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Природний очищувач 
і зволожувач повітря має 
привабливий дизайн і 
характеризується зручністю 
у використанні.

1. Прилад здатний очищувати великий обсяг повітря.

• Обсяг зволожуваного повітря: 47 м2, 660 см3/год
• Обсяг очищуваного повітря: 39 м2

2. Внутрішні частини приладу дуже легко очищуються, тому 
ви завжди можете насолоджуватися чистим повітрям.

 Ви можете очистити навіть внутрішній вентилятор.
 Очищення фільтра 

зволожувача не вимагає 
надмірних зусиль (він 
спеціально розроблений 
у такий спосіб, щоби його 
можна було легко збирати 
та розбирати).

 Ємність для води також 
неймовірно легко 
очищується.
- Отвір ємності досить 

широкий (73 мм). 
3. Конструкція приладу 

забезпечує високу зручність 
його використання.

• Прилад розроблено в такий 
спосіб, щоби користувач 
міг уникати надмірного 
навантаження на поперек.

• Елементи керування є добре 
видимими. 

• Захисна кришка приладу щільно прилягає до корпусу.
• Прилад своєчасно повідомлює користувачу, коли 

потрібно замінити воду, долити її або замінити фільтри.
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Заходи безпеки
Під час використання електричних приладів потрібно неухильно дотримуватися загальних правил безпеки, 
щоби звести до мінімуму ризик травмування користувача або пошкодження майна. Просимо вас уважно 
прочитайте це керівництво та використовуйте прилад у належний спосіб.

ОБЕРЕЖНО! Порушення цих правил може призвести до загибелі або отримання серйозних 
травм.

УВАГА! Порушення цих правил може призвести до отримання незначних травм або 
пошкодження майна.

Ці вказівки є обов’язковими до виконання. Потрібно вимкнути живлення.

Не можна виконувати вказані дії. Не можна розбирати ці частини.

Потрібно остерігатися ураження електричним струмом.

Встановлення ОБЕРЕЖНО!
Прилад потрібно використовувати виключно із джерелом живлення, 
електричні параметри якого відповідають або перевищують технічні 
характеристики приладу.
Крім того, для цього приладу не можна використовувати подовжувач.

► Використання подовжувача, до якого підключені інші прилади, може стати 
причиною виникнення пожежі або ураження електричним струмом.

► Використання адаптера також може спричинити пожежу або ураження 
електричним струмом.

► Використання джерела живлення з іншим рівнем напруги/частоти/номінального 
струму може призвести до виникнення пожежі або ураження електричним 
струмом.

Не встановлюйте очищувач і зволожувач повітря біля обігрівача чи іншого пристрою, що генерує 
теплову енергію, а також у надмірно вологому, запиленому приміщенні чи зоні, у якій розміщені 
нафтопродукти. Тримайте очищувач і зволожувач повітря подалі від води (крапель дощу тощо), 
прямих сонячних променів і можливого витоку газу.

► Це може стати причиною виникнення пожежі або ураження електричним струмом.

Встановлення УВАГА!
Розташовуйте очищувач і зволожувач повітря в такий спосіб, щоби його шнур живлення можна 
було легко від’єднати від розетки.
► Інакше виникає ризик пожежі або ураження електричним струмом унаслідок короткого замикання.

Розміщуйте прилад на міцній та рівній поверхні.
► У протилежному випадку може з’явитися надмірна вібрація, шум чи збої в його роботі.

Залишайте не менше 15 см вільного простору між приладом і найближчими стінами або меблями.
► Якщо цього простору не буде вистачати для належного втягування повітря, робочі характеристики 

приладу можуть бути суттєво погіршені.
► Надмірно близьке розташування пристрою до стіни може призвести до зміни її кольору.
Не прокладайте шнури живлення під приладом.

Живлення ОБЕРЕЖНО!
Регулярно від’єднуйте шнур живлення від приладу та очищуйте розетку сухим рушником.
► Накопичення сторонніх речовин (води, пилу тощо) може призвести до виникнення пожежі або 

ураження електричним струмом.

У разі виявлення пошкоджень штекеру шнура живлення або власне самого провідника потрібно 
звернутися до сервісного центру.

Завжди щільно вставляйте штекер у розетку. У жодному разі не використовуйте пошкоджений 
штекер/шнур живлення або надто розхитану розетку.
► Це може стати причиною виникнення пожежі або ураження електричним струмом.

Від’єднуючи пристрій від розетки, тримайтеся за штекер, а не за шнур.
► Це може стати причиною виникнення пожежі або ураження електричним струмом.

Не згинайте, не розтягуйте, не скручуйте та не зв’язуйте шнур живлення. Не вішайте нічого 
важкого на металеву частину приладу, не кладіть нічого зверху на прилад, не вставляйте нічого 
всередину нього, а також не ставте нічого за приладом.
► Це може стати причиною виникнення пожежі або ураження електричним струмом.



4

Заходи безпекиП
ІД

Г
О

Т
О

В
К

А

Живлення УВАГА!
Обов’язково витягуйте штекер шнура з розетки, якщо не плануєте використовувати очищувач 
і зволожувач повітря впродовж тривалого періоду часу, а також робіть це під час грози.
►	 Накопичення сторонніх речовин (води, пилу тощо) може призвести до виникнення пожежі або 

ураження електричним струмом.

У разі виявлення пошкоджень штекеру шнура живлення або власне самого провідника потрібно 
звернутися до постачальника, представника сервісного центру або інших уповноважених фахівців.
►	 Щоб уникнути появи небезпечних ситуацій, доручайте заміну пошкодженого шнура живлення тільки 

виробнику, його представнику або особам із тим самим рівнем кваліфікації.

Прилад ОБЕРЕЖНО!
Якщо прилад вийде з ладу внаслідок контакту з водою, одразу від’єднайте його від джерела 
живлення та зверніться до сервісного центру.
►	 Це може стати причиною виникнення пожежі або ураження електричним струмом.

У разі виявлення витоку газу (побутового газу, пропану тощо) не торкайтеся приладу та його шнура 
живлення, негайно провітріть приміщення та зверніться до представників відповідної державної 
служби або інших уповноважених фахівців.
►	 Не користуйтеся вентилятором.
►	 Будь-яка іскра може призвести до вибуху або виникнення пожежі.

Ніколи НЕ витягуйте шнур із розетки під час роботи приладу.
►	 Це може призвести до виходу обладнання з ладу, витікання з нього води, ураження електричним 

струмом або пожежі.

Для виконання ремонтних робіт віднесіть прилад у сервісний центр.
►	 Ігнорування цієї вимоги може призвести до виходу обладнання з ладу, витікання з нього води, 

ураження електричним струмом або пожежі.

У жодному разі НЕ торкайтеся 
електричного штекера або 
додаткового вимикача.
►	 Це може спричинити 

ураження електричним 
струмом.

НЕ штовхайте прилад і не 
піддавайте його ударному 
навантаженню.
►	 Це може стати причиною 

виникнення пожежі, виходу 
обладнання з ладу або його 
пошкодження.

Тримайте пластикове пакування приладу в недосяжному для дітей місці або знищте його, 
дотримуючись усіх встановлених правил.
►	 Пакування може застрягти в носі або роті дитини та призвести до її задушення, якщо дитина 

гратиме з ним або надягатиме його на себе.

Не всовуйте нічого (зокрема свої пальці) в отвори приладу.
►	 Потрібно бути дуже обережним, щоб уникнути травмування (зокрема травм пальців у дітей).

Не ставте поруч із приладом нічого, на що діти можуть забратися.
►	 Це може призвести до травмування дітей унаслідок приладу або падіння дитини з нього.

Ніколи не від’єднуйте ємність для води та не засовуйте руку у вхідний отвір під час роботи приладу.
►	 Це може призвести до ураження електричним струмом або отримання травм.

Уникайте потрапляння в прилад будь-яких сторонніх речей, зокрема металічних виробів.
►	 Це може призвести до ураження електричним струмом або отримання травм.

Якщо на джерело живлення потрапить волога, негайно витягніть штекер із розетки та повністю 
висушіть прилад.
►	 Це може призвести до ураження електричним струмом або отримання травм.

Не трясіть і не переміщуйте прилад, коли заповнена його ємність для води.
►	 Це може призвести до ураження електричним струмом або отримання травм.

Не використовуйте для очищення приладу мийні засоби або стерилізатори.
Ніколи не кладіть на прилад важкі предмети.
►	 Це може стати причиною виходу приладу з ладу або збільшення рівня шуму під час його роботи.

Не розбирайте, не ремонтуйте та не модифікуйте прилад власноруч.
►	 Не використовуйте жодних запобіжників (мідний або сталевий дріт тощо) окрім затверджених.
►	 Це може призвести до ураження електричним струмом, виникнення пожежі, виходу обладнання 

з ладу або отримання травм.

