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Зволожуючий очищувач повітря
Підлоговий тип+

ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ
Зволожуючий очищувач повітря

Модель

•  Дякуємо вам за придбання цього зволожуючого 
очищувача повітря.

•  Будь ласка, уважно прочитайте дану інструкцію 
з експлуатації та дотримуйтесь її для правильного 
використання.

•  Перед початком використання приладу прочитайте 
розділ «Заходи безпеки». ►Стор. 2–4

•  Зберігайте інструкцію з експлуатації в безпечному місці 
для подальшого використання.
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Прочитайте перед використанням

Запобіжні заходи
 �Щоб уникнути травм і пошкодження майна, необхідно дотримуватися наступних запобіжних заходів.
 �Потенційні наслідки неправильного використання класифікуються наступним чином:

 ЗАСТЕРЕЖЕННЯ  ОБЕРЕЖНО
Невиконання або неправильне виконання цих 
інструкцій може призвести до травмування або 
загибелі людей.

Невиконання або неправильне виконання цих 
інструкцій може призвести до пошкодження майна або 
травм, ступінь тяжкості яких залежить від обставин.

 �Запобіжні заходи класифікуються наступним чином і позначаються за допомогою таких символів:

Ніколи не намагайтеся. Виконуйте інструкції.

  ЗАСТЕРЕЖЕННЯ  Виконуйте вказівки, щоб не допустити займання, ураження електричним струмом або отримання важкої травми.

 �Поводження з електричною вилкою і кабелем
• Не від'єднуйте вилку очищувача повітря від розетки під час роботи приладу. (Можливе 

займання внаслідок перегріву або ураження електричним струмом)
• Не вставляйте вилку і не від'єднуйте її від розетки вологими руками. (Існує ймовірність 

ураження електричним струмом)
• Не використовуйте очищувач повітря, якщо його експлуатація може призвести до 

перевищення допустимого струму електричної розетки або інших електротехнічних приладів, 
а також якщо напруга змінного струму менше 220 В і більше 240 В. 
(Перевищення максимально допустимих параметрів електричного розгалуженого живлення та інших 
пристроїв призведе до перегріву та займання)

• Не тягніть за кабель живлення, від'єднуючи очищувач повітря від розетки. (Можливий перегрів 
або займання внаслідок пошкодження кабелю)

• Не вчиняйте дії, які можуть привести до виходу з ладу електричної вилки та кабелю.
 –До таких дій відносяться: пошкодження, зміна конструкції, згинання з силою, витягування, 
скручування, зв'язування, розміщення важких предметів на електричній вилці або кабелі. 
Для уникнення небезпеки пошкоджену електричну вилку або кабель живлення необхідно замінити; 
заміна повинна проводитися виробником, офіційним сервісним центром або іншою особою з 
аналогічною кваліфікацією. (Використання приладу з пошкодженою розеткою, вилкою або кабелем 
живлення може призвести до ураження електричним струмом, короткого замикання або займання)

• Надійно вставляйте електричну вилку в розетку до кінця.
 –Не використовуйте очищувач повітря з пошкодженою електричною вилкою або з погано 
закріпленою електричною розеткою.  
(Вилка з ненадійним контактом в розетці може стати причиною ураження електричним струмом, 
короткого замикання або займання, викликаного сильним нагріванням електричної вилки)

• Регулярно очищайте електричну вилку від пилу за допомогою сухої тканини.
 –Від'єднуйте очищувач повітря від джерела живлення, якщо не плануєте використовувати його найближчим часом.  
(Дефекти ізоляції, що виникають в результаті скупчення пилу, впливу вологості тощо, можуть призвести до пожежі)

• Перш ніж виконувати огляд або роботи по обслуговуванню, а також перед тим, як перемістити 
очищувач повітря або заповнити резервуар для води, вимкніть очищувач повітря та від'єднайте 
його від джерела живлення. (Існує ймовірність ураження електричним струмом або отримання травми)

 �Не використовувати в наступних місцях
• Місця, в яких можлива поява нафтопродуктів або горючих газів. (Ці речовини, потрапивши 

всередину приладу, можуть викликати займання, пожежу або задимлення; крім того, вони 
зменшують міцність або викликають розтріскування пластику, який може стати джерелом травми)

• Місця, в яких можлива поява агресивних газів або частинок металевого пилу.  
(Всмоктування таких речовин до очищувача повітря і їх займання може призвести до пожежі або задимлення)

• Місця з високою температурою та вологістю або можливого розбризкування води, наприклад 
ванна кімната. (Існує ймовірність займання або ураження електричним струмом внаслідок витоку струму)

• Місця, доступні для маленьких дітей. (Існує ймовірність ураження електричним струмом або отримання травми)
• Місця з нестійкою підлогою.  

(Можливе попадання вологи на побутові та інші прилади, зокрема, падіння приладу може призвести 
до займання або ураження електричним струмом)
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Прочитайте перед використанням

Запобіжні заходи
  ЗАСТЕРЕЖЕННЯ  Виконуйте вказівки, щоб не допустити займання, ураження електричним струмом або отримання важкої травми.

 �Під час використання
• Забороняється використовувати миючі засоби, що містять хлор або кислоту. (Існує 

ймовірність отримання травм в результаті зменшення міцності або розтріскування пластику, 
а також появи токсичних газів, шкідливих для здоров'я)

• Тримайте тліючі сигарети або ароматичні палички на безпечній відстані від системи.  
(Всмоктування таких речовин до очищувача повітря і їх займання може призвести до пожежі або 
задимлення)

• Не намагайтеся розбирати, переобладнувати або самостійно ремонтувати очищувач 
повітря.  
(Існує ймовірність займання, ураження електричним струмом або отримання травми). Якщо 
потрібно відремонтувати очищувач повітря, зверніться до продавця.

• Не вставляйте пальці, тонкі або будь-які інші предмети у впускні та випускні отвори для 
повітря.  
(Існує ймовірність ураження електричним струмом, отримання травми або пошкодження приладу)

• Не заливайте воду в отвір для випуску повітря або в корпус приладу. (Існує ймовірність 
займання або ураження електричним струмом)

• Забороняється використовувати легкозаймисті речовини (лаки для волосся, інсектициди 
тощо) поблизу приладу. 
Не протирайте корпус очищувача повітря бензином або розчинником. (Існує ймовірність 
ураження електричним струмом, займання або розтріскування пластику)

 �При виявленні відхилень в роботі та появі несправностей негайно вимкніть та від'єднайте очищувач 
повітря від розетки.

Приклади відхилень і несправностей:
• Прилад не працює, навіть якщо вимикач знаходиться у ввімкненому положенні;
• При русі кабелю струм то проходить по кабелю, то не проходить по кабелю;
• Під час роботи приладу з'являються незвичайні звуки або вібрації;
• Корпус приладу деформований або сильно нагрівається;
• Поява запаху гарі. (Використання приладу, в роботі якого спостерігаються відхилення, може 

привести до виникнення несправностей, ураження електричним струмом, займання або появи диму)
Зверніться до місця придбання.

  ОБЕРЕЖНО  Виконуйте вказівки, щоб не допустити витоку струму, отримання травми або пошкодження майна.

 �Під час використання
• Не допускати до експлуатації приладу маленьких дітей і людей, нездатних самостійно 

пересуватися (внаслідок захворювання або травми).
Для країн ЄС або Туреччини:

Даним приладом дозволяється користуватися дітям старше 8 років та особам з обмеженими 
фізичними, сенсорними або розумовими здібностями або браком досвіду та знань за умови 
нагляду за ними або навчання безпечному застосуванню приладу, та якщо вони усвідомлюють 
небезпеки, джерелом яких є цей прилад. 
Дітям заборонено гратися з приладом. Дітям дозволяється виконувати чистку та технічне 
обслуговування приладу тільки під наглядом дорослих.

Для інших регіонів:
Цей очищувач повітря не призначений для використання особами з обмеженими фізичними, 
сенсорними або розумовими здібностями (включаючи дітей) та особами, які не мають досвіду 
або необхідних знань; такі особи допускаються до експлуатації тільки під наглядом особи, яка 
відповідає за їх безпеку, або після отримання інструкцій щодо використання.

 –Слідкуйте за дітьми та не дозволяйте їм гратися з приладом.
 –Заборонено користуватися приладом особам, що знаходяться в стані сильного алкогольного 
сп'яніння або під впливом медикаментів, що викликають сонливість.  
(Існує ймовірність ураження електричним струмом, отримання травми або погіршення стану 
здоров'я)
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Прочитайте перед використанням

  ОБЕРЕЖНО  Виконуйте вказівки, щоб не допустити витоку струму, отримання травми або пошкодження майна.
• Не пийте воду з резервуара для води. Цю воду не можна давати тваринам або 

використовувати для поливу рослин. (Існує ймовірність нанесення шкоди тваринам або рослинам)
• Забороняється використовувати паливні опалювальні прилади у місцях, на які попадає 

потік повітря з випускного отвору. 
(Неповне згоряння палива в опалювальному пристрої може призвести до отруєння чадним газом)

• Не використовуйте біля очищувача повітря засоби, які містять дрібнодисперсний 
порошок, наприклад, косметичні засоби.  
(Існує ймовірність ураження електричним струмом або виникнення несправності очищувача)

• Не вмикайте очищувач повітря, коли використовуються фумігуючі інсектициди.
 –Перед тим, як увімкнути очищувач повітря після використання інсектициду, добре провітріть приміщення.  
(Вихід з приладу хімічних сполук, що скупчилися всередині приладу у великій концентрації, 
може завдати шкоди здоров'ю)

• Не встановлюйте очищувач повітря поблизу датчика диму.
 –Якщо повітря з очищувача подається в напрямку датчика диму, то датчик диму може реагувати 
із затримкою або перестати виявляти дим.

• Часто провітрюйте приміщення, якщо очищувач повітря використовується разом 
з паливними обігрівачами.

 –Очищувач повітря не є заміною пристроїв для вентиляції приміщення. (Існує ймовірність 
отруєння чадним газом). Цей виріб не здатен зменшувати концентрацію чадного газу.

• Якщо очищувач повітря знаходиться в межах досяжності домашньої тварини, встановити 
його так, щоб тварина не змогла його намочити або прогризти ізоляцію кабелю живлення. 
(Існує ймовірність займання, ураження електричним струмом або отримання травми)

• Якщо використовується зволожувач, постійно стежте за чистотою в резервуарі для води, 
зволожувальному лотку і фільтрі зволожувача.

 –Щодня змінюйте воду в резервуарі для води та заливайте свіжу водопровідну воду.
 –Щодня виливайте залишки води зі зволожувального лотка.
 –Регулярно виконуйте профілактичне обслуговування внутрішніх компонентів зволожувача 
(зволожувального лотка і фільтра зволожувача).  
(Шкода здоров'ю в результаті поширення цвілі і бактерій, джерелом яких є бруд і накип) 
При погіршенні стану здоров'я зверніться до медичного фахівця.

 �Поводження з корпусом очищувача
• Не закривайте впускні та випускні отвори для повітря білизною, тканиною, шторами і іншими речами.  

(Існує ймовірність перегріву або займання приладу внаслідок поганої циркуляції повітря)
• Не розпиляйте і не користуйтеся дезодоруючими та іншими видами аерозолів поблизу 

очищувача повітря. (Можлива несправність)
• Не становіться на очищувач повітря, не спирайтеся на нього та не сидіть на ньому. 

(Існує ймовірність отримання травми в результаті перекидання або падіння приладу)
• Не кладіть очищувач повітря горизонтально набік. (Існує ймовірність ураження електричним 

струмом або несправності приладу внаслідок витікання або вихлюпування води)

 �Транспортування приладу 
• Перед транспортуванням приладу вимкніть живлення і злийте 

воду з резервуара для води і зволожувального лотка.  
(Побутові прилади можуть намокнути, пролита вода може стати 
причиною ураження електричним струмом або витоку струму)

• При підйомі очищувача повітря дійте з обережністю.
 –Утримуйте очищувач повітря за ручки, що розташовані в місцях, які 
підходять для утримування. Не тримайте очищувач повітря за ручки, 
що розташовані на резервуарі для води або зволожувальному лотку. 
(Можлива травма в результаті падіння приладу)

Тримайте за ці 
ручки (2 місця)

Не тримайте очищувач 
повітря за ці ручки

 CKO001EU
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Запобіжні заходи при використанні приладу

Інформація про роботу іонізаційного фільтра і активні іони плазми
У деяких випадках повітря, що виходить з отвору для випуску повітря, може мати 
слабкий запах, джерелом якого є залишки озону, що виробляється приладом. Озон 
виділяється в незначних кількостях, які не можуть завдати шкоди здоров'ю.

• Цей прилад не усуває токсичні речовини, що містяться 
в тютюновому димі (чадний газ тощо)

• Запахи неможливо повністю видалити, якщо вони постійно 
створюються (запахи будівельних матеріалів, домашніх тварин 
тощо)

Інші вказівки
� Не використовуйте цей виріб для спеціальних цілей, 

наприклад, для зберігання творів мистецтва, підручників / 
навчальних матеріалів тощо.
(Можливе погіршення стану предметів, що зберігаються)

� Уникайте надмірного зволоження повітря.
(Може привести до утворення конденсату і росту цвілі)

� Забороняється використовувати будь-які з наступних типів рідин.
Тепла вода (40ºC або вище), ароматична олія, хімічні 
речовини, такі як хлорноватиста кислота, брудна вода, вода, 
що містить ароматичні речовини або мийний засіб тощо.
(Можлива деформація або несправність приладу)
Вода з-під фільтру для води, іонізована лужна вода, 
мінеральна вода, колодязна вода тощо. 
(В результаті може розмножуватися цвіль або бактерії)

� Не допускайте заморожування.
(Можлива несправність)
Якщо існує ймовірність заморожування, то злийте воду 
з резервуара для води і зволожувального лотка.

