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Характеристики
i-see Сензорът и AUTO TURN (функция за автоматично завъртане) осигуряват
оптимално пречистване на въздуха в помещението.

 i-see Сензор

стр. 12–13

 PM2.5 Сензор

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

i-see Sensor улавя местоположението на човека като
се върти наляво и надясно.

 AUTO TURN

стр. 12–13

 Голям дебит

Входът и изходът за въздух застават под оптимален
ъгъл в зависимост от местоположението на човека.

Максималният дебит от 600 м3/ч улеснява бързото засмукване
на голямо количество полени и прах.

 Поддръжка за PM2.5

Улавя 99% * частици от 0,1 до 2,5 μm.

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.
*<Тестова лаборатория> КАРАНТИННО БЮРО И ЦЕНТЪР ЗА ТЕСТВАНЕ НА ВХОД И ИЗХОД НА МЕХАНИЧНИ И ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ПРОДУКТИ ЗА
ШАНХАЙ
<Тестови метод> Извършва се чрез регулиране на първоначалната концентрация на прахови частици в диапазон от (5,0 ± 1,0) mg / m³ в 30-m3
тестово пространство.
<Резултати от теста> 99% елиминирани за 20 минути.

 Двуслоен HEPA филтър

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

 Намаляване на въздушните вируси *
* Това е ефектът върху въздушните вируси, постигнат след работа в продължение на 11 минути в тестово пространство от 25 m3, и не е резултат от проверка в пространство, което
се използва реално.

Ръчна операция (Високо) (600 m³/h)
<Тестова лаборатория> Център за изследване на вируси, Медицински център Сендай, Национална болнична организация
<Тестови метод > Тест за оценка на изпълнението на доброволния стандарт (JEM1467), издаден от Асоциацията на японските
производители на електрически уреди и е извършено в 25-m³ тестово пространство.
<Тестови обект> 1 тип въздушен вирус.
<Резултат от теста> 99% намаление за 11 минути.

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

Ще бъде ли премахнат целият цигарен дим?
Въздухопречиствателят 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 има миризма на цигари.
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Съвети за употреба
Препоръчителни режими за различни ситуации

Режим на работа стр. 11

За бързо и сигурно отстраняване на замърсяванията и миризмите във въздуха

<MANUAL>

High

 Операцията се извършва с максимален дебит.
 i-see сензорът улавя местоположението на човека, след това се създава ефективен
въздушен поток чрез AUTO TURN.

 Ламелата застава под оптималния ъгъл. стр. 13

Когато пушите цигари, почиствате и оправяте легла

<AUTO>

 Това е стандартната автоматична операция. Обемът на въздуха се променя автоматично в

Normal

 i-see сензорът улавя местоположението на човека, след това се създава ефективен

зависимост от количеството замърсяване и миризми.
въздушен поток чрез AUTO TURN.

 Ъгълът на ламелата се променя в зависимост от местоположението на човека.

За тих режим на работа

<AUTO>

Night

Преди употреба

За автоматично отстраняване на замърсяванията и миризмите във въздуха

 Работата се извършва автоматично, като същевременно поддържа дебита нисък.
 Индикаторите на контролния панел, мониторите за чистота на въздуха и индикаторът на
i-see сензора са леко затъмнени.

 i-see сензорът и AUTO TURN не работят.
 Жалузите спират под оптималния ъгъл. стр. 13
Когато спите или има бебе в помещението

<MANUAL>

Low

 Работата се извършва непрекъснато с нисък дебит.
 i-see сензорът улавя местоположението на човека, след това се създава ефективен
въздушен поток чрез AUTO TURN.

 AUTO TURN завърта уреда бавно и тихо в сравнение с други режими на работа.
 Ламелата застава под оптималния ъгъл. стр. 13
Когато спите или има бебе в помещението

За непрекъсната работа

<MANUAL>

Low
Middle
High

 Работата се извършва непрекъснато с постоянен дебит.
 i-see сензорът улавя местоположението на човека, след това се създава ефективен
въздушен поток чрез AUTO TURN.

 Ламелата застава под оптималния ъгъл. стр. 13
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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, разгло- бявайте
или модифи- цирайте 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 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 поставяйте устройството близо до
запалими предмети или предмети,
запалени с огън, като цигари или
пръчки тамян.
Това може да причини пожар.

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 се доближавайте до основния уред
докато се върти.

Не стойте, сядайте и не се облягайте
на уреда, не поставяйте предмети
върху него. Не дърпайте ламелите с
пръсти. Не го поставяйте на неравна
повърхност.

Обърнете специално внимание на децата,
когато са около уреда. Ако сте притиснати до
стената, докато се върти, това може да
причини нараняване.