Якщо всередину приладу потрапить вода або будь-яка стороння речовина, одразу вимкніть його 
та зверніться до представника сервісного центру.
►	 У протилежному випадку існуватиме загроза ураження електричним струмом або виникнення 

пожежі.
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Прилад УВАГА!
Розташовуйте очищувач і зволожувач повітря не ближче ніж за 2 м від інших електричних 
приладів (телевізорів, відеопрогравачів, аудіопрогравачів тощо).
►	 Інакше це може призвести до поганої якості зображення або виникнення завад.

Не розпилюйте жодні отрутохімікати або інші легкозаймисті аерозольні речовини поруч із 
приладом.
►	 Це може не лише зашкодити організму людини, але й спричинити ураження електричним струмом, 

виникнення пожежі або збоїв у роботі обладнання.

Не нахиляйте та не перевертайте догори дном працюючий прилад.
►	 Це може призвести до виходу обладнання з ладу.

Не заливайте в ємність для води надто гарячу рідину (із температурою понад 40 °C) або рідину, 
забруднену сіллю, мийними засобами або іншими речовинами.
►	 Це може призвести до виходу обладнання з ладу.

Не ставте прилад у місці, температура в якому передбачає ймовірність замерзання води в ємності.
Використання води з температурою нижче 6 °C може спричинити вихід обладнання з ладу.
Температура води для очищувача й зволожувача повітря має бути в діапазоні 16... 30 °C. 
У жодному разі не ставте прилад у воду.
►	 Це може призвести до виходу обладнання з ладу.

Не пийте воду з ємності приладу.
Не ставте цей прилад на край столу.
Не сідайте та не ставайте на прилад, не розташовуйте на ньому речі (випрану білизну, свічки, 
посуд, хімічні речовини, металеві вироби тощо).
►	 Це може призвести до ураження електричним струмом, виникнення пожежі, збоїв у роботі або 

отримання травм.

Не вмикайте прилад вологими руками.
►	 Це може спричинити ураження електричним струмом.
►	 Цей прилад не призначений для використання особами (зокрема дітьми) з обмеженими фізичними, 

сенсорними або розумовими можливостями чи браком досвіду й знань, якщо вони не перебувають 
під наглядом або отримали всі необхідні інструкції з його експлуатації від особи, відповідальної за 
їхню безпеку.

►	 Постійно стежте за дітьми, щоби вони не гралися із цим приладом.
►	 ЦЕЙ ПРИЛАД МОЖУТЬ ВИКОРИСТОВУВАТИ ДІТИ ВІКОМ ВІД 8 РОКІВ І СТАРШЕ ТА ОСОБИ 

З ОБМЕЖЕНИМИ ФІЗИЧНИМИ, СЕНСОРНИМИ АБО РОЗУМОВИМИ МОЖЛИВОСТЯМИ АБО 
БРАКОМ ДОСВІДУ Й ЗНАНЬ, ЯКЩО ВОНИ ПЕРЕБУВАЮТЬ ПІД НАГЛЯДОМ АБО ОТРИМАЛИ ВСІ 
НЕОБХІДНІ ІНСТРУКЦІЇ З ЙОГО БЕЗПЕЧНОЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ, А ТАКОЖ ПОВНІСТЮ УСВІДОМЛЮЮТЬ 
ПОВ’ЯЗАНУ ІЗ ЦИМ НЕБЕЗПЕКУ. ДІТЯМ СУВОРО ЗАБОРОНЕНО ГРАТИСЯ З ПРИЛАДОМ. 
ДІТИ НЕ МАЮТЬ ВИКОНУВАТИ ОЧИЩЕННЯ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ ОБЛАДНАННЯ БЕЗ НАГЛЯДУ 
З БОКУ ДОРОСЛИХ.

Очищення ОБЕРЕЖНО!
Уникайте будь-якого безпосереднього контакту приладу з водою. Не використовуйте для 
очищення приладу бензин, розчинник для фарби, спирт або ацетон.
►	 Це може призвести до зміни кольору, деформації, ураження електричним струмом або виникнення 

пожежі.

Перед початком очищення приладу відключіть його від джерела живлення та переконайтеся 
в тому, що вентилятор повністю зупинився.
►	 У протилежному випадку існуватиме загроза ураження електричним струмом або виникнення 

пожежі.
►	 На час наповнення приладу водою та проведення очищення від’єднуйте його від електричної 

розетки.
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Перевірте умови довкілля

Переконайтеся в тому, що були виконані всі перелічені нижче вимоги.
►	 Очищувач і зволожувач повітря розміщено на рівній поверхні без жодного нахилу.
►	 Відсутні будь-які предмети, що закривають вхідний та вихідний вентиляційні отвори приладу.
►	 Прилад розміщено в зоні з низьким рівнем вологості та без легкозаймистих речовин навколо 

нього.
►	 Відстань між приладом та стінами становить не менше 15 см.

Перевірка електричного штекера та розетки

►	 Для підключення приладу до електричної мережі використовуйте розетку 
з напругою 220 В (тоді він буде працювати в належний спосіб).

►	 Обов’язково витягуйте штекер із розетки, коли залишаєте приміщення, 
або коли не плануєте використовувати прилад упродовж тривалого 
періоду часу.

Основна інформація про цей очищувач і зволожувач 
повітря

►	 Водяна пара, яку виділяє цей прилад, є невидимою. Частинки водяної пари, які виділяються 
з приладу, занадто малі, щоб їх можна було побачити неозброєним оком.

►	 Очищувач і зволожувач повітря лише випаровує воду й видаляє пил та інші сторонні 
речовини.

►	 Температура повітря, що виходить із приладу, нижча за кімнатну.
►	 Якщо вода має неприємний запах або змінила свій колір, вилийте її та виконайте очищення 

ємності, яка передбачена для неї в приладі.
►	 Помірний запах, що надходить від фільтра зволожувача, не є ознакою несправності приладу. 

Виконайте очищення ємності для води та фільтра зволожувача.
►	 Частинки помаранчевого кольору в ємності з водою не є сторонніми речовинами — це 

волокна з фільтра зволожувача. Якщо в ємності накопичилося забагато волокон, очистіть її.
►	 Прилад може збільшувати концентрацію двоокису вуглецю в закритому приміщенні. 

Використовуючи його, постійно підтримуйте необхідний рівень вентиляції. Належна 
вентиляція може зменшити інтенсивність неприємного запаху від фільтра.

►	 Доки у фільтр потрапляє чисте повітря, прилад здатний усувати запах аміаку, неприємні 
побутові запахи, а також запах від інших хімічних речовин (як-от формальдегід або леткі 
органічні сполуки, що є причинами розвитку «синдрому хворої будівлі»). Для забезпечення 
найвищої ефективності спочатку провітріть приміщення, а потім дайте приладу видалити 
рештки запахів.

Робоча температура

Температура в приміщенні для ефективної роботи приладу: 6... 40 °C.
►	 Очищувач і зволожувач повітря може не працювати, якщо температура виходить за межі 

вказаного діапазону.
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Відображення поточного рівня вологості
►	 Природний очищувач і зволожувач повітря автоматично визначає поточний рівень вологості 

в приміщенні та показує його з точністю до 5%.
►	 Показник, що відображається приладом, може відрізнятися від фактичного рівня вологості 

в зоні на певній відстані від приладу.
►	 Користувач може контролювати обсяг водяної пари, яку генерує прилад.
►	 Рівень вологості, який показує прилад, може відрізнятися від реального значення залежно від 

умов довкілля.
►	 Після ввімкнення живлення в приладі відбувається процес підготовки для стабілізації 

показників датчиків, тривалістю 1 хвилина.

Що собою являє підготовчий процес?
Після ввімкнення живлення прилад використовує 1-хвилинний підготовчий процес, щоби 
стабілізувати показники своїх внутрішніх датчиків. Упродовж нього показники чистоти на 
панелі керування коливатимуться. Реальний рівень вологості прилад відобразить, коли спливе 
1 хвилина від моменту початку його роботи.

Як користуватися фільтром
►	 Цей прилад не може очищувати повітря без фільтра.
►	 Фільтр упаковано в пластиковий пакет для забезпечення належного захисту від пилу. Перш 

ніж почати роботу з фільтром, зніміть із нього цей пластиковий пакет.
►	 Коли ввімкнеться індикатор, що сигналізує про необхідність заміни фільтра, виконайте заміну 

фільтра HEPA та фільтра для поглинання неприємних запахів. Ці елементи приладу видаляють 
із повітря невидимі дрібні частки пилу та частки газів/запахів. Не чекайте, доки на фільтрах 
з’являться видимі ознаки забруднення. Це може суттєво знизити ефективність приладу. 
Термін служби фільтрів означає максимальний період їхньої експлуатації відповідно до часу 
роботи приладу; цей показник може змінюватися залежно від умов довкілля.