� Якщо функція зволоження не використовується, злийте воду 
з резервуара для води і зволожувального лотка.
(Активний ріст цвілі і бактерій, джерелом яких є бруд і накип, може 
привести до виникнення неприємних запахів)

� Залежно від умов використання скоротіть період обслуговування. 
При використанні в місцях з інтенсивним рухом людей, таких як 
готелі та громадські заклади, скоротіть період обслуговування 
фільтру попереднього очищення.
(Якщо фільтр попереднього очищення забивається, а очищувач повітря 
продовжує використовуватися, це може призвести до несправності)

Не використовувати в наступних місцях
� У місцях, в яких потік повітря спрямований на стіну, меблі, 

штори тощо.
(Може призвести до забруднення або деформації)

� На товстому килимовому покритті, на покривалі або матраці
Прилад може нахилитися, що призведе до витоку води або ж до 
неправильної роботи датчика рівня води.

� У місцях, де на прилад може діяти пряме сонячне 
випромінювання
(Поверхня може пожовтіти)

� Місця, в яких прилад піддається впливу зовнішнього повітря 
(наприклад, біля вікон тощо) або прямого потоку повітря від 
кондиціонерів тощо.
Можливі помилки у вимірюванні та індикації кімнатної вологості.

� Місця біля паливних обігрівачів, а також місця, в яких на 
прилад направлений потік повітря від обігрівачів.
(Можливі помилки у вимірюванні та індикації кімнатної вологості, 
можлива деформація)

� Місця, де використовуються хімікати і фармацевтичні засоби, 
наприклад, лікарні, фабрики, лабораторії, салони краси 
і фотолабораторії.
(Летючі хімічні речовини і розчинники викликають руйнування 
механічних частин, що може призводить до протікання води 
та її потрапляння на побутові прилади)

� Місця, що піддаються сильному впливу електромагнітних 
хвиль, наприклад, поблизу електромагнітних пічок, динаміків 
тощо.
Можливе порушення роботи приладу.

� Місця, де може з'являтися сажа (електропровідний пил), 
джерелом якої є свічки, ароматичні свічки тощо.
Можливе погіршення стану фільтрів, що призведе до скупчення 
пилу і до забруднення приміщення.

� Забороняється користуватися поблизу приладу 
косметичними та іншими засобами, що містять силікон*.
Засоби для догляду за волоссям (засоби для покриття посічених 

кінчиків волосся, муси для волосся, лікувальні засоби для 
волосся тощо), косметичні засоби, антиперспіранти, анти
статики, аерозолі для захисту від вологи, спреї для блиску, 
засоби для очищення скла, хімічні протиральні серветки, віск 
тощо.

• Ізоляційні речовини, такі як силікон, скупчуються на голці 
іонізаційного фільтра і можуть перешкоджати розряду 
іонізаційного фільтру.
Якщо це станеться, очистіть іонізаційний фільтр. ►Стор. 32

• Можливе засмічення пилового фільтра, що призведе до втрати 
приладом здатності до очищення.

� Не використовуйте ультразвуковий зволожувач або інші 
подібні побутові прилади поблизу очищувача повітря.
Можливе засмічення пилового фільтра, що призведе до втрати 
приладом здатності до очищення.

Запобігайте дії прямого 
сонячного випромінювання

Не блокуйте впускні та 
випускні отвори для повітря

Не допускайте безпосереднього 
впливу потоку повітря

Тримайте очищувач повітря на відстані не менше 
2 м від ТВ, радіопристроїв або стереосистем
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Будова приладу
Датчик запаху
Внутрішня будова приладу.

Плазмовий генератор 
активних іонів
Всередині випускного 
отвору для повітря.

Датчик 
температури і 
датчик вологості

Найменування моделі / 
Серійний номер / 
Дата виробництва 
(MFG. DATE)

Резервуар 
для води

►Стор. 12, 28

Кабель живлення

Вихід повітря

Передня панель

Зволожувальний лоток
Ручка розташована нижче.

Жалюзі
(Ручне керування)

Резервуар 
для води

Фільтр зволожувача
►Стор. 29, 30

Зволожувальний 
лоток

►Стор. 29

Впускні отвори для повітря

Ручка
(для перенесення 
приладу)

Фільтр попереднього очищення
(Рамка фільтра: чорний)

►Стор. 13, 14, 27

Іонізаційний фільтр
(Блакитний)

►Стор. 32

Датчик пилу/РМ2.5
►Стор. 7, 8, 23, 28

Панель 
керування

►Стор. 9, 10Індикатори 
на передній 
панелі

►Стор. 7, 8

Вид спереду

Внутрішня будова приладу

Вид ззаду

Поплавок
Пінополістирол не є 
пакувальним матеріалом.
Залиште на місці.

Вентилятор
Захисне огородження

Фільтр від запахів
(Чорний фільтр)

►Стор. 13, 14, 27

Передня панель
►Стор. 13, 14, 27

Пиловий фільтр 
(Білий фільтр)

►Стор. 13, 14, 27

Електрична вилка
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Будова приладу

 Індикатор датчика пилу/РМ2.5
Повідомляє про рівень запиленості атмосфери за допомогою 3 кольорів: 
блакитний, помаранчевий, червоний.
• Блакитний означає, що повітря чисте.
• Датчик пилу/РМ2.5 може виявляти дрібні (близько 1,02,5 мкм) 

і великі (близько 2,5 мкм і більше) за розміром частинки пилу. 
Індикатор РМ2.5 включається, якщо в повітрі присутні дрібні 
частинки, індикатор «пил» включається, якщо в повітрі виявляються 
великі частинки пилу.

Колір індикатора

Пил

Синій Помаранчевий Червоний

Мало Багато

� Незалежно від рівня забрудненості повітря індикатор світиться 
блакитним світлом протягом першої хвилини після увімкнення.

� Якщо чутливість датчика пилу/РМ2.5 недостатня, змініть 
налаштування чутливості датчика забрудненості повітря. ►Стор. 23

� Якщо швидкість повітряного потоку встановлено на «Турбо», 
чутливість датчика пилу/РМ2.5 може істотно погіршуватися.
Через швидкий потік повітря датчик пилу/РМ2.5 не встигає виявити 
пил, що всмоктується через впускні отвори для повітря. Це не 
свідчить про несправність.

Діапазон чутливості датчика пилу/РМ2.5
Речовини, на які реагує датчик

побутовий пил, тютюновий дим, пилок, сліди життєдіяльності кліщів, 
волосся домашніх тварин, частинки дизельного палива

Речовини, на які іноді реагує датчик
пар, масляний чад

Індикатори на передній панелі

Індикатор контролю ВОЛОГОСТІ (приблизна вологість повітря) [блакитний]
Показує величину кімнатної вологості в діапазоні 20%90%. 
(крок збільшення 1%)
Коли рівень вологості нижче 20%, відображається «20». Коли рівень 
вологості вище 90%, відображається «90».
• Індикатор світиться, навіть якщо прилад працює тільки в режимі 

очищувача повітря.
• Незалежно від вологості, одразу після початку роботи протягом 

приблизно 30 секунд відображається [– –].
• Якщо живлення вимкнулося під час роботи приладу, після його 

відновлення також відображається [– –] протягом приблизно 
30 секунд.

У деяких випадках рівень вологості, що показує індикатор 
приладу, може відрізнятися від показань інших гігрометрів.
• Це викликано тим, що температура і вологість в різних частинах 

приміщення може змінюватися під впливом повітряних потоків. 
Тому показання індикатора потрібно розглядати лише як 
приблизну оцінку вологості в приміщенні.

Коли індикатор контролю ВОЛОГОСТІ блимає ►Стор. 35
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Індикатор датчика запаху
Повідомляє про інтенсивність запахів за допомогою 3 кольорів: 
блакитний, помаранчевий, червоний.
• Блакитний означає, що повітря чисте.

Колір індикатора

Запах

Синій Помаранчевий Червоний

Низький режим Високий режим

� Якщо робота приладу розпочинається відразу після 
приєднання електричної вилки до джерела живлення, 
індикатор світиться блакитним світлом приблизно протягом 
першої хвилини.

� Якщо інтенсивність запаху залишається незмінною, датчик може не 
реагувати на сильний запах в повітрі.

� Наступні види запахів можуть не виявлятися: 
запахи домашніх тварин, якщо вони не містять запах аміаку, запах 
часнику тощо.

� Сприйняття запаху індивідуально для кожної людини, тому деякі 
люди можуть відчувати запах, навіть якщо індикатор запаху 
світиться блакитним світлом. 
Якщо запах вам неприємний, виберіть високу швидкість потоку 
повітря. ►Стор. 16

Початкова чутливість датчика запаху залежить від інтенсивності 
запаху в першу хвилину після приєднання електричної вилки до 
джерела живлення. Вставте електричну вилку в розетку, коли повітря 
в приміщенні буде чисте (без запаху).

Діапазон чутливості датчика запаху
Речовини, на які реагує датчик

тютюнові запахи, кухонні запахи, запахи, джерелом яких є домашні 
тварини, запах туалету, запах сміття, запах цвілі, аерозолі, спирт

Речовини, на які іноді реагує датчик
раптова зміна температури/вологості, пар, масляний чад, газ, 
джерелом якого є паливні обігрівачі

Індикатор наявності води [червоного кольору]
• Звуковий сигнал (3 довгих сигнали) та увімкнення цього індикатора вказує на відсутність води в резервуарі для води під час роботи функції 

зволоження, та зволоження припиниться. 
(Очищення повітря триває, якщо світиться індикатор ВОЛОГОСТІ.)

• Індикатор наявності води може вмикатися і вимикатися кілька разів, що не свідчить про несправність.
• Вимкніть прилад і від'єднайте його від джерела живлення, потім наповніть резервуар для води. ►Стор. 12
• Щоб вимкнути звукові сповіщення (3 довгих сигнали), змініть відповідні налаштування. ►Стор. 24

Індикатор іонізаційного 
фільтра [синього кольору]
Світиться, якщо іонізаційний фільтр 
увімкнений і працює.
Блимання вказує на те, що потрібно 
очистити іонізаційний фільтр.

►Стор. 27, 28, 32
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Будова приладу
Панель керування

Блокування від дітей

Щоб встановити, натисніть і утримуйте    
приблизно 2 секунди.

(Щоб скасувати, виконайте дію ще раз.)

Індикатор захисту від дітей [помаранчевого кольору]
Індикатор світиться, якщо функція захисту від дітей активна. 
Включений індикатор вказує на обмежені можливості управління 
приладом. Натискання будьякої кнопки супроводжується звуковим 
сигналом (3 коротких сигнали), що означає, що активовано захист, 
який блокує неправильне використання приладу маленькими дітьми.

Примітка
Якщо прилад буде відключено від джерела живлення, коли 
активована функція захисту від дітей, при наступному 
увімкненні приладу функція захисту від дітей вимкнеться.

Кнопка ДОБРИЙ СОН
Прилад працює зі зниженою швидкістю повітряного потоку та 
яскравістю індикатора. ►Стор. 20

Індикатор ВОЛОГОСТІ 
[помаранчевий]
Індикатор світиться, якщо використовується 
функція зволоження.

Індикатор РЕЖИМУ ДОБРИЙ СОН 
[зелений]
Індикатор світиться в РЕЖИМІ ДОБРИЙ СОН.

►Стор. 20

Кнопка ЯСКРАВІСТЬ
Під час роботи одночасно з кожним натисканням кнопки змінюється яскравість індикаторів панелі керування та 
передніх індикаторів.

ЯСКРАВО ВИМКПРИГЛУШЕНО

Користуйтеся цією функцією, якщо світло індикатора дратує, наприклад, в години сну.

Індикатор панелі керування

Не вимикається, навіть якщо вибрано «ВИМК».

Індикатор передньої панелі
• Не світиться, якщо вибрано «ВИМК».
• Навіть якщо вибрано «ВИМК», індикатори загорятимуться або блиматимуть у наведених нижче випадках.

Світиться індикатор наявності води Якщо резервуар для води спорожніє під час зволоження
Індикатор іонізаційного фільтру блимає Час виконати технічне обслуговування іонізаційного фільтру
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Кнопка налаштування 
вентилятора
Дозволяє перемикатися між 
режимами вентилятора. ►Стор. 16

Кнопка РЕЖИМ
Кожне натискання перемикає 
в наступний РЕЖИМ. ►Стор. 17

Кнопка АВТО
Оптимальний режим роботи буде 
встановлено відповідно до умов 
у приміщенні. ►Стор. 15

Кнопка УВМК/ВИМК
Натисніть, щоб увімкнути 
(УВМК) або вимкнути (ВИМК) 
живлення.

Індикатор режиму АВТО [зелений]
Світиться під час роботи в режимі АВТО.

►Стор. 15

Кнопка ЗВОЛОЖУВАЧ
Можна ввімкнути/вимкнути режим зволоження 
та вибрати режим зволоження. ►Стор. 17
• Індикатор вимикається, коли для зволоження 

встановлено значення «ВИМК».

Про символи швидкості потоку повітря та режиму зволоження
Таблиця символів *Розмір символів змінюється залежно від швидкості повітряного потоку.

Вентилятор Режим зволоження

Символ * * *

Налаштування Тихо Низький режим Стандартний режим Турбо режим Низький режим Стандартний режим Високий режим
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Підготовка перед експлуатацією
1 Комплектація

Колеса

Інструкція з експлуатації ....................... 1

Колеса .................................................... 4
Під жалюзі

2 Встановлення

Не менше 100 см 
від стелі

Не менше 30 см 
від стіни

Потік повітря

Не менше 10 см 
від стіни

Не менше 30 см 
від стіни

Увага
• Щоб уникнути забруднення стін, розташуйте прилад, дотримуючись 

дистанції, що показана на ілюстрації. Слід враховувати, що при 
експлуатації в умовах брудного повітря стіни приміщення можуть 
забруднюватися, навіть якщо прилад встановлено на вказаній 
відстані. 
У таких випадках необхідно встановити прилад на достатній відстані 
від стіни.

• Якщо прилад стоїть тривалий час в одному і тому ж місці, можлива 
зміна кольору підлоги і прилеглих стін, так як повітря надходить 
в прилад через впускний отвір для повітря, що розташований внизу 
приладу. Рекомендується регулярно чистити відповідні поверхні.

Примітка
Потік повітря направлений дещо вправо, але це не є дефектом.