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

Това може да причини повреда на стените
или мебелите.
Insect

icide

Това може да доведе до преобръщане или
падане на устройството и да причини
нараняване.

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.

Не премествайте уреда, освен ако не
го държите за дръжките.

Това може да доведе до преобръщане и падане на
уреда или прищипване на пръсти, причинявайки
нараняване.

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.

Преди употреба

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

Поставете уреда на място, където
няма да се блъсне в стена или мебел
докато се върти.

Задръжте долната част на предния
панел, когато го инсталирате.
Ако държите панела в горната част, ръката ви
може да бъде защипана, което да причини
нараняване.

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.

Когато
изключвате
щепсела,
издърпайте го направо, като не
държите кабела, а щепсела.
Иначе може да причините
токов
удар
или
късо
съединение, което да доведе
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.
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Внимание
Не използвайте уреда
вместо смукателен вентилатор или аспиратор
(няма
вентилационна
функция).

Не блокирайте входа и/
или изхода за въздух.
Това може да
неизправност.

причини

Това може да доведе до по-кратък
живот на филтъра и да причини
деформация,
обезцветяване
или неизправност.

Не поставяйте пръсти
или чужди тела в PM2.5
сензора.

Не използвайте уреда,
докато е в хоризонтално положение.

Не използвайте уреда, докато
предният
панел,
HEPA
филтърът, филтърът с активен
въглен са отстранени.

Не движете ламелата,
AUTO TURN, или i-see
сензора с ръка.

Това може да
неизправност.

причини

Това може да причини
неизправност.

Това може да причини неизправност.

Това може да причини
неизправност.

Не докосвайте сензора i-see.



Това може да причини неизправност.
Ако сензорът i-see е замърсен, той не може да работи
правилно.
Ако е замърсен, почистете го в съответствие с раздел
“Почистване”. Стр. 14

 ПРИ ПРЕМЕСТВАНЕ НА
ОСНОВНИЯ УРЕД
Изключете превключвателя на захранването и извадете
щепсела, и след това преместете уреда, като държите двете
му дръжки с две ръце.
В някои случаи вентилаторът издава звук, когато основното устройство се
движи или накланя докато работи.

ВНИМАНИЕ

Не премествайте уреда, освен ако не
го държите за дръжките.

Това може да доведе до преобръщане и
падане на уреда или притискане на
пръстите, причинявайки нараняване.
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Инсталация


Преди инсталиране

Изход

Входът и изходът за въздух, сензорът PM2.5 и сензорът
за миризми трябва да са разположени, както е показано
на фигурата вдясно.
Обърнете внимание на следните точки:

Сензор за миризма
(вътре в тялото)

Не препречвайте и не поставяйте предмети пред входа и/ или
изхода за въздух.
→
Функцията за пречистване на въздуха ще бъде нарушена.

Вход

Не препречвайте сензора за миризми.
→
Няма да е възможно да се открият миризми.

Вход

Този уред не може да се използва окачен на стена.



PM2.5 сензор

Процедура по инсталиране
 Инсталирайте, като оставите място около уреда
 Ако


уреда е инсталиран на място, което не е равно, или на
място, което е нестабилно (върху килими или др.), той може да
вибрира.
Уредът се завърта от AUTO TURN, така че инсталирайте с 20
см или повече пространство около него.
Поне 60 см

 Обърнете внимание на следните точки по
време на инсталацията

Преди употреба

Не препречвайте сензора PM2.5.
→
Няма да е възможно да се открие мръсотия.

Не поставяйте горещи
предмети, като печка, в
близост или отгоре на
този уред.
Това може да причини
неизправност, деформация
или обезцветяване.

Поне 20 см
Поне 20 см

Не използвайте на места,
подложени
на
пряка
слънчева светлина.
Това може
деформация
цветяване.

да причини
или
обез-

Поне 20 см

Инсталирайте този уред на 1м
или повече от телевизор,
безжичен телефон, климатици,
лаптопи,
флуоресцентни
осветителни тела и т.н.

Поне 20 см

 Инсталирайте на място с добра циркулация на въздуха.

Това може да причини радиовълни
и неизправности в останалото
оборудване.

Ако е инсталиран с
лице към климатик,
ефектът се подобрява.

Не поставяйте върху пръст
или пясък.
Не поставяйте на под с
много пръст или пясък.
Това
може
неизправност.

да

причини
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Имена и функции на частите
Основно тяло
Предна
част

Контролен
панел

i-see Сензор стр. 12-13
Сензор за миризми стр. 9 и 15

Открива миризма на цигари и други миризми.

Вентилатор

AUTO TURN
стр. 12-13

Специален миещ се филтър с
активен въглен
(Филтър с активен въглен) <x2>
Консумативна част стр. 17

Предфилтър <х2> стр.10 и 15

Двуслоен HEPA филтър

Входящ панел

Консумативна част стр.16

Какво е HEPA филтър?
<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/ ламела, стр. 13

Вход за въздух
Дръжки (отляво и отдясно) стр. 6

Използва се при преместване на уреда.

