
Пречиствател за въздух 

Подходящ за помещения до 25 м2 

AIPU200CWT 

 



  



Пречиствател за въздух - AIPU200CWT 

За повече информация вижте разширеното ръководство онлайн: 

ned.is/aipu200cwt 

Предназначение 
Продуктът е предназначен да пречиства въздуха в стаята. 

Продуктът може да филтрира въздуха в стая с големина до 25 м2. 

Всяка модификация на продукта може да има последици върху безопасността, 

гаранцията и правилното функциониране на продукта. 

Основни части (изобр. А) 
(1) Индикатор за качеството на въздуха 

(2) LED дисплей 

(3) Въздушен филтър 

(4) Капак на филтъра 

(5) Захранващ кабел 

(6) Капак на сензора 

(7) Сензор за качеството на въздуха 

Интерфейс (изобр. B) 
(1) Индикатор за вкл. / изкл. 

(2) Индикатор за скорост на вентилатора / Автоматичен режим 

(3) Индикатор за спящ режим 

(4) Вход за въздух / Изход за въздух 

(5) Индикатор за таймер 

(6) Индикатор за аниони 

(7) Индикатор за качеството на въздух 

(8) Индикатор за филтър 

(9) Бутон за филтър 

(10) Бутон за качеството на въздуха 

(11) Бутон за аниони 

(12) Бутон за таймер 

(13) Бутон за спящ режим 

(14) Бутон за скорост на вентилатора 

(15) Бутон за вкл. / изкл. 

  



Инструкции за безопасност 

⚠ВНИМАНИЕ 

 Прочетете инструкциите преди употреба 

 Използвайте продукта, само както е описано в това ръководство. 

 Не използвайте продукта, ако е повреден. 

 Не свързвайте обвързан кабел към контакта. 

 Използвайте продукта само на закрито. 

 Не използвайте продукта във влажна или мокра среда. 

 Не поставяйте продукта близо до източник на газ, електрическа горелка или 

отоплителна фурна. 

 Не покривайте вентилационните отвори. 

 Не поставяйте предмети в продукта. 

 Не поставяйте предмети върху него. 

 Ако е необходимо обслужване, обърнете се към квалифициран персонал. 

 Не позволявайте захранващият кабел да докосва горещи повърхности. 

 Не използвайте захранващия кабел за носене на устройството. 

 Не изключвайте продукта от контакта, като дърпате кабела. Винаги хващайте 

щепсела и дръпнете. 

Премахване на опаковката 
1. Отворете А④. 

2. Извадете А③ 

3. Отстранете опаковката и монтирайте наново А③. 

 Обърнато, както е показано на изображение А. 

4. Затворете④. 

 Не поставяйте продукта на не повече от 40 см от стената, за да осигурите 

правилна работа. 

5. Вкарайте А⑤ в източник на захранване. 

Употреба на продукта 
1. Натиснете B ⑮, за да включите продукта. 

2. Натиснете B ⑭, за да увеличите / намалите скоростта на вентилатора. 

 B② показва избраната скорост на вентилатора. 

3. По желание изберете едно от посочените: 

 B⑬, за да изберете „спящ“ 

 B⑫, за да изберете „автоматичен“. 



 B⑪, за да изберете „анион“. 

 B⑩, за да изберете „AQ”. 

 Дръжте прозорците затворени, докато продукта е включен. 

Настройване на автоматичен режим 

1. Натиснете B⑭, за да изберете автоматичен режим. 

 B② показва избраният режим. 

Сензорът показва качеството на въздуха и избраната скорост на вентилатора, 

ако е необходимо. 

2. НатиснетеB⑩ или B⑮, за да излезете от този режим. 

Настройване на спящ режим 

1. Натиснете B⑬, за да изберете спящия режим 

 В спящ режим, продуктът работи колкото се може по-тихо. 

2. Натиснете B⑬  или B⑮, за да излезете от този режим. 

Настройване на таймера 

1. Натиснете B⑫, за да нагласите таймера. 

2. Натиснете B⑫, за да увеличите / намалите часовете. 

 B⑤ показва избраното време 

Часови опции: 2 часа, 4 часа, 8 часа. 

3. Рестартирайте продукта, за да отмените таймера. 

Задаване анионен режим 

1. Натиснете B⑪, за да изберете анионния режим. 

 Продуктът ще изпуска милиони аниони в секунда. 

2. Натиснете B⑪ или B⑮, за да излезете от този режим. 

  



Настройване режим за качеството на въздуха (AQ режим)  

1. Натиснете B⑩, за да изберете AQ режим. 