Правильне розміщення приладу
• Виберіть місце, звідки потік повітря, що виходить з очищувача, 

буде досягати всіх частин приміщення.
• Встановіть очищувач на стійку поверхню. На нестійкій поверхні 

можливе підсилення вібрацій приладу.
• Якщо перешкоди від контуру електричного живлення всередині 

очищувача повітря або кабелів викликають спотворення зображення 
на екрані телевізора або статичний шум на сусідніх радіопристроях 
і стереосистемах, перемістіть очищувач повітря на відстань не менше 
2 м від ТВ, радіопристроїв або стереосистем.
Не кладіть поруч з приладом бездротові телефони і радіогодинники.

3 Встановлення коліс

Колеса з фіксаторами прикріпіть в кутах 
в передній частині пристрою.

Колесо (з фіксатором)

Кільце не знімати.

Вставте до упору, щоб 
не було проміжків.

Передня панель

Увага
• Прикріплюючи колеса, покладіть прилад так, щоб передня панель 

дивилася вгору. 
Якщо прилад покласти лицьовою стороною вниз, можна подряпати 
передню панель.

• Переміщуйте прилад повільно, оскільки, залежно від матеріалу, 
на поверхні підлоги можуть з'явитися подряпини.

• Якщо необхідно прикріпити колесо після експлуатації приладу, злийте 
воду з резервуара для води та зволожувального лотка.



12

Прочитайте перед використанням

4 Підготовка резервуара для води 
(при використанні функції зволоження)

1. Витягніть резервуар для води і зніміть кришку.

Зніміть, 
натискаючи 

Резервуар для води

Кришка

2. Наповніть резервуар водопровідною водою і закрийте 
кришкою.

Увага
Не додавайте в резервуар для води:
• Тепла вода (40ºC або вище), ароматична олія, хімічні 

речовини, такі як хлорноватиста кислота, брудна вода, вода, 
що містить ароматичні речовини або мийний засіб тощо.
Ці речовини можуть викликати деформацію корпусу або 
несправність приладу.

• Вода зпід фільтру для води, іонний розчин лугу, мінеральна 
вода, джерельна вода тощо.
Ці речовини можуть викликати зростання цвілі або бактерій.

• Заливайте воду в місці, де розплескування води не призведе 
до проблем.

• Перш ніж заливати воду, очистіть резервуар для води, 
збовтавши всередині нього невелику кількість води.

• Відомості про догляд та обслуговування резервуара для води 
наводяться на ►Стор. 28  .

Щільно закрутіть кришку на резервуарі для води.
В іншому випадку вода може протекти.

Воду можна 
доливати до самої 
горловини

Надійно затягніть. 
Зауважте, що навіть якщо 
гвинт затягнуто надійно й 
повністю, різьблення все 
одне буде трохи видно. 

• Наповнений резервуар для води має значну вагу. При 
перенесенні міцно тримайте резервуар для води двома руками.

• По можливості не торкайтеся клапана в центрі кришки.
Через нього протікає вода з резервуара.

• Закрутіть кришку і переверніть резервуар для води (кришка 
повинна бути внизу), щоб переконатися, що вода не протікає.

Клапан

[Вигляд знизу]
Не торкайтеся клапана 
в центрі кришки.

3. Вставте резервуар для води в очищувач.
• Тримаючись за ручку, вставте резервуар для води 

в зволожувальний лоток.

1   Вставте

2   Повністю вдавіть під  до характер-
ного клацання

Резервуар 
для води

Зволожувальний лоток

Увага
Так як залишки води в зволожувальному лотку можуть 
привести до виникнення неприємних запахів або скуп-
ченню бруду, при кожному заповненні резервуара для води 
необхідно зливати зі зволожувального лотка залишки води.
При наявності неприємного запаху або бруду, див. ►Стор. 29  .



13

Прочитайте перед використанням

Підготовка перед експлуатацією
5 Встановлення фільтру від запахів

1. Зніміть передню панель.
• Натисніть на виступи (2 місця ліворуч/праворуч), потягніть на 

себе та зніміть.
Передня 
панель

Виступ
(2 місця ліворуч/праворуч)

1  Натисніть

2   Потягніть 
на себе

Якщо виступ на передній панелі випав
• Будь ласка, встановіть його на місце, як показано на ілюстрації.

Вставте в отвір 
також з проти
лежного боку

Виступ

Тильна сторона передньої панелі

1  Вставте 2  Натисніть

2. Відклейте стрічку (4 місця) і вийміть картон.

КартонСтрічка 

Стрічка (4 місця)

3. Зніміть фільтр попереднього очищення.
• Тримаючи виступ у центрі, вийміть гачки (4 місця ліворуч/

праворуч) з отворів у пристрої (4 місця ліворуч/праворуч).
Фільтр 
попереднього 
очищення

Отвори 
(4 місця ліворуч/праворуч)

Гачки

Гачки 
(4 місця ліворуч/праворуч)

4. Зніміть пиловий фільтр.
• Вставте палець у виїмку внизу пристрою, потім підніміть 

і вийміть пиловий фільтр.

Пиловий фільтр

Виїмка в нижній 
частині приладу

5. Зніміть стрічку та вийміть фільтр від запахів.
• Потягніть верхню частину фільтра від запахів на себе та зніміть 

його.
Стрічка Стрічка

Фільтр від запахів

6. Дістаньте фільтр від запахів з пакета.
Фільтр від запахів

Працюйте в рукавичках.
(Пил із фільтра від запахів може забруднити ваші руки.)
• Дотримуйтесь місцевих законів сортування відходів при 

утилізації стрічки, фільтраційного пакета і осушувача.
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7. Встановить фільтр від запахів.
• Встановлюючи фільтр від запахів, спочатку вставте його нижню 

частину в тримачі фільтра від запахів (2 місця ліворуч/
праворуч). 
(Фільтр від запахів не потребує спеціальної орієнтації, тому 
встановлення його догори дном чи задом наперед не має 
значення.) 

• Якщо фільтр від запахів закріпити під виступами переднього 
захисного кожуха, він може здатися пошкодженим, але це не 
вплине на роботу.

Якщо фільтр від запахів не 
встановлено належним 
чином, на початку роботи 
лунає сигнал сповіщення, 
а індикатор датчика запаху 
блимає. Встановіть фільтр 
належним чином.

Тримач фільтра від запахів
Натисніть і надійно вставте 
фільтр від запахів

Фільтр від запахів

Тримач фільтра 
від запахів 

Тримач фільтра 
від запахів 

Встановіть 
так, щоб було 
видно бирку

Повністю вставте за 
тримачами фільтра

Притисніть фільтр до виступів 
і проткніть, щоб закріпити

8. Встановить пиловий фільтр.
• Перевірте, чи встановлено фільтр від запахів.
• Встановить пиловий фільтр, спочатку для цього вставте 

повністю нижню частину за виступи.

Пиловий фільтр
Пиловий фільтр встановлюється з дотриманням 
орієнтації.
Перед встановленням знайдіть символ у верхній 
частині фільтра.

Фільтр від запахів

Виступ

9. Встановіть фільтр попереднього очищення
• Згинаючи фільтр попереднього очищення, вставте гачки (4 місця 

ліворуч/праворуч) в отвори пристрою (4 місця ліворуч/праворуч). 
(Вертикальна орієнтація (верхниз) фільтру попереднього 
очищення не має значення.)

Фільтр попереднього 
очищення

Отвори 
(4 місця ліворуч/
праворуч)

Гачки

Гачки 
(4 місця ліворуч/
праворуч)

10. Встановіть передню панель.
• Зачепіть гачки зверху панелі за паз у верхній частині пристрою 

(2 місця), потім закрийте панель.
Паз у верхній частині пристрою
(2 місця ліворуч/праворуч)

Гачки (2 місця 
ліворуч/праворуч)

2   Натискайте, доки не 
почуєте звук клацання 
(2 місця ліворуч/праворуч)

1  Гачок

Увага
Завжди експлуатуйте прилад з встановленими фільтром попереднього 
очищення, пиловим фільтром та фільтром від запахів.
Якщо прилад працює без встановлених фільтрів, це може призвести до 
його несправності.

6 Вставте електричну вилку в розетку
Електрична вилка

Електрична розетка

• Початкова чутливість датчика запаху залежить від інтенсивності 
запаху в першу хвилину після приєднання електричної вилки до 
джерела живлення. 
Вставте електричну вилку в розетку, коли повітря 
в приміщенні буде чисте (без запаху).
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Експлуатація
Жалюзі

Перед початком роботи відкрийте 
жалюзі вручну.
(Оскільки жалюзі керуються вручну, 
вони не закриються автоматично після 
завершення роботи.)

Щоб змінити напрямок 
повітряного потоку
Потік повітря можна встановити 
в одному з трьох напрямків за 
допомогою жалюзі.

Близько 22°

Близько 44°
0°

Коли ви хочете, щоб прилад сам вибрав найкращий режим роботи (режим АВТО)

Наповніть водою резервуар для води. ►Стор. 12

Увага
• Перш ніж використовувати цю функцію, переконайтеся, що в приладі встановлено фільтр зволожувача.
• Щодня міняйте воду в зволожувальному лотку і резервуарі для води.
• Для наповнення резервуара для води використовуйте тільки водопровідну воду.

1. Натисніть кнопку   .

• Оптимальний режим роботи буде встановлено відповідно до умов у приміщенні.
• Світиться індикатор режиму АВТО (зелений).

• Якщо в режимі АВТО натиснути   , індикатор, що відповідає поточному режиму роботи, блиматиме приблизно 5 секунд.

Режим роботи Індикатор РЕЖИМУ Індикатор ВОЛОГОСТІ Індикатор РЕЖИМУ 
ЕКОНОМ

Функція очищення повітря  (АВТОМАТИЧНИЙ 
РЕЖИМ ВЕНТИЛЯТОРА) – –

Функція зволоження  (АВТОМАТИЧНИЙ 
РЕЖИМ ВЕНТИЛЯТОРА)

«  (Низький режим),  (Стандартний режим) або 
(Високий режим)» –

Режим Контролювання – –  Блимає

Про роботу в режимі АВТО
Пристрій автоматично перемикається між режимом очищення 
повітря та режимом зволоження залежно від температури та 
вологості в приміщенні.
• Швидкість потоку повітря встановлюється автоматично.
• Якщо вологість висока, вмикається режим очищення повітря.
• Якщо повітря чисте і досягнуто заданої вологості (під час режим 

зволоження), через деякий час прилад автоматично переходить 
у режим контролювання. ►Стор. 18

� Умови в приміщенні і задана вологість

Температура в приміщенні ( С)
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• Натискання    під час роботи призведе до зупинки роботи.

Примітка
• При використанні функції зволоження температура всередині приміщення може знизитися.
• Під час роботи очищувача повітря в режимі зволоження може бути чутно булькотіння або можуть з'являтися бризки, однак це нормально 

(не є несправністю). ►Стор. 36
• Якщо під час режиму зволоження буде досягнуто заданої вологості або загориться індикатор наявності води, процес зволоження зупиниться, але 

очищення повітря продовжиться.

 ЗАСТЕРЕЖЕННЯ
Не вимикайте працюючий очищувач повітря, витягуючи вилку з електричної розетки. 
(Можливе займання внаслідок перегріву або ураження електричним струмом)
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Використання функції очищення повітря

1. Натисніть кнопку   .

• Натисніть ще раз, щоб ВИМКНУТИ.

• Якщо минулого разу був встановлений режим АВТО, він буде увімкнений автоматично. Якщо необхідно лише очищувати повітря, натисніть 

кнопку    або   .

• Якщо минулого разу був встановлений режим зволоження, він буде увімкнений автоматично. Якщо необхідно лише очищення повітря, 

натискайте кнопку  , доки індикатор ВОЛОГОСТІ не згасне.

Увага
Якщо функція зволоження не використовується, злийте воду з резервуара для води і зволожувального лотка.

Встановлення швидкості повітряного потоку

1. Щоб змінити швидкість потоку повітря, натисніть кнопку    під час роботи.
• Після кожного натискання кнопки вмикається наступний індикатор ВЕНТИЛЯТОР [зеленого кольору]

: Стандартний : Турбо режим: Тихо : Низький режим

Тихо Прилад створює слабкий повітряний потік. Рекомендується використовувати в години сну.
В цьому режимі здатність приладу видаляти запахи знижується. Тому, якщо необхідно швидко усунути запах в приміщенні, 
рекомендується використовувати ВЕНТИЛЯТОР в стандартному і більш інтенсивних режимах.

Турбо режим Пристрій створює потік повітря високої інтенсивності, який дозволяє швидко очистити повітря в приміщенні. Рекомендується 
для використання під час прибирання  приміщення.

Примітка
• На момент придбання прилад налаштовано на виконання функції очищення повітря в АВТОМАТИЧНОМУ РЕЖИМІ ВЕНТИЛЯТОРА.
• Якщо вилку живлення вийняти з розетки або прилад зупинити та запустити знову, продовжиться операція, яка виконувалася минулого разу. 

(Якщо прилад зупинено в РЕЖИМІ ДОБРИЙ СОН і запущено знову, знову встановиться режим роботи, який був до вибору РЕЖИМУ ДОБРИЙ СОН.)
• Налаштування режиму роботи приладу можливе тільки через 2 секунди після увімкнення мережного живлення.

Увага
Якщо очищувач повітря працює, не переміщуйте його, не встановлюйте на нього і не знімайте з нього 
знімні частини. Такі дії можуть призвести до витоку води, поломки або несправності очищувача повітря.
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Примітка
• При використанні функції зволоження температура всередині приміщення може знизитися.
• Під час роботи очищувача повітря в режимі зволоження може бути чутно булькотіння або можуть з'являтися бризки, однак це нормально 

(не є несправністю). ►Стор. 36
• Якщо під час режиму зволоження буде досягнуто заданої вологості або загориться індикатор наявності води, процес зволоження зупиниться, 

але очищення повітря продовжиться.
• При виборі РЕЖИМУ ЗВОЛОЖЕННЯ завжди вмикається зволожувач.
• Навіть якщо обрано режим, відмінний від РЕЖИМУ ЗВОЛОЖЕННЯ, якщо прилад залишається у РЕЖИМІ ЗВОЛОЖЕННЯ протягом приблизно 3 секунд 

або більше під час циклічного переходу між режимами, режим зволоження буде «УВІМКНЕНИЙ».
• Якщо натиснути    під час АВТОМАТИЧНОГО режиму або РЕЖИМУ ЗВОЛОЖЕННЯ, зволоження буде залишатися 

«УВІМКНЕНИМ» і буде встановлено АВТОМАТИЧНИЙ РЕЖИМ ВЕНТИЛЯТОРА.