Стикер за смяна на филтър стр. 10 и 17
Захранващ кабел

Напишете началната дата на използване на филтъра.
Това ще служи като ориентировъчно ръководство за подмяна на филтъра.

Сензор PM2.5, стр.9, 14–16

Открива замърсяването на въздуха от цигарен дим, прах и полени.
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Контролен панел
 Сменете индикатора на филтъра (червено)

 Индикатори за режим на работа

Индикатори, които да ви уведомят, когато дойде време
за смяна на HEPA филтъра.

Посочват текущия режим на работа.

(бели) стр.11

стр.17

на
 Превключвател
захранването стр.11

Включва / изключва захранването

Високо
Нощ

Ниско

Нормално

Смяна на
филтър

Миризми

Ръчно

Автоматично

Произведено в Япония

 Монитори за чистота на въздуха
(оранжево/червено)

Състоянието на замърсения въздух, открито със
сензора за миризма и сензора PM2.5 се обозначава с
индикатори, светещи в три цвята.

 Ръчен превключвател стр.11

 Авт. превключване стр.11

Превключва режима на работа
между Ниско, Средно и Високо

Превключва режима на
между Нормално и Нощно.

 Превключващи индикатори (бели) стр.11

<Как да се четат мониторите>
Въздухът е
замърсен

Прах

Прах

Светва, когато превключвателят на захранването е
включен.

Миризми

Миризми

Осветено
в
червено

 Бутон за нулиране стр.17
(Бутонът се намира в горния десен ъгъл на
уреда и е достъпен чрез премахване на предния
панел).
Отменя индикатора за смяна на филтъра.

Осветено
в
оранжево

 i-see Сензорен индикатор (зелена / оранжева)

Въздухът е
чист



Изключено


Монитор PM2.5
Състоянието на замърсения въздух
от PM2.5 и други малки частици се
установява от сензора PM2.5 и след
това се индикира.

Сензор PM2.5

Този оптичен сензор открива много
на брой частици.
Индикаторите на монитора са
разделени на “PM2.5” и “Прах”
според размера на частиците.

* Частици по-малки от 0,5 μm не
могат да бъдат открити.

Регулиране
на
чувствителността на сензора PM2.5
стр 14

работа

Преди употреба

Прах

Средно

Прах

Свети на монитора:
(Когато работят индикаторите на мониторите:
оранжево)
(Когато индикаторите на мониторите са изключени:
зелено)
Мига в зелено по време на работа на i-see сензора.

Монитор за прах
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.

Прах, частици, вредни за белите дробове
Изпражнения и мъртви тела на акари
Частици цигарен дим

Полен

PM2.5

0.01

0.1

0.5

1 2.5

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

<Размер на частиците мръсотия>
Вируси

Миризми

10

100 (μm)

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.

Монитор PM2.5
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 (× 2)
Поставете филтъра плътно

Позиционирайте
филтъра така че да е
наклонен към вас.

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

2

Отстранете филтрите.

Не натискайте тази повърхност
надолу. Това може да причини
деформация.

- Предварителен филтър (x2)

Извадете филтъра докато
държите щифтовете.

Позиционирайте филтъра, така че да е
наклонен към вас.
3. Предварителен филтър (x2)
Поставете осемте езичета отляво и отдясно
на филтъра в осемте отвора на основния
уред. (Няма предна и задна част).

- HEPA филтър

Извадете филтъра докато
държите щифтовете.

3

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

5

Отвор в основния уред

Прикрепете предния
панел към основното тяло.
Подравнете предния панел с двата ръба на основния уред и след това закачете
двете езичета в горната част на предния панел към основния уред 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 от дясната страна на основния уред.
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Режим на работа

Изберете от Ръчен режим (три нива на дебит) и Автоматичен режим (Нормална и Нощна)

1

Включете щепсела в контакта.

2

Включете уреда

Когато се постави щепселът, сензорът i-see започва да работи и след това спира, когато е обърнат напред. Освен това, основният
уред се обръща с лицето напред.




3

Всички индикатори мигат два пъти.
Индикаторите за включване светват.
Индикатор за режим на работа светва.
Ламелата се отваря и продухването
започва.

Натиснете превключвателя на захранването след като
i-see сензора и AUTO TURN спрат. (Ако операцията не
започне след натискане на превключвателя, натиснете го
отново).

Натиснете

Променете режима на работа



За работа с постоянен дебит на въздуха
(Ръчна настройка)



За автоматична работа според степента на
замърсяване (Aвтоматичен)

Високо

Нощ

Средно

Нормално

 Всяко

Ниско


Ръчно

Натиснете

Всяко натискане променя
режима на работа и
индикаторът за избрания
режим на работа светва.