►	 Нові фільтри спочатку можуть виділяти незвичний запах. Він зникне впродовж доби з початку 
використання нового фільтра.

►	 Якщо ви відчуваєте підозрілий запах, користуєтеся фільтром довше, ніж це передбачено, 
або бачите, що потік повітря з приладу послабшав, ви МАЄТЕ обов’язково замінити фільтри 
(фільтр HEPA/фільтр для поглинання неприємних запахів).

►	 Регулярно мийте фільтр попереднього очищення, щоби підтримувати високу ефективність 
роботи приладу та постійно створювати оптимальну атмосферу в приміщенні.

►	 Інструкції із заміни фільтрів див. у розділі «Очищення та обслуговування» на стор. 19, 20 і 21.

Характеристики

Модель LUX-8000W
Номінальна напруга 110... 120 В/60 Гц, 220... 240 В/50/60 Гц

Потужність 36 Вт

Зона покриття 39 - 60 м2

Зволоження 660 см3/год (20 °C, 30%)

Розміри приладу (ширина х висота х глибина) 406 х 630 х 289 мм

Чиста вага 10 кг

Об’єм ємності для води 3,1 л

• Конструкція та технічні характеристики приладу можуть бути змінені в будь-який час без 
додаткового попередження.
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Дії перед використанням

Як наповнити ємність для води
Щоби подовжити термін служби очищувача й зволожувача повітря, рекомендується наповнювати його робочу 
ємність водопровідною водою.

Витягніть ємність для води.
Від’єднайте ємність за допомогою ручки, 
розташованої з правого боку приладу, 
і витягніть її.

Наповніть ємність 
водою.

Очистіть внутрішню частину ємності 
для води.
Очистіть внутрішню частину ємності за 
допомогою нейтрального мийного засобу.

Висушіть внутрішню частину ємності 
для води.
Ретельно протріть внутрішню частину 
ємності сухим рушником.

Вставте ємність для води в прилад.
Закрийте ємність і вставте її назад у прилад.

• Індикатор блиматиме, якщо під час роботи приладу в ємності буде міститися 
недостатній обсяг води.

• Після наповнення ємності прилад має попрацювати 1... 5 хвилин, перш ніж він 
розпочне зволожувати повітря в приміщенні. Після доливання води в ємність 
індикатори гаснуть, і прилад працює в нормальному режимі.

• Використання хлорованої водопровідної води забезпечує кращий захист ємності 
від бактерій, ніж заливання в неї очищеної води. Використання водопровідної 
води з високим вмістом мінералів призводить до появи білого нальоту на 
фільтрах та в ємностях для води. У цьому разі їх потрібно очищувати частіше.

• Під водопровідною водою з високим вмістом мінералів мається на увазі 
рідина, у якій багато іонів калію та магнію. Зазвичай це водопровідна вода 
в прибережних або вапнякових районах.

• Заливши воду в ємність, поставте її на рівну поверхню та щільно закрийте, щоб 
уникнути витікання рідини.

• Після наповнення ємності та розміщення її в приладі, щільно закрийте бокову 
кришку (інакше прилад не працюватиме в належний спосіб).

• Використовуйте лише воду з температурою не більше 40 °C.

Примітка

Поперед- 
ження
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Складові частини та панель керування 

Природний очищувач і зволожувач повітря

Індикатори та кнопки керування

Вбудований протиалергійний 
фільтр і фільтр для поглинання 
неприємних запахів

HEPA-фільтр

Муфти вентилятора

Вентилятор

Бокова кришка

Ємність для води

Ємність для води

Головний блок

Фільтр 
попереднього 
очищення

Передня кришка

Зовнішня кришка

Пилозахисна кришка

Як відкрити передню кришку
Візьміться за нижню частину кришки обома руками, 
потягніть її на себе, а потім вгору, поки вона 
повністю не відокремиться від головного блоку.

Як відкрити зовнішню кришку
Див. стор. 17.

►	 Примітка. Якщо прилад працює з відкритою кришкою, на панелі керування відображається 
знак «dr».
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Water Change

Water Supply

Filter Check

Sleep

Lock (3 sec)

Off Timer
Plasma
Ionizer

Speed

Low      High

Air Purifica
tion

Purification & 
Humidification

Power

Панель керування

Модель - LUX-8000W
Увімкнено функцію плазмового іонізатора

Усі кнопки заблоковано

Замініть воду
Режим сну

Таймер вимк.
Плазмовий 
іонізатор

Очищення 
повітря

Очищення 
й зволоження

ЖивленняШвидкість

Низька
год

Висока
Блокування (3 с)

Залийте воду

Перевірка фільтра

• Кнопки
Живлення Вмикання/вимикання приладу

Очищення й зволоження Вмикання обидвох функцій очищення та зволоження повітря

Очищення повітря Вмикання функції очищення повітря

Швидкість Вибір інтенсивності потоку повітря, що впливає на швидкість 
очищення й зволоження

Плазмовий іонізатор Очищення забрудненого повітря за допомогою іонів

Режим сну Зменшення до мінімуму рівнів шуму та світла, що генеруються 
приладом

Таймер вимк. Налаштування часу вимкнення приладу

• Індикатори
Замініть воду Прилад працював упродовж 72 годин і потребує заміни води

Залийте воду Потрібно заповнити ємність для води

Перевірка фільтра Перевірте, чи потрібно замінити фільтри (HEPA та фільтр для 
поглинання неприємних запахів)
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Щоби розпочати роботу приладу, ви можете обрати режим очищення повітря або режим 
очищення й зволоження повітря. Ви також можете обрати автоматичний режим, у якому прилад 
працюватиме автоматично відповідно до параметрів довкілля, або ручний режим, коли роботою 
приладу керує користувач.

Що собою являє підготовчий процес?
Після ввімкнення живлення прилад використовує 1-хвилинний підготовчий процес, щоби 
стабілізувати показники своїх внутрішніх датчиків. Упродовж нього показники чистоти на 
панелі керування коливатимуться. Реальний рівень вологості прилад відобразить через 
1 хвилину від моменту початку його роботи.

Прилад починає випускати свіже повітря одразу після 
подавання на нього живлення

►	 Під час першого використання приладу після його придбання він автоматично активує 
функцію очищення повітря.

►	 Якщо ви вимкнете прилад під час роботи та ввімкнете його знову, він автоматично відновить 
попередні робочі налаштування (окрім таймера та режиму сну, які в цьому разі будуть 
вимкнені). Прилад автоматично запускає функцію очищення повітря, коли в його ємності 
не залишається води.

Очищення повітря

1. Натисніть кнопку ввімкнення живлення.
Прилад починає випускати свіже повітря. 
• Прилад автоматично регулює інтенсивність потоку 

повітря залежно від рівня забруднення атмосфери 
навколо нього.

• Ви можете перейти з автоматичного режиму в ручний, натиснувши кнопку «Швидкість» 
і збільшивши інтенсивність потоку повітря.

2. Натисніть кнопку «Очищення повітря» під 
час роботи приладу в режимі очищення 
й зволоження

Очищення й зволоження повітря

(Під час першого використання приладу)
  

    
• Прилад автоматично встановлює максимальний рівень вологості 55% і не здійснює 

додаткового регулювання.
• Якщо налаштування рівня вологості на відмітці 55% не змінюється впродовж певного періоду 

часу, прилад автоматично регулює інтенсивність потоку повітря, щоби підтримувати вологість 
на рівні 50—55%.

• Ви можете перейти з автоматичного режиму в ручний, натиснувши кнопку «Швидкість» 
і збільшивши інтенсивність потоку повітря.

(Натисніть кнопку «Очищення й зволоження повітря» під час роботи 
в режимі очищення) Протяжний мелодійний звук

Протяжний мелодійний звукДзинь

Дзилинь

Очищення 
повітря

Очищення 
й зволоження

Живлення

Низька Висока

Дзинь

Очищення 
повітря

Очищення 
й зволоження

Живлення

Низька Висока

Очищення 
повітря

Очищення 
повітря

Очищення 
й зволоження

Очищення 
й зволоження

Живлення

Живлення

Низька

Низька

Висока

Висока
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Режими роботи

Перейшовши з автоматичного режиму в ручний, ви можете самостійно 
регулювати інтенсивність потоку повітря. Чим сильніший потік, тим гучніше 
працює прилад. Пилозахисна 

кришка Ручний режим 
Рівень 5Під час роботи пилозахисна кришка відкривається під кутом 

65 градусів. Не ставте нічого на кришку та не переміщуйте прилад 
під час роботи. Це може призвести до погіршення його робочих 
характеристик.