Використання функції 
зволоження і очищування повітря

Наповніть водою резервуар для води. ►Стор. 12

• Очищення повітря завжди здійснюється разом із зволоженням (неможливо увімкнути 
операцію зволоження окремо).

Увага
• Перш ніж використовувати цю функцію, переконайтеся, що в приладі встановлено фільтр зволожувача.
• Щодня міняйте воду в зволожувальному лотку і резервуарі для води.
• Для наповнення резервуара для води використовуйте тільки водопровідну воду.
• Так як залишки води в зволожувальному лотку можуть привести до виникнення неприємних запахів або скупченню бруду, при кожному 

заповненні резервуара для води необхідно зливати зі зволожувального лотка залишки води.

1. Натисніть кнопку   .

2. Натисніть   , щоб обрати режим зволоження.
• Після кожного натискання вмикається наступний індикатор рівня 

ВОЛОГОСТІ (зеленого кольору).

(Високий режим) ВИМК(Низький режим) (Стандартний режим)

• Натискання кнопки    під час роботи призведе до зупинки роботи.

Низький режим  Заданий рівень вологості становить прибл. 40%*.

Стандартний режим  Заданий рівень вологості становить прибл. 50%*.

Високий режим  Заданий рівень вологості становить прибл. 60%*.

*  У деяких випадках фактичний показник вологості перевищує 
(або не досягає) заданого рівня вологості, так як на вологість 
впливають такі умови, як температура всередині і зовні будівлі 
і рівень вологості в приміщенні. ►Стор. 39

Експлуатація очищувача повітря в одному з РЕЖИМІВ

Виберіть РЕЖИМ відповідно до своїх потреб.
Якщо для роботи приладу вибраний окремий РЕЖИМ, потік повітря регулюється автоматично.

1. Натисніть кнопку    під час роботи.
• Після кожного натискання кнопки вмикається наступний індикатор РЕЖИМ [зеленого кольору].

(АВТОМАТИЧНИЙ 
РЕЖИМ ВЕНТИЛЯТОРА)

(АНТИПИЛОК)(ЕКОНОМ) (ЗВОЛОЖЕННЯ) (ЦИРКУЛЯЦІЯ)
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РЕЖИМ Управління та функції

АВТОМАТИЧНИЙ 
РЕЖИМ 

ВЕНТИЛЯТОРА

Автоматичне регулювання швидкості повітряного потоку

Робота ВЕНТИЛЯТОРА (налаштування «Тихо», «Низький режим», «Стандартний режим» і «Високий режим») 
автоматично регулюється в залежності від ступеня забруднення повітря і рівня вологості (якщо використовується 
функція зволоження).
Очисна здатність підвищується зі збільшенням швидкості повітряного потоку.
*  Максимальна швидкість повітряного потоку в АВТОМАТИЧНОМУ РЕЖИМІ ВЕНТИЛЯТОРА є «Високою», що є менш 

потужною, ніж «Турбо».

• Щоб вибрати рівень вологості, натисніть   .

• Ступінь забруднення повітря визначається за обсягом пилу та інтенсивності запахів в навколишньому повітрі.

ЕКОНОМ

Низьке споживання енергії

Якщо в ЕКОНОМНОМУ РЕЖИМІ обраний енергозберігаючий режим, ВЕНТИЛЯТОР автоматично перемикається між 
режимами «Тихо» і «Низький режим». Цей режим відрізняється зниженим рівнем шуму і нижчим споживанням енергії 
(* 1).
Якщо в повітрі немає забруднень і досягнуто заданого рівня вологості (функція зволоження увімкнена), через деякий 
час прилад перемикається в режим Контролювання.
Рекомендується використовувати в години сну.
*1  У порівнянні з АВТОМАТИЧНИМ РЕЖИМОМ ВЕНТИЛЯТОРА (приблизно 12,6 Вт/год) споживання енергії в ЕКОНОМНОМУ 

РЕЖИМІ (приблизно 6,7 Вт/год) приблизно на 5,9 Вт/год нижче.
Умови випробування: експлуатація на площі 10 м² більше 1 години. 1 цигарка була викурена відразу ж після увімкнення 
очищувача повітря.

Енергозберігаючий режим

Вентилятор в режимі 
ВЕНТИЛЯТОР автоматично 
перемикається між 
налаштуваннями «Тихо» і 
«Низький режим».

Якщо в повітрі немає забруднень 
і досягнутий заданий рівень 
вологості, через деякий час…

Режим Контролювання
• Вентилятор періодично вмикається і 

вимикається. Здійснюється контроль рівня 
вологості, наявності пилу і запахів.

• Наступні функції відключені, що дозволяє знизити 
споживання енергії.

Іонізаційний фільтр ВИМК ВИМКЗволоження

Активні іони плазми ВИМК

Якщо падає рівень вологості 
або в повітрі присутні пил або 
запахи…

*2 Світиться індикатор зволожувача УВМК/ВИМК.

(*2)

• Якщо в режимі ВЕНТИЛЯТОР вибрано «Тихо» або «Низький режим», функції очищення і зволоження працюють на нижчій 
потужності.

• Якщо повітря не надходить у прилад через відключення вентилятора, чутливість датчиків пилу/РМ2.5, запаху і вологості 
знижується. Щоб уникнути втрати чутливості, вимкніть режим Контролювання. ►Стор. 25

• Налаштування режиму ВЕНТИЛЯТОР проводиться автоматично. Потік повітря можна встановити вручну.

• Щоб вибрати рівень вологості, натисніть   .

АНТИПИЛОК

Зниження концентрації пилку у повітрі

Пристрій створює м'який потік повітря, перемикаючись кожні 5 хвилин між режимами ВЕНТИЛЯТОРА «Стандартний 
режим» і «Низький режим»; в цьому випадку пилок захоплюється потоком повітря, не встигаючи досягнути підлоги.

• Щоб вибрати рівень вологості, натисніть   .
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ЗВОЛОЖЕННЯ

Допомагає усунути сухість горла і шкіри

Прилад автоматично регулює вологість повітря таким чином, щоб забезпечити м'яке зволоження горла і шкіри.
• Прилад підтримує досить високу вологість, тому при досить 

великій різниці між кімнатною і зовнішньою температурою 
можливе утворення конденсату.

• Налаштування режиму ВЕНТИЛЯТОР проводиться автоматично. 
Потік повітря можна встановити вручну.

• Режим зволоження встановлено автоматично. Режим зволоження 
змінити неможливо.

• Якщо в РЕЖИМІ ЗВОЛОЖЕННЯ натиснути   , РЕЖИМ 

ЗВОЛОЖЕННЯ вимкнеться і ввімкнеться АВТОМАТИЧНИЙ 
РЕЖИМ ВЕНТИЛЯТОРА.
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ЦИРКУЛЯЦІЯ

Коли є необхідність забезпечити циркуляцію повітря в кімнаті

Повітря в кімнаті підтримується чистим, а локальні коливання температури вирівнюються. Буде ще ефективніше, 
якщо очищувач повітря встановити навпроти кондиціонера.
Щоб забезпечити циркуляцію повітря в кімнаті, швидкість повітряного потоку є «Високою» протягом приблизно 
30 хвилин після початку роботи.
Після цього контролюється температура навколо очищувача повітря, і швидкість повітряного потоку регулюється 
автоматично.
(Функція регулювання температури відсутня.)
• Якщо температура в приміщенні низька, швидкість повітряного потоку не може бути «Високою». 

(Щоб зменшити будьяке відчуття холоду, викликане повітряними потоками)
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Робота приладу в РЕЖИМІ ДОБРИЙ СОН

У разі використання разом із зволоженням наповніть резервуар для води. ►Стор. 12

Увага
• Перед початком роботи обов'язково приєднайте зволожувальний фільтр.
• Щодня міняйте воду в зволожувальному лотку і резервуарі для води.
• Для наповнення резервуара для води використовуйте тільки водопровідну воду.
• Так як залишки води в зволожувальному лотку можуть привести до виникнення неприємних запахів або скупченню бруду, при кожному 

заповненні резервуара для води необхідно зливати зі зволожувального лотка залишки води.

1. Натисніть кнопку   .

• Світиться індикатор РЕЖИМУ ДОБРИЙ СОН (зелений).

• Вологість можна змінювати за допомогою кнопки   .

• Якщо потрібно скасувати, натисніть   ,    або   , а потім змініть швидкість/режим повітряного потоку.

Про РЕЖИМ ДОБРИЙ СОН
Прилад працює зі зниженою швидкістю повітряного потоку та яскравістю індикатора, що робить цей режим придатним, коли ви 
спите, дрімаєте тощо.
• Швидкість повітряного потоку задається автоматично між 3 рівнями: «  (Тихо)», «  (Низький режим)» та «  (Стандартний режим)». 
• У налаштуванні яскравості індикатора вибрано значення «ВИМК». 
• Іонізаційний фільтр вимикається. (Тиша в пріоритеті. Ефективність видалення запахів знижується.) 
• Якщо резервуар для води стає порожнім, світловий індикатор наявності води загоряється, але звуковий сигнал не лунає. 

• Якщо натиснути    під час роботи в РЕЖИМІ ДОБРОГО СНУ, яскравість індикаторів періодично змінюється між 

«ПРИГЛУШЕНО» і «ВИМК».

• Через 8 годин прилад повернеться до режиму роботи, в якому він перебував до ввімкнення РЕЖИМУ ДОБРИЙ СОН.

• Натискання кнопки    під час роботи призведе до зупинки роботи.

Примітка
• При використанні функції зволоження температура всередині приміщення може знизитися.
• Під час роботи очищувача повітря в режимі зволоження може бути чутно булькотіння або можуть з'являтися бризки, однак це нормально 

(не є несправністю). ►Стор. 36
• Якщо під час режиму зволоження буде досягнуто заданої вологості або загориться індикатор наявності води, процес зволоження зупиниться, 

але очищення повітря продовжиться.
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Розширені налаштування

Розширені налаштування

Індикатор режиму АВТО

Індикатор ВОЛОГОСТІ (Висока)
Індикатор ВОЛОГОСТІ (Низька)

Примітка
Настройки запам'ятовуються, навіть якщо прилад було від'єднано від джерела живлення.

Налаштування генератора активних іонів плазми
Якщо запах озону викликає подразнення

Генератор активних іонів плазми можна ВИМКНУТИ. (Налаштування на час придбання: УВІМКНЕНО)
Настройки запам'ятовуються, навіть якщо прилад було від'єднано від джерела живлення.
• Якщо запах озону зберігається навіть після відключення генератора, переведіть іонізаційний фільтр в режим низької потужності. ►Стор. 22

1. Утримуйте    приблизно 5 секунд, а коли пролунає короткий звуковий сигнал, натисніть   , одночасно натискаючи   .

(Налаштування можна виконати як під час роботи, так і під час її зупинки.)

2. Коли пролунає короткий звуковий сигнал, відпустіть    та   .
• Індикатор режиму АВТО (зелений) блимає приблизно 5 секунд, а потім 

вмикається і світиться безперервно.
• Один з індикаторів ВОЛОГОСТІ «  (Низька)/  (Висока)» блимає протягом 

5 секунд, потім вмикається і світиться безперервно індикатор, що відповідає 
поточному значенню.

Поточне 
значення

Індикатор 
ВОЛОГОСТІ

(Низький режим)

Індикатор 
ВОЛОГОСТІ

(Високий режим)

УВМК ВИМК Світиться 
безперервно

ВИМК Світиться 
безперервно ВИМК

3. Натисніть    для зміни налаштування потужності.
• Кожне натискання циклічно перемикає генератор активних іонів плазми в стан «УВМК» та «ВИМК.». 

(Продовжує світитися індикатор режиму АВТО (зелений).
• Якщо індикатор не змінює свого стану, від'єднайте прилад від джерела живлення, зачекайте 5 секунд, потім підключіть електричну вилку 

очищувача повітря до розетки і повторіть процедуру спочатку.

4. Натисніть    після вибору нового налаштування.
• Прилад видає короткий звуковий сигнал та блимає індикатор АВТО (зелений).
• Індикатор ВОЛОГОСТІ «  (Низька)/  (Висока)» блимає залежно від 

налаштування.

Налаштування 
режиму роботи

Індикатор 
ВОЛОГОСТІ

(Низький режим)

Індикатор 
ВОЛОГОСТІ

(Високий режим)
УВМК ВИМК Блимає

ВИМК Блимає ВИМК

5. Поки блимає індикатор, від'єднайте прилад від джерела живлення, зачекайте 5 секунд, потім підключіть електричну вилку 
очищувача повітря до розетки. Налаштування завершено.
• Якщо процедура не була завершена, прилад не переходить в стандартний режим.

Панель керування
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Розширені налаштування

Індикатор ВЕНТИЛЯТОР (Стандартний)
Індикатор ВЕНТИЛЯТОР (Тихо)

Індикатор РЕЖИМУ АНТИПИЛОК

Примітка
Настройки запам'ятовуються, навіть якщо прилад було від'єднано від джерела живлення.

Налаштування потужності іонізаційного фільтру
Якщо дратує шиплячий звук, яким супроводжується розряд іонізаційного фільтру, або запах озону

Потужність іонізаційного фільтру можна встановити на значення «Низька». (Налаштування на час придбання: «Нормальна робота»)
Рекомендується використовувати «Нормальну» потужність іонізаційного фільтру, так як при «Низькій» потужності здатність очищувача повітря видаляти 
запахи обмежена.

1. Натисніть і утримуйте    приблизно 5 секунд, а коли пролунає короткий звуковий сигнал, натисніть   , одночасно натискаючи   .

(Налаштування можна виконати як під час роботи, так і під час її зупинки.)

2. Коли пролунає короткий звуковий сигнал, відпустіть    та   .
• Індикатор РЕЖИМУ АНТИПИЛОК блимає приблизно 5 секунд, а потім вмикається 

і світиться безперервно.
• Один з індикаторів ВЕНТИЛЯТОРА «  (Тихо)/  (Стандартний режим)» блимає 

протягом 5 секунд, потім вмикається і світиться безперервно індикатор, що 
відповідає поточному значенню.

