
 
 

PureMateTM 

                                                          SUPER TECH HEALTH U.K. 
 
Пречиствател на въздух РМ 510 

 
ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА И БЕЗОПАСНОСТ НА ПОЛЗВАНЕ 

 
Благодарим Ви за покупката  на PM 510  – пожелаваме Ви дълги години здравословен и 
               чист въздух ползвайки този иновативен здравословен продукт. 

 
 
 

УКАЗАНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ 
 
За правилното функциониране на този електрически уред, уверете се, че са спазени всички  
предпазни мерки за безопасност. 
 
Тази книжка с инструкции описва мерките за безопасност, които трябва да се спазват по време  
на работа, за да избегнете евентуални наранявания на вас и други лица, и повреди на уреда.   
Съдържанието на тази инструкция е подходящо не само за този продукт, но също така  
най-общо за всички електрически уреди.  
 
СПЕЦИАЛНО ВНИМАНИЕ 

 
Захранване: AC 220~240V/ 50~60Hz.  (Европа и Азия) 
Над тези прежения имаме риск от пожар или електрически удар.  
 

 
 
За да избегнете токов удар, не разглобявайте, ремонтирайте или модифицирайте този уред. 
Поддръжката и почистването на уреда следва да се извършва точно както това е указано в  
тази инструкцияl.  
В случай на повреда, моля свържете се с оторизиран сервиз за техническа поддръжка. 
 

 
Да не се използва на места, където се съхраняват запалителни или взривни материали. 
 

 
Не излагайте устройството на пряка слънчева светлина или в близост до обекти излъчващи  
висока температура. Покачването на температурата вътре в уреда в тежки случаи може да  
предизвика пожар, в по-леките случаи може да доведе до деформация на външната част.  
(Изключете уреда, когато температурата на околната среда надвишава 40ºС) 



 

 
Да не се допуска вкарването на чуждо тяло в устройството. Високото напрежение вътре в  
устройството може да причини токов удар. За да се избегнат инциденти,  НЕ позволявайте  
на децата да пипат или да си играят с това устройство. 
 

 
 
За да предотвратите пожар или опасност от токов удар, не поставяйте уреда в мокри помещения,  
където вода може да проникне в устройството. 
 

 
Не използвайте тъкани или други материали за покриване на уреда. Запушените въздушни  
входове и изходи ще доведе до ненормална работа на това устройството, което може да  
доведе до пожар или други инциденти. 

 
За да се предотвратят смущения или изкривяване в даден сигнал, устройството трябва да  
бъде поставено най-малко на 1 метър разстояние от компютър, телевизор или тунер. 
 

 
Поради съображения за сигурност и за да предотвратите пожар или токов удар, изключете  
захранващия кабел от електрическия контакт, контакт, при следните условия: 
Когато не използвате устройството за дълъг период от време. 
При почистване, поддръжка или по време на смяна на резервни филтри. 
Когато премествате устройството. 
 

  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Ако захранващия кабел е повреден, той трябва да бъде заменен в оторизиран сервиз, за да се 
избегнат токови удари и опасност от пожар 
 

 
УСТРОЙСТВО НА УРЕДА 
 

 



 
ИЗГЛЕД ОТПРЕД: 

 
 Control penel – Контролен панел 

 Air Inlet – Входящ  въздух отзад 

 Air Outlet – Изходящ въздух отпред 

 Unit Body – Корпус на уреда 

 Base – Основа на уреда 

 
ИЗГЛЕД ОТЗАД: 

 

 Carrying Handle – Място за хващане 

 Lock & Release Button – Заключващ бутон 

 Filter Access Cover – Филтърна система 

 

 

КОНТРОЛЕН ПАНЕЛ 
 
 

 

 
 
 

 HEPA Reset – Зануляване на НЕРА филтъра 

 SETTING Display Screen - Дисплей 

 TIMER SET Button – Бутон за настройване на време 

 UV-C / ION ON/OFF Button – Бутон за включване / изключване на UV лампата и 
йонизацията UV-C / ION 

 POWER ON/OFF Button – Бутон за включване / изключване 

 FAN SPEED SELECTION Button – Бутон за избор на скорост на вентилация 

 Power Indicator Light – Светлинен индикатор за работа на уреда 

 
 
 
 
 



ДИГИТАЛНА СИСТЕМА ЗА ПРЕЧИСТВАНЕ НА ВЪЗДУХА 
 

 Предварителен филтър – спира първоначалните по-едри частици прах и 
алергени 

 Активен карбонов филтър – осъществява контрол и превенция над растежа 
на бактерии, микроби и плесени 

 НЕРА филтър – елиминира 99,97% от всички алергени и прах в помещението 
до 0.3 микрона 

 UV – C лампа – UV-C-технологията, която работи с титаниев диоксид, за 
елиминирането на микробите във въздуха. TiO2 се активира от UV-C лампата, 
за да разложи останалите молекули миризма, причинена от тютюнопушене, 
готвене и домашни любимци. 
 

Забележка: Предварителния филтър и Активния карбонов филтър са комбинирани в един слой 
на касетата, за усилване на действието на НЕРА филтъра. 

 
 
СТЪПКИ ЗА ПРИВЕЖДАНЕ НА УРЕДА ЗА РАБОТА: 
 

 Внимателно извадете уреда от кутията и махнете всички найлонови опаковки 

 Свалете задния панел и извадете филтъра от плика 

 Изберете равно масто, където ще стои пречиствателят. За правилното движение на 
въздушния поток, разстоянието до най-близката стена или мебел трябва да е минимум 
30 см. Уверете се, че няма запушена решетка или отвор 

 Включете уреда в електрическия контакт 220V AC. 

 При преместване на уреда винаги използвайте мястото за хващане. 
 