Режим очищення повітря (ручний)

►	 Натисніть кнопку «Швидкість» — після цього пролунає приємна мелодія.

Режим очищення й зволоження повітря (ручний)

►	 Натисніть кнопку «Швидкість» — після цього пролунає приємна мелодія.

►	 Натисніть кнопки  і  — після цього пролунає приємна мелодія.

У режимі очищення повітря та в режимі його очищення 
й зволоження можна додавати функцію плазмового 
іонізатора.
Функція плазмового іонізатора знищує різні бактерії в повітрі за допомогою 
нешкідливих іонів.
►	 Натисніть кнопку «Плазмовий іонізатор» — після цього пролунає приємна мелодія.
►	 Натисніть кнопку , щоби перевести прилад у режим очищення й зволоження повітря.

Дзинь

Дзинь

Дзилинь

Для тихої роботи 
приладу

Для тихої роботи 
приладу

Для сильно забрудненого 
повітря

Для великого обсягу водяної 
пари

►	 Змініть інтенсивність потоку повітря, 
натискаючи кнопку «Швидкість».
- Передбачені 5 рівнів інтенсивності.

►	 Змініть інтенсивність потоку повітря, 
натискаючи кнопку «Швидкість».
- Передбачені 5 рівнів інтенсивності.

Автоматичний 
режим Ручний 
режим Рівень 1–4

Режим сну

Таймер вимк.
Плазмовий 
іонізатор

Очищення 
повітря

Очищення 
й зволоження

ЖивленняШвидкість

Низька
год

Висока
Блокування (3 с)

Замініть воду

Залийте воду

Перевірка фільтра

Режим сну

Таймер вимк.
Плазмовий 
іонізатор

Очищення 
повітря

Очищення 
й зволоження

ЖивленняШвидкість

Низька
год

Висока
Блокування (3 с)

Режим сну

Таймер вимк.
Плазмовий 
іонізатор

Очищення 
повітря

Очищення 
й зволоження

ЖивленняШвидкість

Низька
год

Висока
Блокування (3 с)

Низька Висока

Низька Висока

Замініть воду

Залийте воду

Перевірка фільтра

Замініть воду

Залийте воду

Перевірка фільтра
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Під час очищення або очищення й зволоження повітря для підвищення 
рівня комфорту можна активувати додаткові функції.

Таймер вимк.: дає змогу встановити час, коли потрібно зупинити роботу 

приладу.

►	 Натисніть кнопку , як це показано на малюнку нижче (після цього пролунає приємна мелодія).
- На таймері можна задати період часу від 1 до 8 годин. Натисніть кнопку  кілька разів, 

поки на екрані не з’явиться бажане числове значення.
- Час буде зафіксовано, якщо ви не змінюватимете значення на екрані впродовж 1 секунди.
- Прилад працюватиме впродовж встановленого періоду, а потім автоматично зупинить 

свою роботу.

Вимкнути таймер: дає змогу вимкнути таймер.

►	 Натисніть кнопку , як це показано на малюнку нижче (після цього пролунає приємна 
мелодія).
- Натискайте кнопку  або кнопку живлення, доки на екрані не з’явиться напис «CC».

Режим сну: Зменшення до мінімуму рівнів шуму та світла, що генеруються приладом

►	 Натисніть кнопку , як це показано на малюнку нижче (після цього пролунає приємна 
мелодія).
- У цьому разі вимикається все підсвічування, окрім кнопки режиму сну, і прилад працює 

максимально тихо.

Вимкнути режим сну: дає змогу вимкнути режим сну.

►	 Щоби вийти з режиму сну, натисніть будь-яку кнопку, окрім кнопки живлення.
- Прилад вийде з режиму сну і надалі працюватиме, використовуючи попередні робочі 

налаштування (підсвічування дисплею також увімкнеться).

Дзинь

Дзинь

Дзилинь

(Увімкнено режим сну)

(Увімкнено режим сну) (Режим сну вимкнено)

Дзинь

Дзинь

Дзинь

Дзилинь

Режим сну

Таймер вимк.
Плазмовий 
іонізатор

Швидкість

годБлокування (3 с)

Замініть воду

Залийте воду

Перевірка фільтра

Режим сну

Таймер вимк.
Плазмовий 
іонізатор

Швидкість

годБлокування (3 с)

Режим сну

Режим сну

Таймер вимк.
Плазмовий 
іонізатор

Швидкість

годБлокування (3 с)

Режим сну

Таймер вимк.
Плазмовий 
іонізатор

Очищення 
повітря

Очищення 
й зволоження

ЖивленняШвидкість

Низька
год

Висока
Блокування (3 с)

Режим сну

Замініть воду

Залийте воду

Перевірка фільтра

Замініть воду

Залийте воду

Перевірка фільтра

Замініть воду

Залийте воду

Перевірка фільтра
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① ② ③

④⑤

Дзилинь

Дзилинь

Блокування: дає змогу заблокувати всі кнопки, захищаючи їх від 
випадкового натискання.

►	 Одночасно натисніть кнопки «Режим сну» і «Таймер вимк.» і утримуйте їх упродовж 3 секунд, 
як це показано на малюнку нижче. Разом зі звуковим сигналом на екрані з’явиться символ 
із зображенням замка, і всі кнопки буде заблоковано.

Розблокування: дає змогу зняти блокування всіх кнопок, що забезпечує 
можливість знову використовувати їх для виконання відповідних функцій.

►	 Одночасно натисніть кнопки «Режим сну» і «Таймер вимк.» і утримуйте їх упродовж 3 секунд, 
як це показано на малюнку нижче. Разом зі звуковим сигналом з екрана зникне символ 
з зображенням замка, і всі кнопки буде розблоковано.

Попереджувальні сигнали повідомляють про стан води й фільтрів, щоби 
користувач міг вчасно виконати потрібні дії, що гарантують якісну роботу 
приладу.

Перевірка фільтра
Якщо цей індикатор блимає, відкрийте передню кришку та перевірте стан фільтрів (фільтра HEPA 
та фільтра для поглинання неприємних запахів). Не використовуйте фільтри, якщо вони надто 
забруднені. Замініть забруднені фільтри новими.

Витягніть шнур живлення 
приладу з розетки.

[Перевірка фільтра]

Відкрийте передню 
кришку.

Закрийте передню 
кришку.

Цей високоякісний фільтр 
здатний утримувати 99,9% 
дрібних часточок пилу 
діаметром менше 0,0025 мм 
(PM2.5). Своєчасна заміна 
фільтрів гарантує високу 
ефективність роботи 
приладу.

Колір нового фільтра

Потрібно замінити

Перевірте стан фільтрів 
і вставте їх назад у 
прилад, використовуючи 
належну послідовність.

Витягніть фільтр.

Попереджувальні сигнали

Режим сну

Таймер вимк.
Плазмовий 
іонізатор

Очищення 
повітря

Очищення 
й зволоження

ЖивленняШвидкість

Низька
год

Висока
Блокування (3 с)

Замініть воду

Залийте воду

Перевірка фільтра

Режим сну

Таймер вимк.
Плазмовий 
іонізатор

Очищення 
повітря

Очищення 
й зволоження

ЖивленняШвидкість

Низька
год

Висока
Блокування (3 с)

Низька Висока

Замініть воду

Залийте воду

Перевірка фільтра
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Замініть воду

Не залишайте воду в ємності на тривалий час, не замінюючи її, бо це призведе до забруднення 
рідини. Індикатор «Замініть воду» блиматиме на екрані в тому разі, якщо ви не користувалися 
приладом упродовж 72 годин після того, як він працював у режимі очищення й зволоження 
повітря. Замініть воду в ємності або вилийте її.

	Витягніть ємність для води.

	Наповніть ємність водою.	Вставте ємність для води 
в прилад. 

	Закрийте ємність і вставте 
її назад у прилад.

	Від’єднайте ємність 
за допомогою ручки, 
розташованої з правого боку 
приладу, і витягніть її.

	Очистіть внутрішню частину 
ємності для води.

	Вилийте воду та очистіть 
внутрішню частину ємності 
за допомогою нейтрального 
мийного засобу.

	Очистіть внутрішню частину 
ємності для води.

	Ретельно протріть внутрішню 
частину ємності сухим 
рушником.

• Як вимкнути індикатор після заміни води
- Після заміни води в ємності індикатор згасне автоматично.
 Одночасно натисніть кнопки «Плазмовий іонізатор» і «Режим сну» та утримуйте 

їх упродовж 3 секунд або більш тривалого періоду часу, щоби вимкнути індикатор 
і ввімкнути функцію очищення повітря.