Поточне 
значення

Індикатор 
ВЕНТИЛЯТОР

(Тихо)

Індикатор 
ВЕНТИЛЯТОР

 (Стандартний режим)
Нормальна робота ВИМК Світиться безперервно

Низький режим Світиться безперервно ВИМК

3. Натисніть    для зміни налаштування потужності.
• З кожним натисканням потужність іонізаційного фільтру циклічно перемикається 

між «Нормальною» та «Низькою». 
(Індикатор РЕЖИМУ АНТИПИЛОК продовжує світитися.)

• Якщо індикатор не змінює свого стану, від'єднайте прилад від джерела живлення, 
зачекайте 5 секунд, потім підключіть електричну вилку очищувача повітря до 
розетки і повторіть процедуру спочатку.

Встановлена «Низька» потужність іонізаційного фільтру?
Налаштування Іонізаційний фільтр

ВЕНТИЛЯТОР
Тихо, Низький режим ВИМК
Стандартний режим, 

Турбо режим УВМК

РЕЖИМ

АВТОМАТИЧНИЙ РЕЖИМ 
ВЕНТИЛЯТОРА, АНТИПИЛОК, 
ЗВОЛОЖЕННЯ, ЦИРКУЛЯЦІЯ

В залежності від 
швидкості повітряного 

потоку
ЕКОНОМ ВИМК

4. Натисніть    після вибору нового налаштування.
• Пристрій видає короткий звуковий сигнал та блимає індикатор РЕЖИМУ 

АНТИПИЛОК.
• Індикатор ВЕНТИЛЯТОРА «  (Тихо)/  (Стандартний режим)» блимає залежно 

від налаштування.

Налаштування 
потужності

Індикатор 
ВЕНТИЛЯТОР

(Тихо)

Індикатор 
ВЕНТИЛЯТОР

 (Стандартний режим)
Нормальна 

робота ВИМК Блимає

Низький режим Блимає ВИМК

5. Поки блимає індикатор, від'єднайте прилад від джерела живлення, зачекайте 5 секунд, потім підключіть електричну вилку 
очищувача повітря до розетки. Налаштування завершено.
• Якщо процедура не була завершена, прилад не переходить в стандартний режим.

Панель керування
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Розширені налаштування

Індикатори ВЕНТИЛЯТОРА (Низький, Стандартний, Турбо)

Налаштування чутливості датчика пилу і РМ2.5
Якщо потрібно змінити чутливість датчика пилу/РМ2.5

Налаштування чутливості датчика пилу/PM2.5 можна змінити. (Налаштування на час придбання: «Нормальна робота»)

1. Натисніть і утримуйте    приблизно 5 секунд, а коли пролунає короткий звуковий сигнал, натисніть   , одночасно натискаючи   .

(Налаштування можна виконати як під час роботи, так і під час її зупинки.)

2. Коли пролунає короткий звуковий сигнал, відпустіть    та   .

• Один з індикаторів ВЕНТИЛЯТОРА «  (Низький режим)/  (Стандартний режим)/  (Турбо режим)» блимає протягом 5 секунд, потім 
вмикається і світиться безперервно індикатор, що відповідає обраному рівню чутливості.

3. Натисніть    для зміни налаштування чутливості.

• Натискання призводить до увімкнення наступного індикатора ВЕНТИЛЯТОР, відповідного наступному налаштуванню чутливості.

Для вибору високого рівня чутливості
  Виберіть індикатор ВЕНТИЛЯТОР 
(Турбо режим)

(Турбо режим)

(Стандартний режим)

(Низький режим)

Високий режим

Нормальна робота

Низький режим

Висока чутливість 
датчика.

Низька чутливість 
датчика.

Налаштування 
на час придбання.

Для вибору низького рівня чутливості
  Виберіть індикатор ВЕНТИЛЯТОР 
(Низький режим).

• Обране налаштування показується за допомогою індикаторів ВЕНТИЛЯТОР. Якщо індикатори ВЕНТИЛЯТОР не перемикаються, від'єднайте 
прилад від джерела живлення, зачекайте 5 секунд, потім підключіть електричну вилку очищувача повітря до розетки і повторіть процедуру 
спочатку.

4. Натисніть    після вибору нового налаштування.
• Пристрій видає короткий звуковий сигнал, а індикатор, що відповідає поточній установці, починає блимати.

5. Поки блимає індикатор, від'єднайте прилад від джерела живлення, зачекайте 5 секунд, потім підключіть електричну вилку 
очищувача повітря до розетки. Налаштування завершено.
• Якщо процедура не була завершена, прилад не переходить в стандартний режим.

Примітка
Настройки запам'ятовуються, навіть якщо прилад було від'єднано від джерела живлення.

Панель керування
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Розширені налаштування

Індикатор ВОЛОГОСТІ (Стандартна)

Налаштування звукових сповіщень
Якщо дратує звук, що створює прилад в момент увімкнення індикатора наявності води

Щоб сигнал не лунав, можна вимкнути звук сповіщень (3 довгі звукові сигнали). (Сповіщення про помилку відключити не можна.)

1. На вимкненому пристрої, не виймаючи штепсельну вилку з розетки, натисніть і утримуйте протягом 3 секунд кнопку   .

• При утримуванні кнопки    протягом 3 секунд налаштування перемикається між значеннями УВМК та ВИМК.

[Після того, як було обрано налаштування ВИМК]
Пристрій видає короткий звуковий сигнал, індикатор ВОЛОГОСТІ  (стандартна) блимає протягом приблизно 
5 секунд.

Блимає

[Після того, як було обрано налаштування УВМК]
Прилад видає короткий звуковий сигнал, індикатор ВОЛОГОСТІ  (стандартна) світиться безперервно 
протягом приблизно 5 секунд.

Світиться 
безперервно

• Настройки запам'ятовуються, навіть якщо прилад було від'єднано від джерела живлення.

Панель керування
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Розширені налаштування

Індикатор ВОЛОГОСТІ (Низька) Індикатор РЕЖИМА ЕКОНОМ

Примітка
Настройки запам'ятовуються, навіть якщо пристрій було від'єднано від джерела живлення.

Налаштування режимів в ЕКОНОМНОМУ РЕЖИМІ
При бажанні можна встановити РЕЖИМ ЕКОНОМ і режим контролювання роботи АВТО на значення «ВИМК»

Можна встановити РЕЖИМ ЕКОНОМ і режим контролювання роботи АВТО на значення «ВИМК». (Налаштування на час придбання: УВМК)
Якщо чутливість датчика пилу/PM2.5, датчика запаху або вологості занадто висока, установіть значення «ВИМК».

1. Натисніть і утримуйте    приблизно 5 секунд, а коли пролунає короткий звуковий сигнал, натисніть   , одночасно 

натискаючи   .

(Налаштування можна виконати як під час роботи, так і під час її зупинки.)

2. Коли пролунає короткий звуковий сигнал, відпустіть    та   .

• Індикатор ВОЛОГОСТІ «  (Низька)» та індикатор РЕЖИМУ ЕКОНОМ блимають приблизно 5 секунд, а потім вмикається і світиться безперервно.
Індикатор ЕКОНОМНИЙ РЕЖИМ світиться безперервно або блимає залежно від стану налаштування.

3. Натисніть    для зміни налаштування.
• Натискання на цю кнопку приводить до увімкнення (УВМК) або вимкнення (ВИМК) індикатора ЕКОНОМНИЙ РЕЖИМ.

(Індикатор ВОЛОГОСТІ «  (Низька)» продовжує світитися.)

Для увімкнення режиму «Контролювання» 
(налаштування УВМК) 

  Увімкніть індикатор ЕКОНОМНИЙ РЕЖИМ.

Налаштування на час 
придбанняУВМК

ВИМКДля вимкнення режиму «Контролювання» 
(налаштування ВИМК) 

  Вимкніть індикатор ЕКОНОМНИЙ РЕЖИМ.

• Обрана установка показується за допомогою індикатора ЕКОНОМНИЙ РЕЖИМ. Якщо індикатор ЕКОНОМНИЙ РЕЖИМ не змінює свого стану, 
від'єднайте очищувач повітря від розетки, зачекайте 5 секунд, потім підключіть електричну вилку приладу до розетки і повторіть процедуру 
спочатку.

4. Натисніть    після вибору нового налаштування.
• Прилад видає короткий звуковий сигнал, блимає індикатор ВОЛОГОСТІ «  (Низька)». Якщо увімкнений режим «Контролювання» 

(налаштування УВМК), блимає також індикатор РЕЖИМ ЕКОНОМ.

5. Поки блимає індикатор, від'єднайте прилад від джерела живлення, зачекайте 5 секунд, потім підключіть електричну вилку 
очищувача повітря до розетки. Налаштування завершено.
• Якщо процедура не була завершена, прилад не переходить в стандартний режим.

Панель керування
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• Ця сторінка залишена порожньою, щоб полегшити читання наступного розділу користувачам, а також задовольнити обмеження щодо верстки.
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Технічне обслуговування

Технічне обслуговування

1 Передня панель / корпус приладу 2 Фільтр попереднього очищення 3 Пиловий фільтр

Забруднення заважає нормальній 
роботі приладу

Протерти

Приблизно один раз в 2 тижні
Очистити пилосмоком

Помити/обполоснути

Приблизно кожні 10 років Заміна
Не використовувати воду

Не чистити пилосмоком
• Видаліть бруд м'якою вологою тканиною.
• При значному забрудненні видаліть бруд 

тканиною, змоченою в розчині нейтрального 
засобу для миття посуду.

• Не використовуйте жорстку щітку і інші подібні 
предмети. (Можуть виникнути пошкодження)

• Очистіть від пилу за допомогою пилосмока, 
зніміть і промийте фільтр водою, а потім 
залиште в тіні до повного висихання.

• У випадку сильного забруднення, почистіть 
м'якою щіткою або кухонним нейтральним 
миючим засобом і ретельно змийте миючий засіб, 
а потім залиште в тіні до повного висихання.

• Не використовуйте для очищення 
пилосмок або воду. 
(Пошкоджений або негерметичний 
фільтр може пропускати пил, тобто 
очисна здатність фільтра знижується.)  
  ►Стор. 33

4 Фільтр від запахів 5 Іонізаційний фільтр

Працюйте в рукавичках.
(Пил із фільтра від запахів може забруднити ваші руки.)

При появі запаху і скупченні бруду
Очистити пилосмоком
Не використовувати воду

Якщо індикатор іонізаційного 
фільтру блимає

Замочити  Протерти

• Видаліть, а потім очистіть пил за допомогою пилосмока.  
(Встановлення  ►Стор. 13, 14 )

• При наявності запаху залиште фільтр в добре провітрюваному місці без сонячних променів. 
(Приблизно на 1 день)

• Не тріть поверхню.
• Не використовуйте для очищення воду. (Під впливом води фільтр втрачає форму і стає 

непридатним для використання.)  ►Стор. 34

 ►Стор. 32

Короткий опис процедур обслуговування
Щоб дізнатися, як зняти/встановити передню панель, фільтр попереднього очищення, пиловий фільтр, фільтр від 
запахів і резервуар для води, див. «Підготовка перед використанням».  ►Стор. 12–14  
Щоб дізнатися про інші частини, зверніться до сторінки, пов'язаної з цією частиною.

1 2 3 4

 ЗАСТЕРЕЖЕННЯ
Перед проведенням робіт з очищення та обслуговування від'єднайте прилад від джерела 
живлення. (Існує ймовірність ураження електричним струмом або отримання травми)
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6 Повітрозабірник датчика, лінзи для датчика пилу/PM2.5 7 Зволожувальний лоток
Повітрозабірник 
датчика пилу

Лінзи для датчика пилу/PM2.5

1   Зніміть передню панель 
і кришку повітрозабірника 
датчика пилу/РМ2.5.

Лінза (внутрішня частина)
Натисніть на гачок 
і потягніть на себе.

Гачок

2   Лінзу важко побачити навіть при 
додатковому освітленні. Однак, 
навіть якщо ви її не бачите, ви все 
одне можете її очистити, якщо злегка 
потерти сухою ватною паличкою 
вздовж лівої внутрішньої сторони.

Приберіть пилосмоком 
пил, що скупчився навколо 
лінзи, використовуючи 
пилосмок з щілинною 
насадкою або інший 
аналогічний інструмент.

3   Надійно встановіть кришку. (Можлива несправність, 
якщо кришка впаде)

При скупченні пилу
Очистити пилосмоком

Приблизно раз у 3 дні або при появі 
запаху і скупченні бруду

Помити/обполоснути• Приберіть пилосмоком пил з повітрозабірника 
датчика пилу/РМ2.5, використовуючи 
пилосмок з щілинною насадкою або інший 
аналогічний інструмент.

►Стор. 29

Приблизно кожні 3 місяці
Протерти

8 Зволожувальний фільтр 9 Резервуар для води

Приблизно 1 раз на тиждень 
або при появі запаху 
і скупченні бруду

Замочити

[ Внутрішня частина контейнера для води ]
Перед кожним заповненням резервуара 
для води

Помити/обполоснути

[ Зовнішня частина резервуара для води ]
При наявності сильних забруднень на 
зовнішній поверхні резервуара

Протерти
Раз в сезон або коли важко видалити накип 
(білий або коричневий)

Замочіть в лимонній кислоті 
або в лимонному соці

Приблизно кожні 10 років
Заміна

• Видаліть бруд м'якою вологою тканиною.
• При значному забрудненні видаліть бруд 

тканиною, змоченою в розчині 
нейтрального засобу для миття посуду.

• Очистіть резервуар для води: наповніть 
невеликою кількістю води, закрийте кришку 
і струсіть.

• Якщо бруд не вдається видалити, очистіть м'якою 
щіткою або розчином нейтрального засобу для 
миття посуду, після чого ретельно промийте, щоб 
прибрати залишки засобу для миття посуду.►Стор. 29–31

5 6 8

7

9

 ЗАСТЕРЕЖЕННЯ
• Не використовуйте бензин, бензол, розчинники, полірувальні 

засоби, парафін, спирт тощо. (Можливе ураження 
електричним струмом, займання або розтріскування пластику)

• Не мийте корпус очищувача повітря водою. (Можливе 
ураження електричним струмом, займання або несправність/
вихід приладу з ладу)

Увага
• Вимоги, які необхідно виконувати, щоб не допустити зміни кольору або деформації.