А① показва качеството на въздуха, изпозлвайки следните цветове: 

Цвят Качество на въздуха 

Червен Лошо 

Жълт Средно 

Син Добро 

Отстраняване на неизправности 
Проблем Решение 
Продуктът не се включва Свържете към източник на захранване. 

Проверете дали захранващият кабел не е 
повреден. 
Уверете се, че А④ е затворен. 

Продуктът издава странни 
звуци 

Уверете се, че А③ е поставено в правилната 
посока 
Натиснете B⑭, за да увеличите скоростта. 
Заменете А③. 

Лошо качество на пречистване Не блокирайте вентилационните отвори и се 
уверете, че има достатъчно място около 
продукта. 
Уверете се, че А③ е поставено в правилната 
посока. 
Уверете се, че стаята не е по-голяма от 25 м2. 
Заменете А③. 

Продуктът разпространява 
неприятна миризма 

Уверете се, че стаята има относителна 
влажност под 85%. 
Заменете А③. 

B⑧ свети, след като замените 
А③ 

Натиснете и задръжте B⑨ за 3 секунди за да 
рестартирате. 

  



Характеристики 
Продукт Пречиствател на въздух 

Артикулен номер AIPU200CWT 

Размери 355 x 205 x 530 mm 

Приложима област < 25 м2 

Дебит на час 200 m3 / h 

Ниво на шум 35 - 54 dB 

Работна температура -10 °C - 40 °Cо 

Работна влажност < 95 % RH 

Захранване 220 - 240 VAC ~ 50 / 60 Hz 

Консумирана мощност 50 W 

В режим на готовност 0.5 W 

Йонизатор Да 

Регулиране режима на работа 3 степени 

Филтър за пречистване HEPA 

Поддръжка 
Почиствайте продукта редовно с мека, чиста и суха кърпа. Избягвайте абразиви, 

които могат да повредят повърхността. 

Не използвайте агресивни химически почистващи препарати като амоняк, 

киселина или ацетон, когато почиствате продукта. 

Почистване на продукта 

⚠ Изключете продукта от контакта преди почистване. 

 Не се опитвайте да поправите устройството сами при повреда. В случай, че 

уредът не работи правилно се обърнете към вашия търговец или оторизиран 

сервиз. 

 Почиствайте външната страна на устройството с мека, влажна кърпа. 

 Почиствайте A③ поне един път месечно с прахосмукачка 

İ Не почиствайте с вода или други течности. 

Проверете индикатора на филтъра 
1. Когато B⑧ свети, проверете A③. 

2. Когато е прашен, почиствте както е описано в Почистване на продукта 

Заменяне на филтъра 
Заменяйте филтъра на всеки 6-8 месеца. 

Вижте Премахване на опаковката за информация как да премахнете и поставите 

А③. 



Гаранция 
Всички промени и / или модификации на продукта анулират гаранцията. Ние не 

носим отговорност за щети, причинени от неправилна употреба на продукта. 

Този продукт е предназначен само за лична употреба (нормална битова 

употреба). Nedis не носи отговорност за износване, дефекти и / или щети, 

причинени от търговска употреба на продукта. 

Опровержение 
Дизайнът и спецификациите подлежат на промяна без предизвестие. Всички 

лога, марки и имена на продукти са търговски марки или регистрирани търговски 

марки на съответните им собственици и с това се признават като такива. 

Изхвърляне 
Този символ показва, че този продукт не трябва да се изхвърля с 

други битови отпадъци в целия ЕС. За да предотвратите възможна 

вреда за околната среда или човешкото здраве чрез неконтролирано 

изхвърляне на отпадъци, вие сте отговорни за рециклирането им, 

така че да може да насърчи устойчивата повторна употреба на 

суровините. За да върнете използвания от вас продукт, можете да 

използвате обикновените системи за връщане и събиране или да се 

свържете с магазина, от който е закупен продуктът. Те могат да 

рециклират този продукт за околната среда. 

  



Помощ и допълнителна информация 
Ако имате нужда от допълнителна помощ и/ или имате коментари или 

предложения, моля посетете официалната страница на NEDIS: 

www.nedis.com/support  

 

  

 

Вносител и дистрибутор за България:   

ВИКИВАТ ООД  

Гр. Пловдив, 4003, България  

Ул. Мостова 3  

W: https://vikiwat.com  

E: info@vikiwat.com  

T: 0700 45 445/ *4545  

 

Производител: NEDIS B.V.  

T: +31 (0)73-5993965   

E: service@nedis.com   

W: www.nedis.com/contact   

NEDIS B.V. De Tweeling 28 5215 MC ’s- 

Hertogenbosch THE NETHERLANDS 

 

 

https://vikiwat.com/