• Використовуйте лише воду з температурою не більше 40 °C.
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Очищення та обслуговування

• Перед початком очищення обов’язково від’єднуйте прилад від електричної 
розетки.

• Не залишайте воду в ємності на тривалий час. 
Це може призвести до розмноження бактерій 
або виходу приладу з ладу, зокрема до корозії 
внутрішніх частин або припинення процесу 
випаровування води через наявність у ній 
суміші повітря й сторонніх речовин (обов’язково 
спорожнюйте всі ємності для води після 
використання приладу).

• Також можна переміщувати прилад, не 
витягуючи ємність для води — у цьому разі 
потрібно завчасно спорожнити ємність і піддон.

►	 Намочіть сухий рушник теплою водою, відіжміть його, а потім протріть 
ним прилад.

• Не використовуйте для очищення панелі 
керування лужні мийні засоби.

• Не використовуйте для очищення зовнішніх 
поверхонь приладу сірчану/соляну кислоту або 
будь-які органічні розчинники (розчинники для 
фарби, гас, ацетон тощо), а також не розміщуйте 
на них жодні наліпки. 
Це може призвести до пошкодження зовнішніх 
поверхонь.

УВАГА!

УВАГА!

УВАГА!

УВАГА!

Як очищувати зовнішні поверхні

Як зберігати прилад

►	 Вилийте воду з ємності приладу та очистіть її.
►	 Висушіть ємність. Промийте фільтр зволожувача, витріть його сухим рушником і просушіть 

у прохолодному затінку.
►	 Якщо прилад не використовуватиметься впродовж тривалого періоду часу, помістіть його 

в коробку. Покладіть фільтр для поглинання неприємних запахів і HEPA-фільтр в окремі 
пластикові пакети, забезпечивши їх надійний захист від контакту з вологою.

Як переміщувати прилад

►	 Витягніть ємність і піддон для води, після чого перемістіть прилад на нове місце. Якщо ви 
будете переміщувати прилад, витягнувши з нього лише ємність для води, це може призвести 
до отримання травми внаслідок падіння піддона.
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• Не використовуйте для очищення будь-які легкозаймисті речовини (спирт, ацетон тощо).
• Якщо на датчику пилу залишаться сторонні речовини (пил), сигнал про надмірне 

забруднення не зникне. Знову очистіть лінзу датчика.
• Виконуйте очищення датчика раз на дві місяці. У запиленому середовищі очищуйте 

його частіше, оскільки несприятливі параметри довкілля та тривалість роботи приладу 
суттєво впливають на частоту виконання цієї процедури.

• Будьте обережні, коли очищуєте гострі краї вентилятора.

УВАГА!

Як чистити датчик пилу

Як чистити внутрішній вентилятор

Відкрийте передню 
кришку.

Витягніть шнур 
живлення приладу 
з розетки.

Очистіть вентилятор, 
використовуючи для 
цього сухий рушник 
і нейтральний мийний 
засіб.

Очистіть внутрішню 
частину вентилятора 
вологим рушником.

Поверніть складові 
частини приладу 
на свої місця у 
зворотному порядку.

Якщо не закрутити 
гвинти, прилад 
не працюватиме. 
ОБОВ’ЯЗКОВО 
щільно закрутіть 
обидва гвинти.

Відкрутіть два 
гвинти та зсуньте 
кришку праворуч.

Візьміть кришку 
за правий бік 
і зніміть її.

Відкрутіть гвинт, що утримує 
вентилятор на місці, повертаючи 
його за годинниковою стрілкою, 
після чого витягніть вентилятор.

 Якщо не здійснювати 
регулярне очищення 
приладу, ефективність 
його роботи з плином 
часу знижується.Датчик пилу

Очистіть датчик пилу.
- Видаліть пил ватним 

тампоном.

Просуньте два пальці 
у виїмку біля кришки 
датчика пилу та потягніть 
цю кришку на себе.
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• Під час першого використання приладу зволоження може розпочатися не одразу, 
оскільки потрібен деякий час, щоби вода з ємності перемістилася в робочу частину 
обладнання.

• Змінюючи воду, перевіряйте стан ємності та очищуйте її, якщо виявите надмірне 
забруднення.

• Вставляйте ємність з водою щільно, інакше прилад не буде працювати.
• Ємність для води є досить крихкою. Поводьтеся з ємністю обережно, щоби захистити 

її від пошкоджень. Нанесені пошкодження можуть призвести до появи витоків води. 
Не користуйтеся приладом із пошкодженою ємністю для води — для усунення цієї 
несправності зверніться до сервісного центру.

ПРИМІТКА

УВАГА!

Як чистити ємність для води

Від’єднайте ємність 
за допомогою ручки, 
розташованої з правого 
боку приладу, і витягніть її.

Закрийте ємність 
і вставте її назад 
у прилад.

Ретельно протріть 
внутрішню частину 
ємності сухим рушником.

Вилийте воду з ємності. Очистіть внутрішню 
частину ємності за 
допомогою нейтрального 
мийного засобу.

Витягніть ємність 
для води.

Вставте ємність для 
води в прилад.

Висушіть внутрішню 
частину ємності для води.

Вилийте воду 
з ємності.

Очистіть внутрішню 
частину ємності для води.
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• Очищуйте фільтр зволожувача двічі на тиждень, а водяне колесо 
для зволоження — щотижня. Робіть це частіше, якщо відчуватимете 
неприємні запахи або виявлятимете надмірне забруднення.

• Не вставляйте фільтр зволожувача догори ногами. Подивіться на малюнки, наведені вище, 
і розмістіть фільтр, як зображено на них.

• Якщо фільтр зволожувача виділяє неприємний запах або є надто забрудненим, розчиніть 
нейтральний мийний засіб у воді з температурою не більше 30 °C і на годину помістіть фільтр у цю 
рідину. Протріть його акуратними рухами, промийте чистою водою та висушіть у затіненому місці.

• Якщо ви не плануєте впродовж певного часу користуватися функцією зволоження, 
спорожніть ємність і піддон для води, промийте й висушіть фільтр зволожувача, після чого 
зберігайте його в сухому місці.

• Завжди щільно закривайте бокову кришку, інакше прилад не буде працювати.
• Завеликий обсяг сторонніх речовин на фільтрі зволожувача та в піддоні для води може призвести 

до збільшення рівня шуму, поломки приладу або суттєвого ускладнення процесу очищення 
водяного колеса та ємності для води.

• Промивайте фільтр і піддон не менше трьох разів, щоби видалити з них усі залишки 
мийного засобу.

• У ЖОДНОМУ РАЗІ не кип’ятіть фільтр, інакше він зменшиться в розмірах.
• Не віджимайте фільтр, інакше термін його служби набагато зменшиться.

ПРИМІТКА

УВАГА!

Як чистити фільтр зволожувача та піддон для води

Від’єднайте ємність 
за допомогою ручки, 
розташованої з правого 
боку приладу, і витягніть її.

Поверніть складові 
частини на місця 
у вказаній вище 
послідовності, після чого 
ввімкніть прилад.

Протріть піддон для води 
рушником, змоченим у 
нейтральному мийному 
засобі. Промийте піддон 
чистою водою, щоби 
видалити з нього залишки 
мийного засобу та бруду, 
а потім поверніть його 
на місце для подальшого 
використання.

Очистіть фільтр зволожувача за 
допомогою нейтрального мийного 
засобу. На 30 хвилин помістіть 
фільтр у воду з температурою не 
вище 30 °C. 
Промийте фільтр чистою водою, 
щоби видалити з нього залишки 
мийного засобу та бруду. Просушіть 
його в затінку, щоби потім 
повернути на місце для подальшого 
використання (вплив прямих 
сонячних променів може призвести 
до зменшення розмірів фільтра).

Обережно витягніть піддон 
для води, тримаючись за 
ручку в його нижній частині 
(робіть це дуже обережно, 
щоби не розлити воду).

Від’єднайте фільтр 
зволожувача, як це 
показано на малюнку 
вище.

Витягніть ємність 
для води.

Очистіть піддон 
для води.

Очистіть фільтр 
зволожувача.

Вилийте воду 
з ємності.

Від’єднайте фільтр 
зволожувача.

Поверніть частини 
приладу на свої місця.

З’єднайте фільтр зволожувача 
з піддоном для води. → Вставте 
піддон. → Вставте ємність із водою.
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Очищення та обслуговуванняІН
Ш

Е

①

⑥

②

⑤

③

④

Як чистити фільтр попереднього очищення

Витягніть шнур 
живлення приладу 
з розетки.

Відкрийте передню 
кришку.

