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                    Инструкция за ползване                           
 

Пречиствател на въздух за хладилник HF10 
 

Уважаеми клиенти, 

Поздравяваме Ви за закупуването на този уред на Heaven Fresh. Както всички други продукти на 

Heaven Fresh и този уред е разработен на базата на най-новите технически постижения и в 

производството му са вложени сигурни и модерни електронни и електрически елементи. 

Отделете няколко минути, преди да включите уреда и прочетете следващата инструкция за 

експлоатация. Благодарим Ви! 

 
1. Характеристики 

Безжичният пречиствател на въздуха HF10 във Вашият хладилник  действа по следния начин: 

 Убива бактериите и дезинфекцира с активен кислород.  

Убива незабавно 95% от гъбичките, бактериите, плесените от заразена храна и зеленчуци. 

 Отстранява зловонието и лошата миризма. 

HF10 обогатява въздуха с кислород, разгражда органичното зловоние и така предотвратява 

смесването на миризмата от развалена храна.  

 Разлага пестицидите, но запазва витамините. 

HF10 ефективно обогатява с кислирод и разгражда отровните пестициди по повърхността на 

плодовете и зелечуците, но запазва витамините и хранителните съставки на храната. 

 Запазва свежестта на храната. 

HF10 контролира процеса на загниване на плодовете и зеленчуците, дезинфекцира и отстранява 

миризмите, удължава трайността на месото, плодовете и зеленчуците. 

► HF10 има благотворно влияние върху вашето здраве 

Поемането на развалена храна предизвиква хранителни отравяния със симптоми като гадене, 

повръщане, разстройство и др. С HF10 вие и семейството ви няма защо повече да се страхувате 

от хранителни отравяния. HF10 запазва витамините и хранителните съставки в храната.  

► Без повече пестициди.  

Пестицидите във Вашите зеленчуци и плодове вредят на здравето.  

С HF10 ще консумирате храна, напълно изчистена от пестициди. 
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2. Начин на употреба 

 Зареждане на уреда с батерии: 

Завъртете основата на уреда по посока на часовниковата стрелка, поставете 4 бр. алкални батерии  

според отбелязаните положителни (+) и (-) отрицателни полюси. 

 Силен и слаб режим на действие (НІ & LO) по Ваш избор. 

След зареждане пречиствателят ще работи без прекъсване 30 минути, за да отстрани миризмите и 

да дезинфекцира Вашия хладилник. След тези 30 минути действие устройството ще работи 

периодично според режима на действие. В слаб режим очистителят се включва за 150 секунди на 

час, циклично. При силен режим – за 4 минути на час, циклично. Микрокомпютър контролира 

автоматичната работа на уреда да излъчва отрицателни йони на всеки 2 часа. Светлинният 

индикатор свети непрекъснато, когато уредът работи и примигва на всеки 15 секунди, когато е в 

режим на изчакване. 

 Поставете HF 10 в горното отделение. 

Ако в хладилника неприятната миризма е прекалено наситена, избере силен режим на действие. 

 Примигване на  червената лампичка (LED)  

Примигването на червената лампичка, докато уредът работи, означава, че няма достатъчно мощност 

и е време да смените батериите. 

ОБЪРНЕТЕ ВНИМАНИЕ НА СЛЕДНОТО: 

 Не поставяйте HF10 на влажни и горещи места. 

 Изваждайте батериите, когато пречиствателят не работи. 

 Не изваждайте пречиствателя от хладилника, когато работи. 

Заради ниската температура в хладилника при допир със стайната температура отвън и отвътре в 

пречиствателя ще се образува конденз. Тази влага разяжда батериите, причинява ръждясване на 

металните части и може да доведе до лошо функциониране на уреда.  

Когато сменяте батериите, извадете уреда и го избършете . Преди да смените батериите, изчакайте, 

докато температурата му се изравни със стайната.  

3. Почистване и поддръжка: 

 Проверка на волтажа на батериите. 

При постоянна употреба, волтажът на батериите трябва да се проверява на всеки два месеца. Начин 

на проверка: Изключете пречиствателя, после го включете. Повторете това няколко пъти. 

Светването/изгасването на зелената лампичка показва, че батериите са добри. Мигането на 

червената лампичка показва, че батериите трябва да се сменят. 

 Избягвайте удари – не изпускайте пречиствателя и избягвайте да го удряте. 

 Почиствайте капака му с неабразивен препарат. 

За почистването на външните части на HF10 използвайте мек почистващ препарат. 

 Почиствайте веднъж на всеки два месеца. 

Прегледът и почистването се извършва, когато е необходимо или поне веднъж на всеки два месеца. 

 

 