Автоматично

Високо

Високо



4



Това е стандартната
автоматична
работа.
Дебитът на въздуха се
променя автоматично.

 i-see сензорът улавя

Средно
Ниско

Натиснете

Ниско

Човек се намира чрез i-see сензора и след това
ефективен въздушен поток се създава от AUTO
TURN.
Ламелата спира под оптималния ъгъл.

натискане променя
режима на работа и
индикаторът за избрания
режим на работа светва.

Нормален

Дебит на въздуха (Ниско/ Средно/ Високо)



Преди употреба






местоположението на
човека, след това се
създава
ефективен
въздушен поток чрез
AUTO TURN.

Режим на
работа

Сигнал
за
старт

ВНИМАНИЕ
Натиснете превключвателя на захранването, след като
i-see сензора и AUTO TURN спрат. (Ако операцията не
започне след натискане на превключвателя, натиснете го
отново).

Нощ






Операцията се извършва
автоматично,
докато
поддържа нисък дебит.
Яркостта на контролния
панел и на монитора са
леко затъмнени.
Сензорът i-see и AUTO
TURN не работят.
Ламелата спира под
оптимален ъгъл.

Ламелата работи според
местоположението
на
човека.

БЕЛЕЖКА

Край на операцията.
Сигнал
за
старт


 Индикаторите

Натиснете

Когато се открие прах или миризма, дебитът на въздуха и
звукът се променят.

за превключване на
работата изгасват.
 Индикаторът за включване изгасва.
 Ламелата се затваря.



I-see сензорът и основният уред автоматично сочат
напред.
Режимът
на
работа
се
запомня,
дори
ако
превключвателят на захранването е изключен или
захранващият щепсел е изваден.
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За i-see сензор, AUTO TURN
Характеристики
Посоката на местоположението на човек се открива от сензора i-see. Входящият и изходящият изход на
въздуха се преместват от AUTO TURN и оптималният въздушен поток се създава от ламелата, вземайки
предвид местоположението на човека.

I-see сензорът се завърта приблизително на 150 градуса
наляво и надясно за установяване
на посоката на
местоположението на човек.

Входящият и изходящият изход за въздух се регулират от
AUTO TURN, което насочва основния уред според
местоположението на човека. Оптималният въздушен поток
се създава от ламелата с цел почистване на зоната около
човека.

Работа (когато е избран Нормален режим на работа)
Когато работата започне, i-see Sensor се включва. Той се завърта наляво и надясно, докато
основният уред остава обърнат напред. След като завърши едно завъртане наляво и надясно
(отнема приблизително две минути), сензорът i-see определя посоката към местоположението на
човек.

<Когато има човек>
1. Основният уред автоматично се обръща към местоположението на човека и
след това се спира от AUTO TURN
2. Ламелата контролира посоката на въздушния поток, така че да не е насочен
директно към човека.
3. Замърсяването се следи, докато се отстранява прахът в зоната около човека.
4. Когато замърсяването в помещението се открие от сензора PM2.5 и сензора за
миризма, дебитът на въздуха се променя автоматично.

След около 15 минути, основният уред се обръща напред и след това се спира от
AUTO TURN.
Сензорът i-see отново се обръща наляво и надясно, за да открие посоката към
местоположението на човек.



Ако се откриe повече от един човек, позицията за спиране AUTO TURN се
определя автоматично, в зависимост от броя на хората и
местоположението им.

Въздушният поток се контролира,
така че въздухът да не духа
директно в човека.

<Когато няма човек>
1. Ламелата контролира посоката на въздушния поток, така че въздухът да се
разнесе над цялата стая, докато основният уред остава обърнато напред.
2. Замърсяването се следи, докато се отстранява прахът в цялата стая.
3. Когато замърсяването в помещението се открие от сензора PM2.5 и сензора за
миризма, дебитът на въздуха се променя автоматично.

След около три минути, сензорът i-see отново се обръща наляво и надясно, за да
открие посока към местоположението на човек.