Повністю висушіть 
фільтр у затінку 
(бережіть фільтр від 
потрапляння на нього 
прямих сонячних 
променів).

Витягніть фільтр.

Промийте фільтр.

Поверніть фільтр на 
місце, як це показано 
на малюнку вище.

• Очищуйте фільтр попереднього очищення раз на два тижні. У запиленому середовищі 
робіть це частіше, оскільки несприятливі параметри довкілля та тривалість роботи 
приладу суттєво впливають на частоту виконання цієї процедури.ПРИМІТКА
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④

※ 

Як замінити HEPA-фільтр та фільтр для поглинання 
неприємних запахів
Якщо на панелі керування світиться індикатор «Перевірте фільтри», замініть HEPA-фільтр і фільтр 
для поглинання неприємних запахів.

Витягніть шнур живлення 
приладу з розетки.

Закрийте передню 
кришку.

УВАГА! Стрічка на фільтрі 
має бути спрямована на 
передню частину приладу 
або до вас. Не повертайте 
фільтр на іншу сторону, адже 
це призведе до зниження 
ефективності роботи 
приладу.

Вставте нові фільтри. Спочатку поставте 
HEPA-фільтр, а потім — фільтр для поглинання 
неприємних запахів. Фільтр попереднього 
очищення потрібно монтувати в останню чергу.

Відкрийте передню 
кришку.

Витягніть фільтр.

HEPA-фільтр — це 
високоякісний фільтр 
для очищення повітря 
від дрібних часточок 
пилу.

HEPA-фільтр Фільтр для 
поглинання 
неприємних 
запахів

Фільтр для поглинання 
неприємних запахів — це 
високоякісний фільтр, що 
усуває запахи туалету, їжі 
та інші побутові запахи.

• Якщо запилений фільтр створює надто багато шуму, його необхідно замінити. Придбайте 
новий фільтр і замініть ним старий.

• Придбайте нові фільтри (HEPA-фільтр і фільтр для захисту від неприємних запахів та алергенів) 
і замініть ними старі компоненти приладу, якщо ті неприємно пахнуть, знижують інтенсивність 
потоку повітря, надто забруднені пилом або почорніли.

• Купуйте нові фільтри в найближчих сервісних центрах.

HEPA-фільтр і фільтр для поглинання неприємних запахів не можна мити водою. Їх потрібно 
всіляко оберігати від контакту з водою.

• Як вимкнути індикатор після заміни фільтрів. Увімкніть прилад, після чого одночасно 
натисніть кнопки «Плазмовий іонізатор» і «Таймер вимк.» та утримуйте їх упродовж 
3 секунд.

• Разом зі звуковим сигналом з екрана зникне індикатор «Перевірте фільтри». 
Наступного разу він з’явиться, коли знову буде потрібно перевіряти фільтри.

ПРИМІТКА

УВАГА!
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Пошук та усунення несправностейІН
Ш

Е

Перш ніж звертатися до сервісного центру з приводу усунення проблем, що виникли під час роботи приладу, 
спробуйте використати рішення, перелічені нижче.

Проблема Перевірка Рішення

Прилад не працює.

• Чи подається на прилад 
живлення?

• Переконайтеся в тому, що на прилад подається 
живлення та спробуйте знову його ввімкнути.

• Чи вставлено штекер у розетку? • Вставте штекер в електричну розетку й знову 
ввімкніть прилад.

• Чи нормально працює 
електрична розетка?

• Підключіть прилад до іншої розетки та знову його 
ввімкніть.

• Чи правильно встановлено 
передню та бокову кришку?

• Чи добре закручені гвинти?

• Переконайтеся в тому, що передня та бокова 
кришки встановлені в належний спосіб.

• Переконайтеся в тому, що гвинти на зовнішній 
кришці щільно закручені.

Не гасне індикатор 
«Перевірте фільтри».

• Після заміни фільтрів ви 
одночасно натискали кнопки 
«Плазмовий іонізатор» і 
«Таймер вимк.» та утримували їх 
упродовж не менше 3 секунд?

• Після заміни фільтрів одночасно натисніть 
кнопки «Плазмовий іонізатор» і «Таймер вимк.» та 
утримуйте їх упродовж не менше 3 секунд, поки не 
почуєте звуковий сигнал.

Не гасне індикатор 
«Замініть воду».

• Після заміни води ви одночасно 
натискали кнопки «Плазмовий 
іонізатор» і «Таймер вимк.» та 
утримували їх упродовж не 
менше 3 секунд?

• Після заміни води одночасно натисніть кнопки 
«Плазмовий іонізатор» і «Режим сну» та утримуйте 
їх упродовж не менше 3 секунд, поки не почуєте 
звуковий сигнал.

Неприємний запах.

• Чи давно ви очищували ємність 
із водою? Чи використовували 
ви забруднену воду?

• Очистіть ємність для води, фільтр зволожувача 
й внутрішню частину головного блоку.

• Чи відчуваєте ви запах хлору?
• Це запах хлору, що надходить від водопровідної 

води. (Використовуйте воду, відстояну впродовж 
доби).

• Чи не забруднений фільтр 
попереднього очищення? • Очистіть фільтр попереднього очищення.

• Чи відчуваєте ви неприємний 
запах від HEPA-фільтра або 
фільтра для поглинання запахів?

• Замініть HEPA-фільтр і фільтр для поглинання 
запахів.

• Чи відчуваєте ви неприємний 
запах від фільтра зволожувача?

• Неприємний запах від фільтра зволожувача може 
бути зумовлений принципом роботи приладу. Це 
не вважається несправністю. Очистіть фільтр 
зволожувача та піддон для води.

Вода погано 
подається.

• Чи правильно встановлено 
ємність із водою?

• Перевірте, чи правильно встановлено ємність із 
водою.

Не світиться індикатор 
«Залийте воду», у той 

час як в ємності немає 
води.

• Чи не залишилася вода в 
піддоні?

• Сигнал «Залийте воду» з’являється лише тоді, коли 
води немає ані в ємності, ані в піддоні. Вилийте 
воду з піддона та перевірте, чи ввімкнеться 
індикатор «Залийте воду» впродовж 3 хвилин після 
цього.

Повітря виходить без 
водяної пари.

• Чи ввімкнули ви функцію 
зволоження?

• Перевірте, чи світиться індикатор увімкнення 
функції очищення й зволоження повітря. Якщо ні, 
увімкніть функцію зволоження.

• Водяна пара, яку виділяє прилад, є невидимою. Це не є ознакою дефекту чи 
несправності приладу.

Випаровування 
відбувається дуже 

слабко.

• Чи не використовуєте ви 
артезіанську воду? • Наповніть ємність водопровідною водою.

• Чи не замерзла вода в ємності? 
Може вода в ємності надто 
холодна?

• Залийте в ємність воду з температурою 7–15 °C і 
зачекайте 10–15 хвилин, перш ніж вмикати прилад. 
Використання води з температурою нижче 6 °C 
може призвести до виходу приладу з ладу.

Прилад видає дивні 
звуки.

• Чи правильно встановлено 
водяне колесо для зволоження?

• Перевірте, чи правильно встановлено водяне 
колесо.

• Ви чуєте звуки, схожі на 
дряпання?

• Колесо має розташовуватися зубчатою стороною 
вперед.

• Чи не забруднена вода в ємності 
та водяному колесі великою 
кількістю помаранчевих 
часточок?

• Придбайте в сервісному центрі новий фільтр 
зволожувача й встановіть його замість старого. 
Регулярно очищуйте водяне колесо та ємність для 
води. ОБОВ’ЯЗКОВО видаляйте м’якою щіткою 
білий наліт із канавки навколо водяного колеса, 
інакше він може призвести до появи надмірного 
шуму.

• Ви чуєте звуки, характерні 
для руху потоку води?

• Вода може шуміти, коли перетікає з ємності 
в головний блок.
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Утилізація
УТИ

ЛІЗАЦ
ІЯ

(Відходи електричного та електронного обладнання)
Належна утилізація виробу

Це маркування на виробі або супровідній документації до нього означає, що 
відходи електричного та електронного обладнання не можна змішувати 
зі звичайними побутовими відходами. 

Ви можете допомогти в охороні навколишнього середовища! Даний знак означає, 
що даний прилад не можна утилізувати разом з іншими побутовими відходами після 
закінчення терміну служби. Щоб уникнути виникнення негативного впливу на 

навколишнє середовище або здоров'я людини, необхідно виконувати вимоги по утилізації даного приладу.  
Здайте прилад у спеціалізований пункт або зверніться до продавця, у якого був придбаний даний прилад. 

Викидаючи це обладнання у лісі або в іншому природному середовищі, ви створюєте загрозу для свого 
здоров ’я та довкілля. Небезпечні речовини можуть потрапити у ґрунтові води, а відтак у харчовий ланцюжок.

