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                       Инструкция за ползване                      
 

ПРЕЧИСТВАТЕЛ НА ВЪЗДУХ – HF 100 
 

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! 

 
Този йонизиращ пречиствател на въздуха доставя чист, свеж и здравословен въздух в 
помещенията ( или в превозни средства ), без да издава шум, защото няма  вентилатор, филтър 
или каквито и да било движещи се части. 

 
Как HF 100 почиства въздухът без вентилатор? 

 
Йонизация на въздуха. Прочиства въздухът по т.н. йонна технология. Това означава, че твърдата 

му статична електронна схема произвежда големи количества отрицателни йони ( mах. 500.000 на 
см³) . Вградения колектор за събиране на прах е зареден със статично електричество и улавя 
носещите се във въздуха фини частици от прах и алергени.   
На практика, почти всички вредни частици във въздуха са заредено положително. Отрицателните 
йони се залепват към тези положително заредени частици, правят ги по-тежки и по-обемисти, така 
че те не могат повече да се задържат във въздуха и да причиняват вреда. По този начин ги 

неутрализират. 
 
Включване на  уреда 

 Поставете уреда на избрана равна повърхност, бюро или монтирайте на стената. Включете 
захранващия кабел с уреда и щепсела в ел. мрежа 

 Когато се ползва в автомобил, трябва да го включете в контакта на запалката. В момента 
на стартиране на автомобилния двигател, винаги изключвайте пречиствателя! 

 

Позиции за включване: 
 Включен на ниво "HI" – при по-големи автомобили и помещения 

 Включен на ниво "LO" – при по-малки автомобили и помещения 

 
Почистване и поддръжка  

 Изключете уреда от електрическата мрежа преди почисване! 

 Почистете металния колектор, иглите и предната метална решетка от натрупалия се прах и 
фини частици по следния начин. 
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Обърнете уреда върху мека кърпа. Почистете решетката и иглите през дупките, и отворите на 
уреда, като използвате подходяща клечка с памук напоена със спирт.  

 
 Почиствайте външния корпус на уреда с мека кърпа. 

 Ако уреда издава звуци, като жужене, това показва, че има нужда от почистване. 

 Желателно е да почиствате уреда 1 път в месеца, за неговата перфектна работа                                                           
 

Къде да използваме пречиствателя на въздух HF 100 

 
За помещения  с площ  до 15 м²: 

 кухня, спалня 

 студио  

 офис  

 хотелска стая   

 клиника, кабинет, болнична стая  

 автомобили от всякакъв тип 
 

Внимание 
 

1. Не включвайте/изключвайте уреда от адаптора с мокри ръце.  
2. Не пъхайте метални предмети в уреда, възможно е да предизвикате късо съединение. 
3. Не изваждайте части от уреда. 
4. Не вдишвайте директно с носа си в уреда – мин. разстояние 45 см. 
5. Не поставяйте пречиствателя в близост до запалителни или експлозивни субстанции. 
6. Не допускайте овлажняване на уреда. 
7. Не разполагайте пречиствателя в близост до нагревателен уред. 
8. Не използвайте спирт или разяждащи препарати за почистване на външността на уреда.  
9. Всеки електростатичен звук, който се чува по време на работа на уреда идва от  

влажността на въздуха и това не пречи на работата на уреда. 

                                          
Характеристики  
 

Пречистващ капацитет: препоръчителна площ до 15 м² 

Консумирана мощност и захранване: 3,4W /адаптор за 12 V DC 

Йонизация на въздуха :   max  500.000 йони/см³ 

Филтрираща система (без филтър за подмяна): 
- йонизатор  

- метален колектор  

Допълнителни възможности :  монтиране на стена или в автомобил 

Размери ( B х Д х Ш ) в см : 7 х 21 х 13  

Тегло в кг : 0,75 

 

 
  

 

 