Въздух се разпределя над цялата
стая.
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Ламелата
i-see Сензор за откриване
<Ориентировъчно
ръководство за зоната на
откриване> Приблизително
6 м Приблизително 150
градуса
(Когато стайната
температура е 24 ° C)





I-see сензорът разпознава местоположението на човек в рамките на около 150 градуса при завъртане наляво и надясно.
(Индикаторът на i-see Sensor мига в зелено, докато i-see Sensor извършва операцията по откриване.)
Сензорът i-see измерва температурата в стаята и определя посоката към местоположението на човек според температурата.
Сензорът i-see работи само, когато основният уред е спрян и обърнат напред. (I-see сензорът не работи, когато AUTO TURN
работи или основният уред е обърнат в посока, различна от напред.)
Човек не може да бъде открит на следните места:

 Извън зоната за откриване




Когато има препятствие (мебели или друг предмет) между
основния уред и човека



Когато източникът на топлина не може да бъде открит,
например когато има малко дете или домашен любимец или
човек, носещ много дрехи.
Когато разстоянието до човека е малко (груб ориентир: 0,5 m
или по-малко).
Когато разстоянието до човека е голямо (груб ориентир: 6 m
или повече).
Когато човекът не се движи много.

Човек не може да бъде открит правилно в следните случаи:

 Когато

има нещо, което променя температурата
значително за кратък период от време (например
телевизия, климатик, хладилник).
 Когато стайната температура или температурата на пода
и стените са високи (например: 30 ° C или повече).
 Когато стайната температура или температурата на пода
и стените са ниски (например: 8 ° C или по-малко).
 Когато кожата не е изложена, защото човекът е под
одеяло или носи много дрехи.





Режим на
работа



Approx. 150 degrees

Approx. 6 m

<Когато сензорът i-see не може да открие човек>
 Когато сензорът i-see не може да открие човек и нищо от горното не може да бъде

приложено, извършете проверката описана в следващата процедура.
(Извършете проверката, когато стайната температура е от 15 до 28 ° C.)
1. Включете превключвателя на захранването и застанете в положението,
обозначено с „A“ на фигурата вдясно.
2. Когато i-see сензорът се обърне надясно и ви подмине, преминете в
позицията, обозначена с „B“ на фигурата вдясно.
→ Работата е нормална, ако основният уред се премести към вас (позиция,
обозначена с „B“) от AUTO TURN.

1 to 2 m

20 to 50
degrees

A

B

Move

<Изключване на сензора i-see> стр.14
<AUTO TURN режим на работа>






AUTO TURN автоматично превключва основния уред според местоположението на човека,
открит от i-see сензор. Основният уред е спрян под който и да е ъгъл от 1 до 5 на фигурата
вдясно.
Работният обхват е приблизително 90 градуса. Той се различава от обхвата на откриване на
сензора i-see.
Основният уред може да не се обърне с лице към човек, когато например сензорът i-see е
открил множество лица.
Когато сензорът i-see открие човек непосредствено пред основния уред, уредът не се завърта
1
и остава обърнат напред.
AUTO TURN няма да работи, когато основният уред удари стена или друг предмет, тъй като
около него не е осигурено поне 20 см пространство; когато основният уред удари предмет в
близост до него, който предотвратява завъртане или когато основният уред е ограничен от
движение.

<Работен обхват на Ламелата>
Ламелата е спряна под който и да е ъгъл от 1 до 3 на фигурата вдясно.
1. Когато човек не е разпознат от сензора i-see, докато е избран нормален режим на работа
1
→ Въздухът се издухва из цялата стая, включително и в далечни места.
2. Когато човек е разпознат от сензора i-see, докато е избран нормален режим на работа
→ Въздушният поток се контролира, така че въздухът да не се издухва директно към човек.
3. Когато е избрано ръчно управление
→ Въздушният поток се контролира, така че да се поддържа достатъчен дебит на въздушния
поток.

Approx. 90
degrees
2

2

3

4

5

3
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Подробна информация
Регулиране на чувствителността на сензора PM2.5
Чувствителността на сензора PM2.5 може да се регулира.
Превключете го, когато монитора за чистота на въздуха реагира, въпреки че
въздухът в стаята е чист.

Превключете го, когато операцията е изключена.

Натиснете AUTO
превключете 3 пъти
в рамките на 2
секунди.



Когато сензорът PM2.5 превключи на стандартна
чувствителност уреда издава сигнал за старт „blip“ и
индикаторът за PM2.5 започва да мига.
Когато
сензорът
PM2.5
превключи
на
висока
чувствителност, устройството издава сигнал за край „blip
blip“ и индикаторът за PM2.5 светва.

Почистване

Извършвайте периодични грижи и почистване, за да
поддържате производителността на този уред. Извършвайте
грижи и почистване след изключване на превключвателя за
захранване, издърпване на щепсела и проверка дали
вентилаторът е спрял.

Когато уредът е замърсен
When Dirty
Основен уред
Избършете с мека кърпа.
Когато уредът е много замърсен, избършете го с
влажна кърпа.

* Настройката по подразбиране за чувствителност е на висока чувствителност.
* Настройките се съхраняват дори, когато операцията е изключена и щепселът е
изваден.

Изключване на сензора i-see и AUTO TURN
Задайте OFF, когато звукът от AUTO TURN ви притеснява или когато
искате да почистите въздуха, независимо от местоположението на хората.

