5D4 821

Покупка от магазина на дребно, от който сте закупили продукта.
<Когато искате да закупите филтър отделно>
Когато само един от филтрите е замърсен или повреден или не
може да бъде отстранена миризма от него

 Двуслоен HEPA филтър за подмяна
 Сервизен номер на част

M25 410 349

 Специален миещ се филтър с активен въглен
за подмяна

 Сервизен номер на част

M25 413 349

Покупка от магазина на дребно, от който сте закупили продукта.
* Каналите за продажба се различават, така че цената на само
един филтър е относително висока.
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Отстраняване на неизправности
Преди да поискате ремонт, прочетете внимателно това ръководство с инструкции и проверете следните точки.

Симптом

Причина и отстраняване
 Свързан ли е щепселът към захранването?

→ Включете здраво щепсела в контакта. СТР.9

Пречиствателят на въздуха не
работи.

 Свети ли индикатор за дебит на въздуха или индикатор за режим на работа?

Дъното на предния панел
не може да се прикачи.

 Правилно ли е поставено езичето в отвора на прахоуловителя (1 място)?

Основният уред вибрира много.

(Включен ли е превключвателят On/Off?)
→ Включете превключвателя On/Off. стр. 9

→ Прикрепете правилно модула за прахоуловителя. стр.13

 Инсталирахте ли основния уред на повърхност, която не е равна или стабилна?
→ Инсталирайте основния уред на маса или друга повърхност, която е равна и
стабилна. стр.3

 Замърсен ли е предфилтърът?
Миризмата и димът са трудни за
премахване.

→ Почистете предфилтъра. стр.12–13

 Филтрите замърсени ли са?

→ Сменете филтрите. стр.16

 Има ли прах на сензора за PM2.5 и сензора за миризма?

→ Почистете сензора за PM2.5 и сензора за миризма. стр.14

Чува се тракащ звук.

 Прахоуловителят правилно ли е прикрепен към предфилтърния блок?
→ Прикрепете правилно модула на прахоуловителя. стр. 3

 По време на почистването на предварителния филтър се издава бръмчене, тъй
Има силен бръмчащ звук.

Основния уред издава звук
при преместване.

като моторът работи. Ако върху четката за почистване се залепи много прах,
може да се появи силен бръмчащ звук.
→ Ако шумът ви притеснява, извършете почистване. стр.12–13

 Премествате ли пречиствателя на въздуха, докато работи?

→ Ако основния уред е внезапно преместен или наклонен, може да се издава
звук. стр. 3

Отстраняване
на
неизправности

По време на
автоматично почистване

Работният шум и вибрации са се
увеличили.

автоматичен режим “Turbo”?
→ Звукът е по-силен при работа с висок дебит на въздуха. Ако звукът ви
притеснява, изберете режим на работа с малък дебит. стр. 9
Замърсен ли е предфилтърът?
 → Почистете предфилтъра. стр.12–13
Филтрите замърсени ли са?
 → Сменете филтрите. стр. 16
Филтърът с активен въглен инсталиран ли е в основния уред, все още ли е в
найлоновата торбичка?
 → Извадете го от найлоновата торбичка и след това го прикрепете отново. стр. 8

Поддръжка

 В ръчен режим „Turbo“ или „High“ ли работите с въздухопречиствателя или в

17

Отстраняване на неизправности (продължение)
Симптом
Когато погледнете през изхода на
въздуха по време на работа,
вентилаторът вибрира.

Монитори с тройна индикация за чистота на въздуха

Когато щепселът е изваден,
понякога се чува звук или
бръмчене.

Индикациите на монитора са
се променят бавно.

Причина и отстраняване


Това не е проблем, стига да няма необичаен шум или необичайни вибрации.



Изключихте ли щепсела, докато превключвателят On/Off е включен?
→ Изключете превключвателя On/Off, преди да издърпате щепсела.