 
ИНСТРУКЦИИ ЗА РАБОТА НА УРЕДА: 
 
Пречиствателят на въздух се управлява от ръчни контролни бутони, разположени в горната 
част (както е показано на схемата за Контролния панел). 
 

 Включете уреда в електрическото захранване 220V AC. 

 Включете уреда, като натиснете бутона On. 

 Изберете скорост на вентилиране от 1 (min) до 5(max). Натиснете бутона за 

включване на UV&ION, което има следните опции:  

-  При първо натискане, включвате Йонизатора и UV лампата 

- При второ натискане, изключвате йонизатора, докато UV лампата остава да 

работи 

- При трето натискане Йонизаторът работи, докато UV е изключена 

 Настройка време за работа на уреда  -  можете да избере уреда да работи за определено време – от 1 до  

8 часа, което се отбелязва на дисплея 

 Индикатор за смяна на филтъра: Светлинният индикатор на контролния панел ще светне, 

което показва, че е време за смяна на филтъра. Сменете филтъра в съответствие с 

инструкциите, след това поставете върха на писалка върха мястото HEPA Reset, за да 

рестартирате системата. В зависимост от начина на използването и околната среда, 

филтър има продължителност на използване около 12 месеца. 

 

 



КАКВО ОЗНАЧАВА СЪКРАЩЕНИЕТО CADR? 

 
CADR "Clean Air Delivery Rate" е показател за обема филтриран въздух, доставен от даден  
пречиствател на въздух. CADR е оценка за това, колко e ефективен даден пречиствател на 
въздух, като елеминиране на  фини частици прах, тютюнев дим и растителни полени. 

 

Clean Air Delivery Rate 

Сравнението между даден модел пречиствател на въздух и друг модел пречиствател на въздух 

може да се изрази с числата на показателя CADR. Като първи критерий се явява площта на 

помещението.  

Този пречиствател на въздух се препоръчва за използване в едно помещение, стая с 
размери до 38 кв.м.  
Преносимите пречистватели на въздух са много по ефективни, когато се използват в 
помещение, където вратите и прозорците са затворени. 
 

Тютюнев дим: 110+ Тази стойност представлява резултат, което може да се очаква в рамките 

на първите 72 часа работа.  

 

СМЯНА НА ФИЛТЪРА 

 

1. Изключете уред от захранването 

2. Натиснете Lock бутона и свалете задния капак от уреда. 

3. Извадете използваният HEPA филтър. Заменете го с нов HEPA филтър и го поставете 

на мястото на стария. Моля, спазвайте указателните стрелки на филтъра, за  

правилното му инсталирате. 

4. Монтирайте задния капак обратно към уреда. 

 
Забележка: Не се опитвайте да измивате и след това да употребявате отново вече изчерпан 
HEPA филтър.  
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 



Преди употреба свалете от филтърната касета пластмасовата 
опаковка. 
 

 
 
 
 
СМЯНА НА UV  
 
 
 
 

 
 
 

1. Натиснете заключващото копче и извадете капака.  

2. След като свалите капака, извадете комбинирания филтър.  

3. Използвайте отвертка и развийте двете винта, както е показано на схемата.  

4. UV-C лампата се отстранява чрез внимателно издърпване, като хванете крушката с 

чиста кърпа (На схемата долу). 

 
ВАЖНО: UV-C лампата би трябвало да се сменя на всеки 10-12 месеца, в 
зависимост от интензивността на изполване на уреда. 
Крушка UV-C се преинсталира, като го плъзнете, хоризонтално, обратно на 
местата си в горната част на устройството. 
 



 
 
 
 
 

 
Възможни проблеми при работата с РМ510 
 
 

Проблем Решение  

Уреда не работи Проверете дали е включен в мрежата. 

 Уреда се изключва неочаквано Проверете дали уреда е включен в изправен 
контакт. 

Проверете дали филтъра е сложен на правилното му място. 

Проверете дали капака е поставен на точното място. 

Няма въздушна циркулация от уреда Изключете уреда. Проверете касетата обединяваща 

предварителен, карбонов и НЕРА филтър. Почистете 

предварителния филтър, ако е задръстен. Сменете 

фълтъра, ако се налага. 

Повишен шум Проверете дали филтрите са изправни и чисти. Сменете 

филтъра ако е наложително.  

Бутоните на контролния панел 

издават звук „биип“ при 

натискане 

За да елиминирате звука „биип“,  кагото бутоните се 

натискат, направете следното: 

1. Натиснете и задръжте бутоните 'TIMER' и 'UV/ION' за 3 

секунди 

2. Повторете това действие, ако искате да възстановите звука 

„биип“ отново. Звука «Биип» ще се вклучи автоматично при 

изваждането на захранващия кабел от контакта. 

Уреда издава продължителен 

„Биип“ звук (около 30 секунди) 

Време е да смените филтъра.  

 



 
 

Спецификация: Пречиствател на въздух PM510                                             
 
 
Приложение: най-удобен за помещения до 38 м²  

Захранване: 220-240V 50Hz 

Консумирана мощност:  55W ( при макс. режим) 

Ниво на шум: Много тих 20 Db(A) до 20 Db(A) на макс.режим 

Йонизация: > 3.000.000  йони/см 

Ниво на пречистване: до 99,97% 

UV лампа: 20Uw ( честота: 254nm ) 

Въздушна циркулация: 220 m³/час 

Произведен чист въздух: 69 m³/час 

CADR рейтинг (на макс. скорост): дим – 110, прах – 120, полени – 126  

Таймер за време: 1 до 8 часа или непрекъснат режим 

Вентилация: 5 скорости   

Размери ( BхДхШ ) в см:  55х25х17                     
 

Тегло: 4,7 кг 

 
 
 
 