Задайте го, когато операцията е изключена.
Натиснете Ръчен
режим,
превключете 3 пъти
в рамките на 2
секунди.



Когато сензорът i-see и AUTO TURN са изключени, уредът
издава сигнал за старт „blip“ и индикаторът за прах
започва да мига.
Когато сензорът i-see и AUTO TURN са включени, уредът
издава сигнал за край „blip blip“и индикаторът за прах
светва.

* Настройката по подразбиране е включена.
* Настройките се съхраняват дори когато операцията е изключена и щепселът е изваден.

i-see сензор
Внимателно избършете със суха
памучна кърпа.
i-see Сензор

Промяна на ориентацията на основния уред (AUTO TURN)
Ориентацията на основния уред (AUTO TURN) може да бъде променена
както пожелаете.

Задайте го, когато операцията е ВКЛЮЧЕНА

Натиснете Ръчен
режим и Автоматичен
режим едновременно
за 3 секунди или
повече.
При непрекъснато натискане AUTO TURN се завърта.
Когато уредът се завърти в предпочитаното от вас положение,
премахнете пръстите си от бутоните.
* След настройването на позицията, сензорът i-see и AUTO TURN не работят.
* Когато операцията е изключена, настройките се изтриват.

Не почиствайте с вода, алкохол, препарати и
др. Това може да причини неизправност.
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Не използвайте препарати, почистващ прах,
химически обработена почистваща кърпа, бензин,
бензен, разредител и т.н. Това може да повреди
основния уред.

ВНИМАНИЕ

Извадете щепсела преди
почистване. Това може
да причини токов удар или
.
нараняване.

Приблизително веднъж месечно
НЕРА филтър, Предварителен филтър

Сензор за миризма, PM2.5 сензор

1 Премахнете входящия панел стр.10

1 Премахнете входящия панел стр.10
праха с прахосмукачка с
2 Изсмучете
помощта на дюза или четка.

и почистете предварител2 Извадете
ните филтри (x2).

Сензор за миризми

<Когато замърсяването е обилно>
Измийте с вода с помощта на мека
гъба или др., и изсушете старателно.

PM2.5 сензор
Намира се от дясната страна на основния уред.

Изсмучете праха с с
прахосмукачка с
помощта на дюза или
четка.




предния панел към
3 Прикрепете
основния уред. стр.10
Поддръжка

3 Почистете НЕРА филтъра

Режим на
работа

Изсмучете праха с
прахосмукачка с
помощта на дюза или
четка.

Материалът от обратната страна на HEPA
филтъра е слаб, така че не прилагайте
всмукване към него с прахосмукачка.
Не го мийте с вода.

предварителните
4 Инсталирайте
филтри и входящия панел на
основния уред. стр.10
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Почистване (продължение)
Приблизително веднъж на
шест месеца

Когато има миризма, излизаща от
изхода за въздух

Леща на PM2.5 сензора

1 Отстранете капака на PM2.5 сензора.

Филтър с активен въглен
предния панел,
1 Отстранете
предварителният филтър и HEPA
филтъра. стр.10

2

Отстранете филтъра с активен
въглен. стр.10

и измийте филтъра с
3 Накиснете
активен въглен.

лещата със сух памучен
2 Почистете
тампон.

Накиснете в
студена или
хладка вода за
приблизително
един час и след
това измийте
във вода.

Не използвайте препарат. Освен това не го търкайте.
Това може да доведе до повреда на филтъра с
активен въглен.

филтъра с активен
4 Оставете
въглен да се суши.
Оставете ги да изсъхнат правилно на добре проветриво
място в сянка за около шест часа (времето за сушене се
различава в зависимост от сезона и климата).
Не използвайте вода, алкохол, перилен
препарат или др.. Това може да причини
неизправност.

3

Прикрепете капака на PM2.5
сензора.

 Не ги използвайте, докато са още мокри. Водните

капки могат да се издухват от изхода за въздух и
така може да се създаде миризма.

 Накисването

и измиването няма да възстановят
напълно дезодориращо действие на филтъра с
активен въглен. Сменете този филтър, когато
настъпи времето за подмяна.

филтъра с активен
5 Прикрепете
въглен към основния уред. стр.8
HEPA филтъра,
6 Прикрепете
предварителния филтър и

входящия панел към основния уред.
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Подмяна на филтри и
изхвърляне
Заменете филтрите с нови, когато настъпи времето за подмяна.

Ориентир за времето за
подмяна

Подмяна на HEPA филтъра и филтърът с
активен въглен.
 Когато индикаторът за промяна на филтъра свети:

Индикаторът светва след около 4,5 години с режим на
работа „Ниско“ или приблизително 8 месеца с режим на
работа „Високо“.
 Когато HEPA филтърът стане много замърсен и изпуска
лоши миризми.
 Когато миризмите не могат да бъдат премахнати от
филтъра с активен въглен след накисване и измиване.