• Якщо використовувався засіб для миття, ретельно протріть, щоб прибрати залишки засобу для миття.
• Використовуйте тільки теплу воду температурою не вище 40ºC.
• Не залишайте деталі сушитися під прямими сонячними променями.
• Не сушіть деталі за допомогою фена.
• Не підносьте вогонь до частин приладу.

• При використанні пилосмока не застосовуйте силу та не здійснюйте ударів по цій частині 
приладу. (Можуть виникнути пошкодження)

• Не розпиляйте і не користуйтеся дезодоруючими та іншими видами аерозолів поблизу 
очищувача повітря. (Можлива несправність)
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Технічне обслуговування
 ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

Перед проведенням робіт з очищення та обслуговування від'єднайте прилад від джерела 
живлення. (Існує ймовірність ураження електричним струмом або отримання травми)

Зволожувальний лоток Помити/обполоснути

Приблизно раз у 3 дні або при появі запаху і скупченні бруду
Миття водою.

• Для очищення важкодоступних місць використовуйте м'яку 
тканину або щітку.

• У місцях, в яких утворився накип, зніміть її м'якою тканиною або 
щіткою, змоченою в теплій воді або у воді кімнатної температури 
з розчиненою лимонною кислотою.
Знімаючи накип, будьте обережні, щоб не намочити картридж 
з іонами срібла.
Нарешті змийте водою.

• Лимонну кислоту можна придбати в фармацевтичних магазинах, 
аптеках або супермаркетах.

Примітка
В залежності від якості води і умов експлуатації вода в зволожу
вальному лотку може змінити колір через накип тощо. У таких 
випадках лоток також потрібно очистити.

Увага

Картридж з іонами срібла
• Не знімати.
• Не очищайте лимонною кислотою або харчовою содою.

Це призведе до втрати здатності протидіяти утворенню слизу.

Поплавок
• Не знімати. 

Функція зволоження стане неможливою.

Якщо поплавок від'єднався від лотка
1   Встановіть виступ поплавка 

на виступ лотка

2   Вставте вісь, розташовану з боку 
виступу поплавка, в отвір лотка

3   Вставте вісь в отвір лотка

2

1

3

Виступ на лотку

Вид в розрізі

Поплавок

• Наповніть лоток водою і переконайтеся, 
що поплавок піднімається на поверхню 
води. 

• Після перевірки обов'язково вилийте 
воду, а потім встановіть зволожувальний 
лоток у прилад.

Зняття зволожувального лотка і фільтра 
зволожувача

1. Витягніть резервуар для води з приладу. ►Стор. 12

2. Зніміть зволожувальний лоток, потім зніміть з лотка 
фільтр зволожувача.

Зволожувальний лоток

Фільтр зволожувача
Злегка підніміть і витягніть

Тримайтеся за 
зовнішній обід 
рамки

• Візьміться за основу зволожувального лотка, трохи підніміть 
і витягніть.

• Виймайте лоток з обережністю, щоб не розплескати і не пролити 
воду, яка, можливо, міститься всередині.

• Під час вилучення притримуйте основу зволожувального лотка.

Установка зволожувального лотка і фільтра 
зволожувача

1. Встановіть зволожувальний лоток і фільтр 
зволожувача.

1   Встановіть зволожувальний фільтр на лоток.

Вставте вісь в отвір 
зволожувального лотка

Вісь

Зволожувальний фільтр

• Встановіть зволожувальний фільтр в орієнтації, показаній 
на рисунку. 
Якщо зволожувальний лоток буде встановлено 
протилежним чином, може статися неможливим його 
зняти, після чого ефективність зволоження може 
погіршитися або може виникнути ненормальний шум.

2   Вставте зволожувальний лоток в очищувач до кінця.

Увага
Після установки зволожувального лотка в корпус очищувача повітря не 
намагайтеся з силою повернути фільтр зволожувача. Можлива несправність.

2. Вставте резервуар для води. ►Стор. 12
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При забрудненні зволожувальний лоток і зволожувальний фільтр можуть стати 
джерелом неприємного запаху. Регулярно чистіть ці частини.

Зволожувальний фільтр Замочити

Приблизно 1 раз на тиждень або при появі 
запаху і скупченні бруду
Очистіть, зануривши в теплу воду (не більше 
40ºC) або в воду кімнатної температури.

Якщо не вдається повністю усунути запах 
і забруднення

Раз в сезон або коли важко видалити накип 
(білий або коричневий)

Замочіть в теплій воді (не більше 40ºC) або у воді кімнатної 
температури, додавши нейтральний засіб для миття посуду або 
харчову соду; дайте постояти в розчині протягом 30–60 хвилин, 
потім промийте.

Кількість, що використовується: 
Кількість зазначена в правилах застосування засобу 
для миття

Кількість, що використовується: 
2 столові ложки харчової соди на 1 л води

• Харчову соду можна придбати 
в фармацевтичних магазинах, аптеках 
або супермаркетах.

Замочіть в теплій воді (не більше 40ºC) або у воді кімнатної 
температури, додавши лимонну кислоту або лимонний сік; дайте 
постояти в розчині протягом 2 годин, потім промийте.

Кількість, що використовується:
2 столові ложки лимонної кислоти на 3 л води

Якщо не вдається прибрати відкладення бруду, 
збільшіть час витримки в розчині.

• Лимонну кислоту можна придбати в 
фармацевтичних магазинах, аптеках або 
супермаркетах.

Кількість, що використовується:
1/4 чашки лимонного соку на 3 чашки води
• Можна використовувати бутильований 100% лимонний сік. 

Використовуйте тільки 100% лимонний сік без м'якоті (при 
необхідності, відфільтруйте сік).

• Переконайтеся, що в соці, що отриманий з фруктів, немає шкірки 
або кісточок.

Якщо не видалити відкладення і використовувати прилад 
з накипом, можливе зниження зволожувальної здатності і 
виникнення протікання.
Раз в сезон мийте в лимонній кислоті або в лимонному соці.

Запобіжні заходи при очищенні фільтра зволожувача
• Під час миття не докладайте надмірних зусиль до зволожувального 

фільтру. (Можлива деформація)
• Обережно очистіть за допомогою м'якої губки.
• Не використовуйте щітку і не тріть з силою.

• Щоб не допустити виникнення неприємних запахів і зміни кольору, 
ретельно промийте всі частини чистою водою.
(Експлуатація можлива також і після зміни кольору.)

Увага
• Ці частини можуть використовуватися вологими після проведення миття.
• Якщо зволожувач повітря не планується використовувати найближчим часом, покладіть ці частини в тінь, дайте їм висохнути і потім встановіть на місце.
• Величина відкладень залежить від умов експлуатації зволожувального фільтра.

Рекомендується чистити ці частини відразу при виявленні запаху з отвору для випуску повітря або при зниженні зволожувальної здатності (при зміні витрати води).

Не знімайте 
рамку.
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*Час, за який ефективність зволожування зменшується на 50% від номінальної

 ЗАСТЕРЕЖЕННЯ
Перед проведенням робіт з очищення та обслуговування від'єднайте прилад від джерела 
живлення. (Існує ймовірність ураження електричним струмом або отримання травми)

Зволожувальні фільтри Заміна

Заміна раз у 10 років*

Інформація про інтервали між замінами
• Інтервал між замінами залежить від характеру використання і місця експлуатації приладу.

Стандартно заміна проводиться раз в 10 років за умови, що фільтри використовуються протягом 8 годин на день не більше 6 місяців в році 
і виконується регулярне чищення фільтрів. Замініть зволожувальні фільтри, якщо бруд і відкладення неможливо видалити або істотно знизилася 
зволожувальна здатність фільтра (витрата води).

1. Зніміть зволожувальний фільтр.

Не викидайте 
рамку

Вісь

Рамка (верхня половина)
Зволожувальний фільтр

Рамка (нижня половина)

1   Поверніть ліворуч, доки не 
відчуєте клацання, потім витягніть.

2   Від'єднайте гачки (6 місць) від рамки, 
потім зніміть рамку (верхню 
половину) і зволожувальний фільтр.

Натиснути на гачки рамки в напрямку стрілки.

Не викидайте рамку

Не викидайте вісь

Про водозбір
• Якщо шасі (верхня половина) зазнає удару, водозбір на задній 

стороні може від'єднатися. 
Якщо прилад працюватиме з від'єднаним водозбором, 
ефективність зволоження погіршиться.

• Встановіть відповідно до ілюстрації.

Водозабір

Виступ

Заглиблена частина

Просуньте це під 
виступ

Вирівняйте із заглибленою частиною 
та натисніть, доки не почуєте 
характерний звук клацання

2. Встановіть новий зволожувальний фільтр у рамку (нижня половина).
(Обидва зволожувальних фільтра мають передню і задню частину)
• Розташуйте всі виступи рамки так, щоб вони (12 шт.) збігалися з отворами на фільтрі. (Неправильне встановлення може викликати 

протікання води)

Виступ (12 місць)

Відрегулюйте форму смугастим 
візерунком плетіння до себе

НевірноДобре

Переконайтеся, що смугастий візерунок 
плетіння дивиться вгору.

Заходить під гачки 
(6 місць)

3. Встановіть рамку (верхня половина) і вісь.
1    Закріпіть гачки (6 місць) на рамку.
2   Вставте вісь і поверніть її вправо, одночасно штовхаючи, доки не почуєте характерний звук клацання.

Про придбання та утилізацію частин приладу
• Див. розділ «Частини, що продаються окремо». ►Стор. 41
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Іонізаційний фільтр Замочити  Протерти

Якщо індикатор іонізаційного фільтру блимає (якщо проблема з плямами, їх можна видалити, навіть якщо індикатор 
іонізаційного фільтру не блимає).

Примітка
Якщо прилад працює без встановленого іонізаційного фільтру, 
проблем з точки зору безпеки немає, але продуктивність погіршиться.  
Перед використанням встановіть іонізаційний фільтр.

 ОБЕРЕЖНО
Не витирайте голки з надмірною силою. (Це може 
призвести до деформації/пошкодження голок і зниження 
продуктивності)

• Якщо на голці є бруд, намочіть м'який предмет, наприклад, 
ватну паличку, у воді або кухонному нейтральному миючому 
засобі та обережно зніміть бруд.

Ватна паличка
Витерти бруд

Злегка протріть 
голки від основи до  
кінчика

Бруд
Ватна паличка

Працюйте 
в гумових 

рукавичках

6. Промити водою і залишити сушити в тіні в добре 
провітрюваному місці. (Приблизно на 1 день)
• Якщо миючий засіб залишився, індикатор іонізаційного 

фільтру може блимати навіть після чищення, тому ретельно 
промийте водою.

• Пластикові частини можуть змінити колір або деформуватися 
під впливом прямого сонячного світла.

• Якщо залишиться навіть невелика кількість води, індикатор 
іонізаційного фільтру може блимати навіть після очищення, 
тому добре просушіть у тіні.

7. Встановіть іонізаційний фільтр.

Ручка

Іонізаційний фільтр

Візьміться за центр 
рукоятки та вставте 
повільно й повністю

8. Встановіть передню панель.  ►Стор. 14

1. Вийміть електричну вилку з розетки.

2. Зніміть передню панель.  ►Стор. 13

3. Зніміть іонізаційний фільтр.

Іонізаційний фільтр

Ручка

Візьміться за центр 
рукоятки і витягніть

4. Замочіть у теплій воді або воді кімнатній температурі. 
(Приблизно на 1 час)
• Проводьте цю процедуру в місці, де бризки води не створять 

проблем, наприклад, у ванній кімнаті або кухонній раковині.
• Якщо забруднення значне, замочіть деталь у теплій воді 

або воді кімнатної температури, змішаній із кухонним 
нейтральним миючим засобом.

• Використовуючи миючий засіб, дотримуйтеся кількості, 
зазначеної в інструкціях/попередженнях на нейтральному 
миючому засобі для кухні.

5. Видаліть забруднення ганчіркою, м'якою щіткою або 
ватною паличкою.

 ОБЕРЕЖНО
Під час витирання або чищення використовуйте гумові 
рукавички.
(Можна поранити руки металевими частинами або голкою 
іонізаційного фільтру)

• Проводьте цю процедуру після замочування і перед 
висиханням.

• Переконайтеся, що на тканині не залишилося ворсу або 
волокон.  
(Можлива несправність)

• Не використовуйте пральний порошок, лужний чи кислотний 
миючий засіб. Не використовуйте для чищення жорстку щітку.  
(Це може призвести до деформації, пошкодження та 
утворення іржі на металевих частинах)

• Не відкручуйте гвинти. (Можлива несправність)
• Використовуйте ватну паличку або м'яку тканину для 

очищення внутрішніх пластикових і металевих частин.

Ватна паличка

ВитертиТканина

Працюйте 
в гумових 

рукавичках
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Технічне обслуговування
 ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

Перед проведенням робіт з очищення та обслуговування від'єднайте прилад від джерела 
живлення. (Існує ймовірність ураження електричним струмом або отримання травми)

Якщо очищувач повітря не використовується протягом тривалого часу
1. Від'єднайте прилад від джерела живлення.

2. Злийте залишки води з резервуара для води і зволожувального лотка і помийте ці частини приладу.  ►Стор. 28, 29

3. Висушіть внутрішні частини приладу, поклавши їх в затінене місце.
• Частини, які були вимиті водою, повинні бути повністю висушені. (В іншому випадку в залишках вологи може з'явитися цвіль)

4. Закрити випускний отвір для повітря та інші отвори пластиковим пакетом або іншим аналогічним матеріалом, 
щоб захистити прилад від пилу; зберігати прилад у вертикальному положенні в сухому місці. 
(Зберігання в горизонтальному положенні або лицьовою стороною донизу може викликати несправність приладу)

Якщо не використовується функція зволоження (у міжсезоння тощо)

1. Від'єднайте прилад від джерела живлення.

2. Злийте залишки води з резервуара для води і зволожувального лотка і помийте ці частини 
приладу.  ►Стор. 28, 29

3. Висушіть внутрішні частини приладу, поклавши їх в затінене місце.
• Частини, які були вимиті водою, повинні бути повністю висушені. (В іншому випадку в залишках вологи може з'явитися цвіль)

Якщо необхідно використати лише функцію очищення повітря, вставте штепсельну вилку в розетку та працюйте.