 
Особливе зауваження

 



 

 
 

 

 
Ці умови гарантії діють на території України. При виявленні недоліків протягом гарантійного строку, 
споживач має право висунути вимоги, встановлені чинним законодавством про захист прав 
споживачів щодо їх усунення.  
Пер еконливо просимо Вас уважно перевірити правильність заповнення гарантійного талону. При 
відсутності відмітки підприємства торгівлі про продаж, розрахункового документа з датою продажу, 
гарантійний термін визначається від дати випуску виробу.  
В конструкцію,  комплектацію або технологію виготовлення виробу, з метою поліпшення його 
технічних характеристик, можуть бути внесені зміни. Такі зміни вносяться у виріб без попереднього 
повідомлення Покупця та не тягнуть зобов'язань щодо змін/поліпшення раніше вироблених виробів 

 Ми гарантуємо високу якість, надійну та безпечну роботу своєї продукції, за умови дотримання 
технічних вимог, що викладені в інструкції з експлуатації.  
Зовнішній вид та комплектність виробу  
Ретельно перевірте зовнішній вигляд виробу та його комплектність. Усі претензії щодо зовнішнього 
вигляду та комплектності виробу пред'являйте Продавцю при покупці виробу. Також, при отримані і 
оплаті виробу через Інтернет –  магазин та доставки його кур’єром, Покупець у присутності кур’єра, 
зобов’язаний перевірити повноту комплектації й зовнішній вигляд виробу на предмет відсутності 
фізичних дефектів (подряпин, тріщин, сколів, і т.п.). Після від’їзду кур’єра або виходу покупця з 
магазину, претензії з цих питань не приймаються.  
Загальні правила монтажу (підключення) виробу.  
(якщо виріб має потребу в монтажі або підключення)  
Виробник рекомендує здійснювати установку та підключення товару спеціалістами авторизованих 
сервісних центрів (далі –  АСЦ). Виробник не несе жодної відповідальності за будь - який збиток, 
завдан ий споживачеві, фізичним або юридичним особам внаслідок установки та підключення, що не 
відповідають вимогам, зазначеним в інструкції з експлуатації (монтажу).  
У разі звернення до інших організацій або до фізичних осіб, що мають відповідні ліцензії і 
серт ифікати, вимагайте щоб майстер залишив документ, який підтверджує проведення робіт по 
монтажу (підключенню).  
Відповідальність за несправність виробу з вини організації, що здійснила його монтаж (підключення), 
несе монтажна організація. У даному випадку необхідно звернутися до організації, що проводила 
монтаж (підключення), виробу.  
Оплата робіт з установки та підключення товару, а також монтажу та демонтажу виробу під час 
ремонту, відбувається за прейскурантом  АСЦ.  
Умови гарантії  
Гарантійне обслуговування та ремонт придбаного Вами виробу повинен здійснюватися тільки АСЦ. 
При виявленні неавторизованого втручання, гарантійні зобов’язання виробника припиняються.  
Уразі звернення до інших організацій або до фізичних осіб, що мають відповідні ліцензії і сертифікати,

 вимагайте щоб майстер залишив документ який підтверджує проведення робіт по установці.  
Несправні вузли виробу, в період дії гарантійних зобов`язань, ремонтуються за рахунок АСЦ або 
замінюються на працездатний виріб. Рішення про доцільність ремонту або заміни приймають фахівці 
АСЦ. Несправні вузли, замінені в період дії гарантійних зобов`язань переходять у власність АСЦ.  
При виконанні гарантійних ремонтів, термін гарантії збільшується на час перебування виробу в 
ремонті. Зазначений час обчислюється від  дня звернення споживача в АСЦ із вимогою про усунення 
недоліків.  
Порядок обчислення гарантійного строку для виробу, який придбано для комерційних цілей, 
визначається окремо договором купівлі -продажу, відповідно до діючого законодавства України.  
 

24

Гарантійні зобов'язання

ГАРАН
ТІЙ

Н
І ЗО

БО
В'ЯЗАН

Н
Я



 

 

 

 
 

Правильне заповнення гарантійного талону  
Щоб уникнути помилок, переконливо просимо Вас, до установки/експлуатації виробу, уважно 
ознайомитися з його інструкцією з експлуатації та перевірити заповнення Гарантійного талону.  
Гарантія дійсна та має силу, якщо Гарантійни й талон правильно та чітко заповнений, та в ньому 
вказані: найменування і модель виробу, його серійний (заводський) номер, дата продажу, а також є 
підпис уповноваженого лиця, штамп фірми Продавця та підпис Покупця про прийняття ним 
гарантійних умов. Заборо няється вносити в Гарантійний талон будь-які зміни, а також стирати, 
виправляти або переписувати будь- які дані зазначені в ньому. У випадку неправильного або 
неповного заповнення Гарантійного талону негайно зерниться до Продавця даного виробу.  
При невикон анні цих умов Гарантійний Талон визнається недійсним.  
Задоволення вимог споживача не поширюється на товари, які використовуються для інших потреб, 
не передбачених їх конструкцією.  
Будь ласка, зберігайте Гарантійний талон у період всього терміну експлуатації виробу.  
По всім питанням, рекомендуємо Вам звертатися тільки в Авторизовані сервісни центри , адреса й 
телефони яких знаходяться на інтернет -сторінках:  www.optim911.ua  
Будь -яку додаткову інформацію Ви можете отримати за телефонами гарячої лінії ТМ IClima:  
(044) 406-40-47 

Що робити при виникненні несправності  
1. Знеструмити виріб, перекрити подачу газу, води.  

2. Прочитати інструкцію з експлуатації (розділ «Усунення несправностей»  

3. Подзвонити до інформаційного центру компанії за телефоном, зазначеним в гарантійному 

документі.  

4. При заміні комплектуючих виробів/складових частин вимагайте їх пред’явлення перед 

установкою.  

5. Після проведення ремонту майстер повинен заповнити графу «Інформація про ремонти» у 

гарантійному документі.  

 
Вимоги під час приймання виробу до АСЦ  

Гарантійний ремонт виконується при наданні несправного виробу в чистому вигляді та повної його 
комплектності при наявності повністю та правильного заповненого Гарантійного талону.  

На гарантійне обслуговування приймається товар за наявності експлуатаційних документів, пломб 
виробника або виконавця на товарі, якщо це передбачено експлуатаційним документом, відсутності 
пошкоджень товару, які могли викликати несправність, за умови дотримання вимог експлуатаційного 
документа щодо правил зберігання, введення в  експлуатацію та використання товару за 
призначенням  

 
Будь -які претензії щодо якості товару розглядаються тільки після перевірки виробу представником 

АСЦ.  
Виконання АСЦ ремонтних робот та заміна дефектних деталей виробу відбуваються або у 

приміщенні АСЦ або у Покупця (на розсуд АСЦ). Гарантійний ремонт виробу виконується протягом 
14 (чотирнадцяти) днів. В разі, якщо під час гарантійного ремонту стане зрозумілим, що в зазначений 
строк недоліки  не будуть усунені, сторони мають право укласти угоду про новий термін.  

У разі потреби діагностики і ремонту товару в приміщенні організації, яка здійснює ремонт (АСЦ), 
транспортування виробу здійснюється відповідно до Закону України «Про захист прав споживачів». 
У разі виклику спеціаліста для перевірки якості виробу, у результаті якого виявилася відсутність 

      

 Уразі відсутності Покупця  за вказаною  адресою  на  момент приходу  спеціаліста  
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недоліків виробу або було виявлено, що недоліки виникли внаслідок порушення правил використання, 
зазначених в інструкції з експлуатації, транспортування, монтажу (підключення), обставин непереборної
 сили, діагностика товару та транспортні витрати оплачуються Покупцем за прейскурантом АСЦ.
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АСЦ в обумовлений час, при повторному виклику стягується плата за виїзд спеціаліста за 
прейскурантом АСЦ.  

Гарантія виробника не поширюється:  
- технічне та сервісне обслуговування виробу (чистку, заміну фільтрів або пристроїв, виконуючих 
функції фільтрів);  
- програмне забезпечення виробу;  
- на будь -які адаптації та зміни вироби, які внесені Покупцем самостійно, в тому числі з метою 
вдосконалення та розширення його звичайної сфери застосування, яка вказана в інструкції з 
експлуатації виробу;  
- аксесуари, які входять до складу виробу (частини оформлення корпусу, лампочки, батарейки й 
акумулятори, картриджі, зарядні пристрої, насадки, фільтри, запобіжники й інші деталі, які мають 
обмежений строк гарантії).  