Изключете превключвателя на захранването, извадете
щепсела и проверете дали вентилаторът е спрял преди
подмяната на филтрите.

1

Отстранете HEPA филтъра и
филтъра с активен въглен и след
това инсталирайте нови. стр.10

щепсела в контакта и
2 Поставете
след това натиснете индикатора
за смяна на филтъра.

Натискайте, докато чуете
сигнала “blip, blip blip”
(приблизително 3 секунди).

Консумативни части
 Комплект резервни филтри
• Двупластов HEPA филтър
• Специален миещ се филтър с активен въглен (x2)
 Модел MAPR-865HFT
 Код на модела 5D4 820
Купете го от магазина, от който сте закупили продукта.
<Когато искате да закупите филтър отделно>
Когато само един от филтрите е замърсен или повреден, или
не може да има мирис отстранен от него.

 Резервен двуслоен HEPA филтър
 Номер на сервизна част

M25 409 349

 Резервен специален миещ се
филтър с активен въглен (x2)
 Номер на сервизна част

M25 409 349K

Купете от магазина, от който сте закупили продукта.
* Каналите за продажба се различават, така че цената на само
един филтър е относително висока.




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

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:
Изхвърлете основния уред в съответствие с местните
изисквания и закони за изхвърляне, без да го разглобявате.

Поддръжка

Изхвърляне

 Работоспособността на HEPA филтъра и филтъра с активен

въглен се определя в зависимост от работната среда и
условия на употреба.
 При смяна на HEPA филтъра, сменете и филтъра с активен
въглен.
 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 по HEPA филтъра и основния уред
могат да се задържат миризми. Почистете основния уред и
сменете HEPA филтъра:

• Когато се пушат много цигари
• Когато в стаята има много миризми
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Отстраняване на
неизправности

Преди да поискате поправка, прочетете внимателно това ръководство с инструкции и проверете следните точки.
Проблем

Въздухопречиствателят не
работи.

Причина и Решение
 Щепселът изваден ли е от контакта?
→ Старателно пъхнете щепсела в контакта. стр.11
 Индикаторът за режим на работа свети ли?
→

Основният уред вибрира
много

 Инсталирахте ли основното устройство на повърхност, която не е равна или стабилна?
→ Инсталирайте основния уред на маса или друга повърхност, която е равна и
стабилна. стр.7


Миризмата и димът са
трудни за премахване

AUTO TURN не се движи.

(Включен ли е превключвателят на захранването?)
Включете превключвателя на захранването. стр.11




Замърсен ли е предварителният филтър?
→ Почистете предварителния филтър. стр.15
Филтрите замърсени ли са?
→ Сменете филтрите. стр.17
Има ли прах върху сензора PM2.5 и сензора за миризма?
→ Почистете сензора PM2.5 и сензора за миризма. стр.15-16

 Изключени ли са сензорът i-see и AUTO TURN?
→ Включете ги. стр.14
 Уредът работи ли в автоматичен режим“Нощ”?
→ Сензорът i-see и AUTO TURN не работят в автоматичен режим „Нощ“.
Работете с уреда в режим, различен от автоматичен режим „Нощ“. стр.11

 Устройството не е обърнато към
предната част
 Позицията на предната част се
отклонява от стандарта

 Има ли обект в обхвата на въртене на основния уред?
→ Инсталирайте основния уред с 20 см или повече празно пространство около
него и натиснете превключвателя на захранването отново, за да включите режима на
работа. стр.7, 11

 Изключени ли са сензорът i-see и AUTO TURN?
→ Включете ги. стр.14
 Висока ли е стайната температура?
→ Когато стайната температура е висока, местоположението на човека може да
не е правилно открито. стр.13

Устройството не е обърнато към
посоката, където има човек.
(i-see сензора не открива
присъствието на човек)

 Има ли препятствия (мебели и др.) между основния уред и човека?
→ Ако има препятствие (мебели и др.) между основния уред и човека, лицето не
може да бъде правилно открито. стр.13

 Уредът работи ли в автоматичен режим“Нощ”?
→ Сензорът i-see и AUTO TURN не работят

в автоматичен режим
Работете с уреда в режим, различен от автоматичен режим „Нощ“. стр.11

„Нощ“.