Ако стаята е голяма, може да отнеме известно време, за да стане въздухът
чист.
Ако има много прах и миризма, може да отнеме известно време, за да стане
въздухът чист.
<Как да проверите работата на монитора>





Разтъркайте кухненска хартия в близост до сензора PM2.5, така че да се създаде прах.
Поставете парфюм, тоник за коса или други подобни върху кухненска хартия и след това поставете
кухненската хартия пред основното тяло, така че ароматът да е засмукан в него.



Има ли прах на сензора за PM2.5 и сензора за миризма?
→ Почистете сензора за PM2.5 и сензора за миризма. стр. 14
Реакцията ще бъде забавена в продължение на няколко минути след
включване на превключвателя On/Off, защото сензорът за PM2.5 и сензорът за
миризма се подготвят.

Мониторите реагират много
рядко.



Индикацията на монитора
не се променя въпреки
съществуването на миризма.



Индикацията на монитора понякога може да не се промени, защото
чувствителността на сензора се различава в зависимост от компонентите на
миризмата.



Мониторът понякога може да реагира на повей от климатик в стаята или газ,
който човешкият нос трудно усеща. стр. 7
Има ли прах, носещ се във въздуха? Ако има дори малко количество прах,
което се носи във въздуха, мониторът може да реагира.
Регулирайте чувствителността на сензора за PM2.5 и изчакайте и вижте. стр. 10

Мониторът реагира дори
когато въздухът в стаята
е чист.




Индикаторът Replace Filter
(смяна на филтъра) свети.



Време е да смените HEPA филтъра и филтъра с активен въглен.
→ Сменете HEPA филтъра и филтъра с активен въглен. стр. 16

Индикаторът Clean Dust Box
(почистете прахоуловителя) свети.



Време е да почистите прахоуловителя.
→ Почистете прахоуловителя. стр.14



Правилно ли е прикрепен прахоуловителя?
→ Прикрепете прахоуловителя правилно. стр.14
Устройството за предварително филтриране и прахоуловителя здраво ли са
закрепени?
→ Прикрепете правилно предфилтъра и прахоуловителя. стр.8
стр.12–13

Прахът по предфилтъра не може
да бъде премахнат.
(Предфилтърът не се върти.)




Предфилтърът е замърсен.

Почистващият механизъм е функция за отстраняване на прах от предфилтъра.
Цигареният катран и малките частици прах няма да бъдат премахнати.
→ Ако такава мръсотия ви притеснява, измийте предварителния филтър във
вода. стр.12–13

Ако симптомите продължават дори след изпробване на горните средства, спрете да използвате пречиствателя на въздух,
изключете щепсела от захранването и след това се свържете с магазина, от който сте закупили продукта.
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Отстраняване
на
неизправности

Бележки
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Спецификации
Модел

MA-E85R-E

Захранване
Ръчно управление
Консумация на енергия
Дебит на въздуха
Тегло
Размери
Дължина на кабела

220-240 V AC, 50 Hz
Турбо

Високо

Средно

Ниско

Безшумно

86 W

23 W

11 W

8W

6W

3

3

3

3

510 m /h

306 m /h

204 m /h

150 m /h

3

102 m /h

9.9 kg
547 (В) × 425 (Ш) × 244 (Г) mm
1.8 m

ЗАБЕЛЕЖКА
Този символен знак е само
за страни от ЕС.
Този символен знак е
съгласно
директива
2012/19 / ЕС, Член 14
Информация
за
потребители и приложение
IX.

Вашият MITSUBISHI ELECTRIC продукт е
проектиран и произведен с висококачествени
материали и компоненти, които могат да бъдат
рециклирани и използвани повторно.
Този символ означава, че електрическо и
електронно оборудване в края на живота му
трябва да се изхвърли отделно от вашите битови
отпадъци.
Моля, изхвърлете това оборудване в местния
общински център за събиране / рециклиране на
отпадъци.
В Европейския съюз има системи за разделно
събиране на употребявани електрически и
електронни продукти.
Моля, помогнете ни да опазим средата, в която
живеем!

Попълнете следното за бъдеща справка.
Място на покупка:

Телефонен номер:

Оторизиран сервизен център:

Телефонен номер:

Дата на покупка:

Ден:

Месец:

Година:
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