Пиловий фільтр Заміна

Заміна раз у 10 років

Інформація про інтервали між замінами
• Інтервал між замінами залежить від характеру використання і місця 

експлуатації приладу. 
Стандартно заміна проводиться раз в 10 років за умови, що прилад 
використовується в будинку, де викурюється не більше 5 цигарок 
в день. (Розрахунок зроблений за методом JEM1467 стандарту 
Асоціації японських виробників електричного обладнання (JEMA)) 
Якщо прилад працює в умовах сильно забрудненого повітря, 
фільтр потрібно міняти частіше. 
Замініть пиловий фільтр, якщо фільтр працює незадовільно.

1. Вийміть електричну вилку з розетки.

2. Зніміть передню панель і фільтр попереднього 
очищення.  ►Стор. 13

3. Зніміть пиловий фільтр.
• Вставте палець у виїмку внизу пристрою, потім підніміть 

і вийміть пиловий фільтр.

Пиловий фільтр

Виїмка в нижній частині приладу

4. Встановіть новий пиловий фільтр.
• Перевірте, чи встановлено фільтр від запахів.
• Встановить пиловий фільтр, спочатку для цього вставте 

повністю нижню частину за виступи.

Фільтр від запахів

Виступ
Пиловий фільтр
Пиловий фільтр встановлюється 
з дотриманням орієнтації.
Перед встановленням знайдіть 
символ у верхній частині фільтра.

5. Встановить фільтр попереднього очищення 
і передню панель.  ►Стор. 14

Про придбання та утилізацію частин приладу
• Див. розділ «Частини, що продаються окремо».  ►Стор. 41
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Питання та відповіді
П: Погана чутливість датчика пилу/РМ2.5…

В: Регулярно очищайте лінзи датчика пилу/PM2.5, так як бруд на лінзі призводить до зниження чутливості 
датчика.  ►Стор. 28
Крім того, час відповіді датчика пилу/РМ2.5 залежить від розміру приміщення.
Налаштуйте чутливість, як описано в процедурі налаштування чутливості датчика пилу/PM2.5.  ►Стор. 23
Якщо для налаштування ВЕНТИЛЯТОРА встановлено режим «  Турбо», чутливість датчика пилу/РМ2.5 
може істотно погіршуватися.
Через сильний потік повітря датчик пилу/РМ2.5 не встигає виявити пил, що всмоктується через впускний отвір 
для повітря. Це не свідчить про несправність.

Датчик пилу/
РМ2.5

П: Чи можна мити фільтр від запахів водою? Або його потрібно замінити?

В:  Фільтр не можна мити водою.
(Під впливом води фільтр втрачає форму і стає непридатним для використання.)
Якщо фільтр випадковим чином був помитий водою, зверніться до продавця.
Вийміть із приладу та очистіть від пилу за допомогою пилосмока. Крім того, немає необхідності його замінювати.
При наявності запаху залиште фільтр в добре провітрюваному місці без сонячних променів. (Приблизно 
на 1 день)  ►Стор. 27 Фільтр від запахів

П: Чи можна очистити пиловий фільтр?

В: Ні. Не намагайтеся очистити фільтр за допомогою пилосмока або води.
(Очищення призведе до зниження продуктивності пилового фільтра)
Замініть фільтр, якщо в ньому накопичилося багато пилу.

П: Пиловий фільтр швидко стає чорним…

В: Зміна кольору не впливає на здатність фільтра збирати пил. Якщо ж це викликає проблеми, замініть фільтр. Пиловий фільтр

П: Під час роботи функції зволоження не видно водяної пари…

В:  Пари не видно, так як зволоження досягається не шляхом кип'ятіння води, а шляхом пропускання повітря через зволожувальний фільтр 
і випаровування води.

П: Повітря, що виходить під час роботи функції зволоження, здається прохолодним

В:  Зі зволожувача виходить повітря, температура якого нижче повітря, що всмоктується у прилад, так як для випаровування води, що міститься 
в зволожувальному фільтрі, витрачається теплова енергія повітря.

П: Очищувач працює в режимі зволоження, однак вологість в приміщенні не збільшується…

В:  У деяких випадках вологість важко збільшити, так як вологість залежить від таких факторів, як розмір приміщення і умови всередині приміщення.
Встановіть режим зволоження на «  (Високий)» і збільшить швидкість ВЕНТИЛЯТОРА перед використанням.
Робота зволожувача може погіршуватися через скупчення бруду в зволожувальному фільтрі. Регулярно мийте/обслуговуйте фільтр.  ►Стор. 30, 31

П: Чи можна використовувати очищувач, навіть якщо блимає індикатор іонізаційного фільтру?

В:  З міркувань безпеки подачу електроенергії до іонізаційного фільтру буде припинено, що призведе до зниження 
ефективності його роботи.
Очистіть іонізаційний фільтр і почніть використовувати прилад, коли лампа іонізаційного фільтру перестане 
блимати.  ►Стор. 32

Індикатор на панелі

П: Чи потрібно міняти картридж з іонами срібла, встановлений в зволожувальному лотку?

В:  Картридж з іонами срібла розрахований на 10 років служби.

Картридж з іонами срібла
Забезпечує стійкість до 
утворення слизу.

Перш ніж звернутися до продавця, перевірте наступне.
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3 довгих 
сигнали

Інтерпретація стану індикатора монітора ВОЛОГОСТІ
Якщо індикатор контролю ВОЛОГОСТІ блимає та з'являється код помилки, від'єднайте вилку від розетки, зачекайте принаймні 5 секунд, 
а потім знову вставте вилку в розетку та працюйте. Якщо код помилки все ще з'являється, дійте, як зазначено нижче.

Код помилки Причина/рішення

Несправність компонента електричної мережі.
¼ Зверніться до місця придбання.

Несправний датчик температури.
¼ Зверніться до місця придбання.

Несправний датчик вологості.
¼ Зверніться до місця придбання.

Несправність компонента електричної мережі.
¼ Зверніться до місця придбання.

Фільтр від запахів все ще в пакеті?

� Якщо не в пакеті
Несправність компонента електричної мережі.
¼ Зверніться до місця придбання.

� Якщо в пакеті
¼ Вийміть електричну вилку з розетки, потім дістаньте фільтр із 

пакета. Нарешті знову встановіть фільтр і увімкніть прилад.

Чи встановлено передню панель, 
фільтр попереднього очищення, 
пиловий фільтр, зволожувальний 
фільтр, зволожувальний лоток та 
резервуар для води?
Ці індикатори можуть блимати, якщо 
в приладі відсутня будьяка частина.

� Якщо встановлені всі частини
Несправність компонента електричної мережі.
¼ Зверніться до місця придбання.

� Якщо не встановлена одна або кілька частин
Відключіть очищувач повітря від джерела живлення, встановіть 
відсутню частину і знову ввімкніть прилад.

У фільтрі попереднього очищення 
є скупчення пилу?

� Якщо в фільтрі немає скупчення пилу
Несправність компонента електричної мережі.
¼ Зверніться до місця придбання.

� Якщо в фільтрі скупчення пилу
Відключіть очищувач повітря від джерела живлення, очистіть 
фільтр попереднього очищення і знову ввімкніть прилад. 

►Стор. 27

Отвір для випуску повітря затулений?

� Отвір для випуску повітря не затулений
Несправність компонента електричної мережі.
¼ Зверніться до місця придбання.

� Якщо отвір для випуску повітря затулений
Прибрати предмет, який заважає виходу повітря через отвір для 
випуску повітря, потім увімкнути прилад.
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Пошук та усунення несправностей
� Перш ніж звертатися в ремонтну службу, перевірте наступне.

Якщо проблему не вдається усунути, зверніться до продавця.

� При виникненні несправності під час роботи приладу
Якщо індикатори не працюють (наприклад, внаслідок удару блискавки) або в їх роботі є відхилення, від'єднайте очищувач повітря від джерела 
живлення, зачекайте 5 секунд, потім підключіть електричну вилку до розетки і увімкніть прилад.

Це не свідчить про несправність
Ця ситуація не є несправністю.

Перевірка
Перевірте ще раз перед тим, як звертатися в ремонтну 
майстерню.

� Звуки під час роботи приладу
Ситуація Перевірте наступні пункти

Характерне клацання під час роботи функції 
зволоження

• Операції увімкнути чи вимкнути функцію зволоження можуть супроводжуватися 
характерними клацаннями.

Булькання під час функції зволоження • Звук булькання може з'являтися при перетіканні води з резервуара для води 
в зволожувальний лоток.

Шиплячий або гуркітливий звук під час 
роботи функції зволоження

• Такими звуками може супроводжуватися обертання фільтру зволожувача під час роботи 
функції зволоження.
Якщо такі звуки дратують, просто переставте прилад в інше місце.

Поскрипування під час роботи функції 
зволоження

• Чи забруднений зволожувальний лоток і фільтр зволожувача?
¼ Такий звук може виникати через накип, що скупчився в зволожувальному лотку або 

в фільтрі зволожувача. Очистіть ці частини. ►Стор. 29, 30

Сплески води під час роботи функції 
зволоження

• Це звук бризок води в зволожувальному фільтрі.

Шиплячий звук під час роботи функції 
зволоження

• Іонізаційний фільтр, що генерує розряд, видає шиплячий звук. Звук може слабшати або 
змінюватися за тональністю залежно від умов експлуатації, однак це не означає 
несправність.
Якщо такі звуки дратують, просто переставте прилад в інше місце.

Клацання/гудіння під час роботи • Іонізаційний фільтр надійно встановлено?
¼ Вставте іонізаційний фільтр до кінця. ►Стор. 32

• Чи є на іонізаційному фільтру пил тощо?
¼ Очистіть його. ►Стор. 32

Свистячий і вібруючий звук під час роботи 
функції зволоження

• У фільтрі попереднього очищення є скупчення пилу?
¼ Очистіть цю частину. ►Стор. 27

• Пиловий фільтр засмічений?
¼ Експлуатація в несприятливих умовах може привести до засмічення і скорочення 

терміну служби пилового фільтра. ►Стор. 5
Замініть пиловий фільтр. ►Стор. 33

• Фільтр від запахів вилучено з пакета? 
¼ Дістаньте фільтр з пакету та встановіть його належним чином. ►Стор. 13, 14

Гучний звук роботи • Пиловий фільтр встановлений правильно?
¼ Якщо він встановлений неправильно, можливе посилення робочого шуму.

  ►Стор. 14
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� Індикатори

Ситуація Перевірте наступні пункти
Індикатор наявності води постійно 
вмикається, потім вимикається

• Якщо індикатор наявності води включений, в деяких режимах ВЕНТИЛЯТОРА на 
поверхні води в зволожувальному лотку можуть виникати хвилі, які будуть рухати 
поплавок, що призводить до включення і відключення індикатора наявності води.
(Індикатор наявності води вмикається і вимикається в залежності від положення 
поплавця.)
¼ Вимкніть прилад і від'єднайте його від джерела живлення, потім наповніть резервуар 

для води. ►Стор. 12

Індикатори на передній панелі не світяться • У налаштуванні яскравості індикатора вибрано значення ВИМК?
¼ Якщо яскравість індикатора встановлено на «ВИМК.», індикатори на передньому 

екрані не світяться. ►Стор. 9
• Прилад працює в РЕЖИМІ ДОБРИЙ СОН? 
¼ Якщо прилад працює в РЕЖИМІ ДОБРИЙ СОН, яскравість індикатора 

встановлюється на «ВИМК» або «ПРИГЛУШЕНО».

Індикатор датчика запаху блимає • Чи встановлено фільтр від запахів?
¼ Встановить фільтр від запахів. ►Стор. 14

Індикатор іонізаційного фільтру продовжує 
блимати навіть після очищення 
іонізаційного фільтру

• Ви очистили фільтр після того, як вийняли вилку з розетки?
¼ Від'єднайте прилад від джерела живлення, зачекайте 5 секунд, потім підключіть 

вилку до розетки.
• Іонізаційний фільтр надійно встановлено на місце?
¼ Вставте іонізаційний фільтр до кінця. ►Стор. 32

• Чи залишилася вода, миючий засіб або волокна тканини на іонізаційному фільтрі 
після чищення?
¼ Після чищення ретельно промийте фільтр водою, щоб не залишилося миючих 

засобів або волокон тканини, а потім повністю висушіть.

Індикатор датчика пилу/РМ2.5 світиться 
помаранчевим або червоним світлом

• Є скупчення пилу в повітрозабірнику датчика пилу/PM2.5 або навколо нього?
¼ Приберіть пил з повітрозабірника за допомогою пилосмока. ►Стор. 28

• З повітрозабірника датчика пилу/PM2.5 знята кришка?
¼ Встановіть кришку надійним чином. ►Стор. 28

• Лінза датчика пилу/PM2.5 забруднена?
¼ Протріть лінзу сухою ватною паличкою або будьяким іншим подібним предметом. 

►Стор. 28

Індикатор наявності води продовжує 
світитися навіть після додавання води

• Чи правильно встановлено зволожувальний лоток? 
¼ Вставте його в прилад. ►Стор. 29

• Чи не застряг поплавок у зволожувальному лотку? 
Поплавок всередині зволожувального лотку встановлено правильно? 
¼ Правильно встановіть поплавок і переконайтеся, що він рухається плавно. 

►Стор. 29
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 � Індикатори
Ситуація Перевірте наступні пункти

У приміщенні є запах, хоча індикатор 
датчика запаху світиться блакитним світлом

• Запах був присутній до того, як електрична вилка приладу була підключена до 
розетки?

 ¼ Початкова чутливість датчика запаху залежить від інтенсивності запаху в першу 
хвилину після приєднання електричної вилки до джерела живлення.  ►Стор. 8  
Щоб змінити початкову чутливість датчика запаху, від'єднайте очищувач повітря від 
розетки в момент, коли повітря чисте (без запаху), почекайте 5 секунд, потім 
підключіть вилку до розетки і увімкніть прилад.