 
Гарантія виробника також не надається у випадках:  

- наявність у гарантійному талоні виправлень, нерозбі рливих записів;  
- якщо на виробі вилучена чи пошкоджена ідентифікаційна (товарна) етикетка, нерозбірливий 
серійний номер;  
- якщо несправності виробу виникли внаслідок ушкоджень при транспортуванні, неправильного 
зберігання, недбалого застосування, поганого догляду. Якщо виріб має надмірне забруднення, як 
внутрішнє так і зовнішнє, іржавий;  
- порушення правил використання виробу, зазначених в інструкції з експлуатації;  
- виріб піддавався розкриттю, самостійному ремонту чи заміні конструкції особами, не 
уповноваженими на ремонт АСЦ, або змащенню виробу під час гарантійного терміну, якщо це не 
передбачено інструкцією з експлуатації (сліди розкриття, зірвані шліци гвинтів)*;  
- виріб, призначений для роботи в побутових умовах, використовувався в комерційних цілях  
(професійне використання та великі об’єми робіт) або для інших цілей не передбачених конструкцією 
даного виробу *;  
- якщо експлуатація виробу після прояву несправності не була зупинена і продовжувалась*;  
- дефект виник внаслідок некваліфікованих дій під час встановлення (монтажу/демонтажу) виробу, 
або внаслідок спроб ремонту неавторизованим сервісними центрами та іншими особами;  
- підключення до виробу стороннього обладнання, що призвело до виходу з ладу самого виробу. 
Висновок про вихід з ладу виробу, в р езультаті впливу вищесказаних факторів, робиться фахівцем 
АСЦ.  
- виріб має зовнішні механічні ушкодження, або ушкодження, які викликані незалежними від 
виробника причинами, такими як: явища природи й стихійні лиха, пожежа, домашні й дикі тварини, 
потраплян ня всередину виробу сторонніх предметів, комах, речовин, рідин і т.п.;  
- ушкодження, викликані невідповідністю параметрів живильних мереж державним стандартам та 
іншими подібними факторами;  
- ушкодження, викликані використанням нестандартних видаткових матеріалів, адаптерів, запчастин 
і т.п.;  
- якщо має місце нормальний знос виробу в результаті тривалого використання (великі об’єми робіт). 
Рівномірний знос деталей при відсутності на них заводських дефектів не дає право на їх заміну по 
гарантії*;  
- внаслідо к витоку фреону за місцями з`єднань фреонових магістралей, за якість яких несе 
відповідальність монтажна організація.  
- дефектів, що виникли внаслідок невиконання Покупцем зазначеної нижче Пам’ятки по догляду за 
виробами.   
*виявляється діагностикою в авторизованому сервісному центрі  

 
Гарантійний термін  

Гарантія виробника надається на весь спектр продукції Торгової марки IClima  , що 
постачається в Україну. 

Найменування  
Термін 
служби  

(місяців)  
Гарантійний строк  

(місяців) 

Очищувач повітря з функцією 
зволоження  36 12 
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Гарантія не п оширюється на недоліки в роботі виробу в разі якщо Покупець за своєї ініціативі (без 
урахування відповідної інформації Продавця) обрав та купив кондиціонер належної якості, але за 
своїми технічним характеристикам не призначений для приміщення, в якому він був згодом 
встановлений Покупцем.  

Шановний покупець! Нагадуємо, що некваліфікований монтаж кондиціонерів може привести к його 
неправильної роботі і, як наслідок, до порушень в роботі виробу.  

Пам’ятка по догляду за кондиціонером повітря:  
- раз на 2 (два) тижні (при інтенсивної експлуатації частіше) контролюйте чистоту повітряних 
фільтрів в внутрішньому блоці (дивись інструкцію з експлуатації). Захисні властивості цих фільтрів 
базуються на електростатичному ефекті, тому навіть при незначному забрудненні фільтр  перестає 
виконувати свої функції;  
- для надійної та тривалої роботи кондиціонерів повітря необхідно проводити їх періодичне технічне 
обслуговування (чистка від бруду та пилу теплообмінників зовнішнього та внутрішнього блоків, 
перевірку тиску у системі, діаг ностика електронних компонентів кондиціонера, чистку дренажної 
системи та інше) спеціалістами АСЦ не менш двох разів на рік, в іншому разі споживачеві може бути 
відмовлено в гарантії;  
- раз на рік (краще навесні або восени, перед переходом його в режим міжсезоння), при необхідності 
слід вичистити теплообмінник зовнішнього блоку та перевірити роботу на всіх режимах. Це 
забезпечить надійну роботу Вашого кондиціонера повітря;  
- звертаємо Вашу увагу, що експлуатація кондиціонера повітря у зимових умовах має свої 

особливості. При  температурі повітря нижче допустимої робочої температурі вказаної в інструкції, 
рекомендуємо використовувати кондиціонер в режимі вентиляції.  
- запуск кондиціонера для роботи в режимах охолодження або обігрів може привести к збоям у 
роботі т а поломці компресора. Якщо зовнішня температура повітря від’ємна та конденсат (вода з 
внутрішнього блоку) виводиться на зовні, то можливо замерзання води в дренажної системі і, як 
наслідок, конденсат буде витікатиме з піддону внутрішнього блоку у приміщенн я. Зауважимо, що 
адаптувати до зимових умов можливо будь -яку спліт- систему. Для цього в неї може бути додатково 
вбудовані пристрій підігріву картера компресора і регулятор оборотів вентилятора зовнішнього блоку, 
а так само встановлюється «теплий» дренаж ; 
- якщо виріб не використовується – його необхідно відключати від електромережі.  

 
Продавець (виробник) знімає з себе відповідальність за можливу шкоду, прямо або 

опосередковано заподіяну виробом людям, домашнім тваринам, майну в разі, якщо це сталося в 
результ аті недотримання правил і умов експлуатації, установки виробу; умисних або необережних 
дій покупця (споживача) або третіх осіб. Також Продавець (виробник) не несе відповідальність за 
можливу шкоду, прямо або опосередковано заподіяну виробом відповідного призначення, в  
результаті втрати, пошкодження або зміни даних та інформації.  

Покупець попереджений, що відповідно із статтею 4 Закону України «Про захист прав споживачів» 
з моменту підписання Покупцем Гарантійного талону вважається що:  

- уся необхідна інформація  щодо придбаного виробу і його споживчих властивостях представлена 
в повному обсязі у відповідності з статтею 15 ;  

- Покупець отримав інструкцію з експлуатації придбаного виробу на української мові та 
___________________________; 

- Покупець ознайомлений та згоден з умовами гарантійного обслуговування/особливостями 
експлуатації та догляду придбаного виробу і зобов’язується їх виконувати;  
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ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПІДТВЕРДЖЕННЯ ВІДПОВІДНОСТІ ПРОДУКТУ 

Очисник повітря відповідає вимогам Технічного Регламенту електромагнітної 
сумісності обладнання (затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 
16 грудня 2015р. № 1077), вимогам Технічного Регламенту низьковольтного 
електричного обладнання (затвердженому постановою Кабінету Міністрів України 
від 16 грудня 2015р. №1067), вимогам Технічного Регламенту обмеження 
використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному 
обладнанні (затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 10 березня 
2017р. № 139), 

  Декларації про відповідність можна знайти на сайті www.optіm.ua у розділі 
«Підтримка» 
Адреса потужностей виробництва: 
DAEYOUNG EP CO.,LTD. 3104ho, 13, Heungdeok 1-ro, Giheung -gu, Yongin-si, 
Gyeonggi-do, Republic of Korea, Республіка Корея

 З питань гарантійного обслуговування, ремонту та прийняття претензій від 
споживача звертайтесь до уповноваженого представника в Україні: 

 
ТОВ «ТОРГОВА КОМПАНІЯ «ОПТІМ» Україна, 03134 м. Київ, вул. Пшенична, 9 

тел.: (044) 406-40-46 
факс: (044) 406-40-45  

Тел. гарячої лінії: 0-800-50-70-35 (безкоштовно зі стаціонарних телефонів, 
в межах України).

Будь-яку додаткову інформацію Ви можете отримати на сайті www.optim.ua

 

Термін

 

служби

 

-

 

3

 

роки.

 

До введення в експлуатацію термін зберігання 
необмежений.

 

Дата виробництва вказана на виробі.

 

  

 

Увага! У зв'язку з тим, що перелік сервісних центрів постійно змінюється, 
актуальний  перелік авторизованих сервісних центрів Ви можете отримати на 
офіційному сайті: http://optim911.com.ua
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Клієнт дає згоду на обробку своїх персональних даних, відповідно до закону України Про захист персональних даних від 01 червня 2010 року №2297 VI.  
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