 Вижте <Когато i-see сензорът не може да открие човек>. стр.13

Основното устройство е обърнато
към посока,където няма човек

 Сензорът i-see може погрешно да открие топлина от телевизор, климатик, хладилник и
др., и не може да открие правилно човек. стр.13

 Работи ли уредът при ръчен режим „Високо“?
→ Звукът е по-силен при работа с висок

Има силен работен шум или
вибрации




дебит. Ако звукът ви притеснява,
изберете режим на работа с малък дебит. стр.11
Предварителният филтър замърсен ли е?
→ Почистете предварителния филтър. стр.15
Филтрите замърсени ли са?
→ Сменете филтрите. стр.17
Филтърът с активен въглен инсталиран ли е в основния уред в найлоновата торбичка?
→ Извадете го от найлоновата торбичка и след това го прикрепете отново.
стр.10
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Проблем

Причина и Решение


Това е звукът от люлеенето AUTO TURN. Инсталирайте основното устройство с 20 см
или повече празно място около него, след това отново натиснете превключвателя на
захранването, за да включите уреда. стр.7, 11



Това е звукът, когато сензорът i-see се движи наляво и надясно. Това не е необичайно.

Издава ‘boon’ звук



Това е звукът, когато работи AUTO TURN. Това не е необичайно. Ако ви притеснява,
изключете AUTO TURN. стр.14

Основният уред издава звук
при преместване.



Премествате ли въздухопречиствателя, докато работи?
→ Ако основният уред е внезапно преместен или наклонен, може да се чуе звук.
стр.6



Извадихте ли щепсела, докато превключвателят е включен?
→ Изключете превключвателя на захранването, преди да извадите щепсела.



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

Чува се тикащ звук.
Издава странни звуци –
‘whin-whin’/ ‘ku-ku’

Когато щепселът е изключен,
понякога се чува ‘бийп’ или
бръмчене.
Когато се погледне през
изхода за въздух по време на
работа, вентилаторът
вибрира.

Ако стаята е голяма, може да отнеме известно време, за да се пречисти въздухът.
Ако има много прах и миризма, може да отнеме известно време, за да се пречисти
въздухът.
 Извършете „Регулиране на чувствителността на сензора PM2.5“, за да видите дали ще
помогне. стр.14
<Как да проверите работата на монитора>
 Разтъркайте кухненска хартия близо до PM2.5 сензора, за да създадете прах.
 Поставете парфюм, тоник за коса или други подобни върху кухненската хартия и след
това я поставете пред основния уред, така че ароматът да бъде засмукан в него.






Има ли прах върху сензора PM2.5 и сензора за миризма?
→ Почистете сензора PM2.5 и сензора за миризма. стр.15–16
Реакцията ще се забави за няколко минути след включване на превключвателя на
захранването тъй като сензорът PM2.5 и сензорът за миризма извършват подготовка за
режим на работа. стр.11
Сензорът PM2.5 на стандартна чувствителност ли е включен?
→ Превключете на висока чувствителност. стр.14

Мониторите реагират
неправилно и/ или
рядко



Индикаторът на монитора не
се променя въпреки
съществуването на миризма



Индикаторът на монитора може да не се промени понякога, защото чувствителността
на сензора се определя 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.9
Има ли прах във въздуха?
Ако дори малко количество прах се носи във въздуха, мониторът може да реагира.
Опитайте „Регулиране на чувствителността на сензора PM2.5“, за да видите дали ще
помогне. стр.14

Мониторът реагира макар
въздухът в стаята да е чист.






Контролният панел или
чистият монитор става
по-тъмен.



По време на автоматична работа “Нощ”, контролният панел, мониторът за чистота на
въздуха и i-see сензорът се затъмняват. стр.11

Индикаторът ‘Смени
филтъра’ свети



Време е да смените HEPA филтъра и филтъра с активен въглен.
→ Сменете HEPA филтъра и филтъра с активен въглен. стр.17

Отстраняване
на
неизправности

Монитор за чистота

Индикациите на
монитора се
превключват бавно

Ако неизправностите продължават дори след прилагане на горните средства, спрете да използвате въздухопречиствателя и изключете
щепсела от захранването, и след това се свържете се с магазина, от който сте закупили продукта.
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Техническа спецификация
Модел

MA-E100R-E

Захранване

220-240 V AC, 50 Hz

Режим на работа

Висок

Среден

Нисък

Консумация на енергия

82 W

19 W

7W

3

Дебит на въздуха

600 m /h

3

3

300 m /h

Тегло

84 m /h

13.4 kg

Размери

800 (в) × 320 (ш) × 270 (д) mm

Дължина на кабел

1.8 m

ЗАБЕЛЕЖКА
Този символен знак е само за
страни от ЕС. Този символен
знак е съгласно директива
2012/19
/
ЕС
член
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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 електрическото и електронното
оборудване в края на живота му трябва да се изхвърли отделно
от вашите биологични отпадъци. Моля, изхвърлете това
оборудване в център за събиране/ рециклиране на отпадъци. В
Европейския съюз има отделна система 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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