Іноді індикатор іонізаційного фільтру 
вимикається

• Іонізаційний фільтр працює в режимі низької потужності?
 ¼ В режимі низької потужності інтервал часу, протягом якого працює іонізаційний 
фільтр, коротший, ніж, наприклад, в «Нормальному» режимі.  ►Стор. 22

• Прилад працює в ЕКОНОМНОМУ РЕЖИМІ?
 ¼ Індикатор іонізаційного фільтру вимкнений, якщо прилад працює в режимі 
«Контролювання».  ►Стор. 18

 � Функція очищувача повітря
Ситуація Перевірте наступні пункти

Зниження очисної здатності • Навколо очищувача є предмети, що заважають вільному руху повітря, або прилад 
розташований в місці, в якому потік повітря обмежений?

 ¼ Виберіть місце, вільне від сторонніх предметів, в якому потік повітря, що виходить 
з очищувача, буде досягати всіх частин приміщення.

• Жалюзі закриті?
 ¼ Відкрийте жалюзі.  ►Стор. 15

• Забруднення фільтра попереднього очищення або пилового фільтра?
 ¼ Очистіть фільтр попереднього очищення (також може знадобитися заміна пилового 
фільтра).  ►Стор. 27

Запах з отвору для випуску повітря • Чи забруднений фільтр від запахів, зволожувальний фільтр або зволожувальний 
лоток?

 ¼ Очистіть ці частини.  ►Стор. 27–30
• Кожного разу перед заповненням зволожувального лотка свіжою водою необхідно 

зливати залишки води з резервуара для води.
• Якщо прилад працює тільки в режимі очищувача повітря, злийте воду з резервуара для 

води і зволожувального лотка.
• У деяких випадках повітря, що виходить з отвору для випуску повітря, може мати 

слабкий запах, джерелом якого є залишки озону, що виробляється приладом. 
Озон виділяється в незначних кількостях, які не можуть завдати шкоди здоров'ю.

• Приміщення наповнене запахами, так як в цей момент готується їжа або одночасно 
курять кілька людей?

 ¼ Запах буде зменшуватися з часом роботи приладу.
• Прилад було перенесено в інше приміщення?

 ¼ Пристрій може зберігати запах, який був присутній в приміщенні, де використо
вувався прилад. 
Дайте приладу попрацювати деякий час.

• Чи є в приміщенні постійне джерело запаху?
(Фарба, нові меблі, шпалери, аерозолі, косметичні або хімічні засоби)

 ¼ Запах не можна повністю усунути, якщо є постійне його джерело; необхідно 
включити прилад і одночасно провітрювати приміщення або ж добре провітрити 
приміщення і потім запустити пристрій. 
Не розпиляйте і не користуйтеся дезодоруючими та іншими видами аерозолів 
поблизу очищувача повітря.
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Пошук та усунення несправностей
� Функція зволоження

Ситуація Перевірте наступні пункти

Зволоження не проводиться, хоча 
резервуар для води наповнений водою 
(зволожувальний фільтр не обертається)

Вода в резервуарі для води не 
використовується

• Оскільки прилад підвищує вологість шляхом випаровування, вода витрачається 
повільно, якщо в приміщенні висока вологість або низька температура.

• Функція зволоження вимикається, як тільки вологість у приміщенні досягає заданого 
значення. ►Стор. 17

• Чи світиться індикатор ВОЛОГОСТІ?
¼ Якщо індикатор не світиться, натисніть   .

• Чи правильно встановлено зволожувальний фільтр? ►Стор. 29
• Чи є на зволожувальному фільтрі накип або бруд?
¼ Продуктивність зволожувача може знижуватися через скупчення накипу і бруду 

в зволожувальному фільтрі.
Бруд може накопичуватися в зволожувальному фільтрі через погану якість води, 
викликаючи зниження продуктивності зволожувача.
Очистіть зволожувальний фільтр. ►Стор. 29, 30

• Чи світиться індикатор наявності води?
¼ Якщо індикатор світиться, зволожувальний лоток встановлений неправильно.

Встановіть зволожувальний лоток правильно. ►Стор. 29
• Чи індикатор датчика запаху блимає?
¼ Якщо індикатор блимає, фільтр від запахів встановлено неправильно. 

Якщо фільтр від запахів встановлено неправильно, швидкість повітряного потоку 
і продуктивність зволожувача знижується. Знову встановіть фільтр від запахів. 

►Стор. 14

Вологість навколишнього повітря 
не збільшується

• Прилад не може забезпечити задану вологість, якщо в приміщенні або поза будівлею 
збільшується низька вологість, стіни і підлога кімнати сухі або приміщення не має 
ефективного захисту від протягів.

• Чи використовується очищувач в приміщенні з площею, що перевищує площу, 
на яку розрахований прилад? ►Стор. 42

• Чи задана вологість встановлена на  (Низька) або  (Стандартна)?
В налаштуваннях ВЕНТИЛЯТОР вибрано  (Тихо) або  (Низький режим)?
¼ Встановіть режим зволоження на «  (Високий)» і встановіть більшу швидкість 

повітряного потоку перед використанням приладу. ►Стор. 16, 17

Рівень вологості повітря, відображуваний 
на приладі, може відрізнятися від показань 
інших гігрометрів

• Це викликано тим, що температура і вологість в різних частинах приміщення може 
змінюватися під впливом повітряних потоків.
Тому показання індикатора потрібно розглядати лише як приблизну оцінку вологості 
в приміщенні.

Індикатор контролю ВОЛОГОСТІ завжди 
показує високий рівень вологості

• Пристрій встановлено поруч з вікном або в місці, де може бути холодний протяг?
¼ Можливо, це викликано високою вологістю повітря навколо приладу. Переставте 

прилад в інше місце.

• У північних приміщеннях, а також в приміщеннях, розташованих поблизу місць з високою 
вологістю, наприклад, поблизу ванн, швидко накопичується волога, і в них, як правило, 
більш висока вологість.

• Одразу після початку роботи індикатор контролю ВОЛОГОСТІ приладу може вказувати 
рівень вологості, який перевищує фактичну поточну вологість, залежно від стану повітря 
всередині очищувача повітря.
Дайте приладу попрацювати протягом приблизно 1 години та перевірте ще раз.

У кімнаті висока вологість, проте функція 
зволоження не відключається

• Прилад не може забезпечити задану вологість, якщо в приміщенні або поза будівлею 
зволоження не відключається висока вологість, стіни і підлога кімнати вологі або 
приміщення добре ізольовано від протягів.

• Функція зволоження завжди працює разом з функцією очищення повітря. Як тільки 
вологість у приміщенні досягає заданого значення, функція зволоження відключається 
і прилад продовжує працювати в режимі очищувача повітря.

• Чи піддається пристрій впливу прямого сонячного випромінювання або тепла, 
джерелом якого є нагрівальний прилад?
¼ Перемістіть прилад в місце, що захищене від таких видів впливів.
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� Функція зволоження
Ситуація Перевірте наступні пункти

Кількість води в резервуарі для води 
зменшується, навіть якщо функція не 
працює

• Навіть якщо прилад працює тільки в режимі очищувача повітря, кількість води 
в резервуарі для води може зменшуватися через раптове випаровування, викликане 
зволоження не використовується потоками повітря, що може привести до незначного 
підвищення вологості.
Якщо прилад працює тільки в режимі очищувача повітря, злийте воду з резервуара для 
води і зволожувального лотка.

З отвору для випуску повітря вихлюпується 
вода

• Чи правильно встановлено фільтр попереднього очищення, пиловий фільтр 
та зволожувальний фільтр?
¼ Встановіть фільтри правильно. ►Стор. 14, 29, 31

• Коли ви витягували зволожувальний фільтр із рамки та встановлювали його 
на місце, чи правильно ви сформували новий фільтр перед його встановленням?
Зволожувальний фільтр встановлено в неправильній орієнтації, зі смугастим 
візерунком донизу, якщо дивитися зверху? (Смугастий візерунок повинен бути 
спрямований вгору, якщо дивитися зверху.)
¼ Встановіть фільтри правильно. ►Стор. 31

� Інше
Ситуація Перевірте наступні пункти

Вентилятор зупиняється під час роботи 
приладу

• Під час роботи приладу в РЕЖИМІ ЕКОНОМ або АВТО, коли режим «Контролювання» 
ввімкнений, вентилятор щоразу вмикається та вимикається. ►Стор. 18

• Ви намагаєтеся використовувати прилад із знятими передньою панеллю, 
фільтром попереднього очищення, пиловим фільтром, зволожувальним фільтром, 
зволожувальним лотком або резервуаром для води?
Для захисту електричних частин приладу вентилятор зупиняється, якщо будь-
який компонент встановлений неправильно.
¼ Якщо компонент встановлений неправильно, від'єднайте прилад від джерела 

живлення, встановіть всі частини і увімкніть прилад.

Є слід підгоряння на металічній частині 
іонізаційного фільтру

• Це слід від розряду іонізаційного фільтру, він не вказує на дефект.

Відсутній звук розряду іонізаційного 
фільтру

• Кінчик голки іонізаційного фільтру забруднився?
¼ Очистіть його. ►Стор. 32

• Іонізаційний фільтр працює в режимі низької потужності? ►Стор. 22

На підлогу протекла вода • Чи хтось нахиляв прилад?
¼ Вода може розлитися, якщо нахилити прилад.

Перед транспортуванням приладу вимкніть живлення і злийте воду з резервуара для 
води і зволожувального лотка.

• Кришка на резервуарі для води закручена правильно і щільно?
¼ Якщо кришка не закручена або закручена з нахилом, вода може витекти. Перед 

використанням приладу щільно закрутіть кришку.
• Чи є велике скупчення накипу на зволожувальному фільтрі?
¼ Накип може привести до протікання води. Очистіть або замініть його. ►Стор. 29–31

Перешкоди на екрані телевізійного 
приймача

• Чи поруч з приладом встановлена кімнатна антена, телевізор або радіо, які 
встановлені на відстані менше 2 метрів від пристрою?

• Чи поруч з приладом проходять кабель живлення або антенний кабель ТБ або 
радіопристрою?
¼ Встановіть очищувач повітря якомога далі від телевізора, радіо або антени.

Потік повітря направлено дещо вправо • Через конструкцію приладу повітряний потік відхиляється трохи вправо.

Пристрій вмикається відразу після 
підключення електричної вилки до розетки

• Електрична вилка була від'єднана в момент відключення електрики або раптового 
стрибка напруги? В останній раз прилад було вимкнено шляхом від'єднання 
електричної вилки від джерела живлення?
¼ Функція автозапуску автоматично відновлює роботу пристрою.
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Частини, що продаються окремо Зверніться до місця 
придбання.

Запасна частина
Пиловий фільтр (1 шт.)
Модель: KAFP085A4E

Запасна частина
Зволожувальні фільтри (без рамки)
Модель: KNME043B4E

• Заміна раз у 10 років.
• Вловлює пил і пилок.

• Заміна раз у 10 років.
• Зволожуйте повітря шляхом випаровування води під час 

функції зволоження.

• Неправильне технічне обслуговування цих частин може призвести:
• До зниження очисної здатності;
• До зниження здатності видаляти запахи;
• До появи запахів.

• Дотримуйтесь місцевих законів поділу відходів при утилізації пилового фільтра (з поліестеру і поліпропілену) і зволожувального фільтра (з поліестеру).

 � Вимоги до утилізації
• Вироби позначені наступним символом:

Це означає, що електричні та електронні пристрої забороняється утилізувати разом із загальними побутовими відходами. 
ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ розбирати очищувач повітря власноруч: демонтаж системи й роботу з холодоагентом, мастилом та іншими вузлами 
повинен виконувати спеціаліст зі встановлення згідно з відповідним законодавством.

Повторне застосування, утилізація та відновлення приладів здійснюються у спеціалізованому закладі з обробки. Правильна утилізація даного приладу 
дозволить запобігти можливим шкідливим наслідкам для навколишнього середовища та здоров'я людей. За більш докладною інформацією звертайтеся 
до вашого спеціаліста зі встановлення або місцевих органів влади.
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Технічні характеристики
Назва моделі MCK70YVM

Джерело живлення Одна фаза 50 Гц 220240 В / 60 Гц 220230 В

Режим роботи
Очищення повітря

Зволоження і очищення повітря
(При кімнатній температурі: 20ºC, вологість у приміщенні: 

30%)

Турбо режим Стандартний 
режим

Низький 
режим Тихо Турбо режим Стандартний 

режим
Низький 
режим Тихо

Споживання енергії (Вт) 66 16 10 8 68 18 12 11
Рівень гучності (дБ) 54 37 27 18 54 37 27 23

Швидкість повітряного потоку 
(м3/год) 420 210 132 60 420 210 132 102

Продуктивність зволоження 
(мл/год) – *1 650 *2

Площа покриття (м2) 48 *3 –
Зовнішні габарити (мм) 600(В)× 395(Ш)× 287(Г)

Маса (кг) 12,5 (з порожнім резервуаром для води)
Обсяг резервуара для води (л) Приблизно 3,6
Довжина шнура живлення (м) 2

Зроблено в Китаї
• Ці характеристики застосовні до джерел живлення 50 Гц 220-240 В і 60 Гц 220-230 В.
• Навіть якщо очищувач повітря вимкнено кнопкою живлення, мікроконтролер 

споживає близько 1 Вт.
• Цей очищувач повітря призначений для використання в житлових або 

комерційних приміщеннях.
• А-зважений рівень звукового тиску випромінювання нижче 70 дБ(A).
*1.  При наявності води в резервуарі для води рівень води може зменшуватися, вологість 

в приміщенні дещо підвищуватися.
*2.  Продуктивність зволоження розрахована відповідно до стандарту JEM1426. 

(Якщо в режимі ВЕНТИЛЯТОР вибрано «Турбо»)
*3.  Площа покриття розрахована відповідно до стандарту JEM1467.  

(Якщо в режимі ВЕНТИЛЯТОР вибрано «Турбо»)
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The bar code is a manufacturing code.

3P6487321A M20B261A (2107) HT

Двомірний штриховий код 
є технологічним кодом.

DAIKIN ISITMA VE SOĞUTMA SİSTEMLERİ SAN. TİC. A.Ş.
Gülsuyu Mahallesi, Fevzi Çakmak Caddesi, Burçak Sokak No:20
34848 Maltepe / İSTANBUL / TÜRKİYE
Tel: 0216 453 27 00
Faks: 0216 671 06 00
Çağrı Merkezi: 444 999 0
Web: www.daikin.com.tr

Штриховий код є технологічним кодом.


