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Будь ласка, прочитайте перед використанням вашого 
нового очисника повітря

Деякі інгредієнти запаху, що були поглинув фільтром, можуть стати 
відокремленими, та можуть бути розряджені у повітря через отвір для 
випуску повітря, та стати причиною появи додаткових запахів. Залежно 
від середи використання приладу, особливо якщо прилад використову-
ється в умовах, що більш жорстокіші , ніж домашні, цей запах може по-
силитися у коротший період, ніж очкувалось. 
У такому разі ми рекомендуємо придбання додаткового фільтру та його 
заміну.

ПРИМІТКА
• Очишувач повітря розроблений для знищення пилу, що знаходиться у повітрі та запаху, але 
не шкідливих газів (на приклад, окис вуглецю, що містить сигаретний дим.) Якщо джерела 
запаху все ще присутні, прилад не здатен повністю знищити запах (на приклад, запахи від 
будівничих матеріалів та запахи улюблених свійських тварин).

• Рекомендується відкрити трохи вікно коли ви палите, щоб сприяти більшій вентиляції. 

Уловлювання Пилу / Дезодорую-
чий Фільтр

Пил

Запах

пилок, пил, частки сигаретного диму, 
небезпека свійських тварин

запах сигаретного диму, домашні за-
пахи (туалетний / сміттєвий /свійських 
тварин, та інші)

Видаленні фільтром елементи
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УКРАЇНСЬКА

Дякуємо, що придбали Очисник Повітря Корпо-
рації SHARP. Будь ласка, ретельно прочитайте 
це керівництво з експлуатації за для правиль-
ного використання інформації. Перед викорис-
танням цього приладу, будьте впевнені прочи-
тати розділ “Важливі Інструкції з Безпеки.”
Після прочитання цього керівництва з експлу-
атації, зберігайте його у зручному місці для по-
дальших інструкцій.

ВАЖЛИВІ ІНСТРУКЦІЇ З БЕЗПЕКИ ........ UA-2
• ЗАСТЕРЕЖЕННЯ .................................... UA-2
• ПОПЕРЕДЖЕННЯ, ЯКІ СТОСУЮТЬСЯ 
ФУНКЦІОНУВАННЯ .................................. UA-3

• МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ З УСТАНОВКИ ... UA-3
• ІНСТРУКЦІЇ З ОБСЛУГОВУВАННЯ 
ФІЛЬТРІВ  ................................................. UA-3

НАЙМЕНУВАННЯ ЧАСТИН .................. UA-4
• ДІСПЛЕЙ ОСНОВНОГО БЛОКУ ............. UA-4
• НАОЧНА ДІАГРАМА ................................ UA-4
• ВМІЩЕННЯ............................................... UA-5
• ВНУТРІШНЯ СТОРОНА .......................... UA-5

ПІДГОТОВКА ............................................ UA-6
• ІНСТАЛЯЦІЯ ФІЛЬТРІВ ........................... UA-6
• НАПОВНІТЬ ЄМНІСТЬ ДЛЯ ВОДИ ......... UA-7

ФУНКЦІОНУВАННЯ ................................ UA-8
• РОБОТА ГОЛОВНОГО БЛОКУ ............... UA-8

ДОГЛЯД І ОБСЛУГОВУВАННЯ ........... UA-9
• ІНДИКАТОР ФІЛЬТРА ............................. UA-9
• ЗАДНЯ ПАНЕЛЬ ТА ДАТЧИКИ ............... UA-9
• ЄМНІСТЬ ДЛЯ ВОДИ.............................UA-10
• БЛОК .......................................................UA-10
• ЛОТОК ДЛЯ ВОДИ .................................UA-11
• ЗВОЛОЖУЮЧИЙ ФІЛЬТР .....................UA-12
• ІНСТРУКЦІЇ ПО ЗАМІНІ ФІЛЬТРУ .........UA-13

ВИЯВЛЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ .....UA-14

СПЕЦИФІКАЦІЇ .......................................UA-15

ЗМІСТ ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Технологія Plasmacluster використовує 
плазмовий розряд для відтворення та  
виділення тих самих позитивно та не-
гативно заряджених іонів, які відтворю-
ються у природі (Іони “Plasmacluster”).
Це унікальна технологія очищення 
повітря Корпорації SHARP, призна-
чена для знищення та деактивуван-
ня таких потенціальних алергенів як 
екскрементні речовини та пилових 
кліщів*1, вірусів*2 та цвілі і бактерій*3 
що знаходяться у повітрі, та були 
доведені організаціями третіх сторін 
як у Японії, так і  за кордоном.
Коли у повітрі висока щільність 
Plasmacluster іонів, сигаретний дим, 
що в’ївся у штори або дивани, буде 
видалено приблизно за 80 хвилин*4, 
та коли одежа висить у місці, що 
знаходиться під прямим влученням 
потоку повітря з приладу, що гене-
рує Plasmacluster іони, запах поту 
зменшується фактично до нуля за 
одну ніч (приблизно 6 годин).

Технологія “Plasmacluster”

*1 Вища школа Наукових Досліджень 
Речовин, Університет Хірошима, 
Японія

 Контроль дії потенціальних алерге-
нів кліщів у повітрі на (13 м²)

*2 Retroscreen Virology, Лтд., Лондон, 
ВБ

 Вимір відносної кількості вірусів, ви-
далених у повітрі у ємності 1 м³

*3 Асоціація Охорони Здоров’я у Ишика-
ві, Японія

 Вимір цвілі та бактерій у повітрі по-
вітропробовідбирачем (13 м²)

*4 Japan Spinners Inspecting Foundati-
on, Японія

 Видалення дезодоруючого ефекту з 
насичених запахом фрагментів одежі
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Під час використання електричних приладів, треба додержуватись запобіжних заходів,включаючи такі:

UA-2

ВАЖЛИВІ ІНСТРУКЦІЇ З БЕЗПЕКИ

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ Для запобігання ризику електричного шоку, вогню або тілесного ушкодження:

• Прочитайте усі інструкції перед використанням приладу.
• Користуйтесь тільки  220-240 вольтовими розетками
• НЕ використовуйте прилад, якщо шнур електроживлення або штепсельна вилка по-
шкоджені, або не подається струм до розетки у стіні.

• Періодично видаляйте пил з штепсельної вилки.
• НЕ засовуйте пальці або сторонні предмети до отвору для впуску повітря або отвору 
для випуску повітря.

• Під час від’єднання вилки від розетки, завжди тримайтесь за вилку і ніколи не тягніть за шнур.
 Ураження електричним струмом та/або пожежа може виникнути у разі короткого замикання. 
• НЕ від’єднуйте штепсельну вилку вологими руками.
• НЕ використовуйте прилад поблизу газових приладів або камінів. 
• Від’єднайте штепсельну вилку з розетки перед чищенням приладу, та коли не вико-
ристовуєте прилад.

 Ураження електричним струмом через негідну ізоляцію та/або пожежа з короткого замикання 
може статися як результат. 

• Під час заповнення ємності водою, чищення приладу, та якщо прилад не використо-
вується, від’єднуйте вилку від розетки. Це може призвести до ураження електричним 
струмом та/або загорянню за допомогою короткого замикання.

• Якщо шнур електроживлення пошкоджений, він повинен бути замінений виробником, 
його сервісним агентом, авторизованим Сервісним Центром корпорації  Sharp або ква-
ліфікованою людиною за для запобігання ризиків ушкодження.

• Не вмикайте прилад під час використання аерозолю проти комах або у кімнатах, де є залиш-
ки масла, диму з масляними домішками, іскри від запалювання сигарет, хімічні випари у пові-
трі, або у місці, де прилад може намокнути, наприклад ванні кімнати.

• Додержуйтесь обережності під час чищення приладу. Сильні корозійні очищувачі можуть пошкодити корпус.
• Обслуговувати очищувач повітря має тільки Авторизований Сервісний Центр Sharp. У разі виникнен-
ня проблем, необхідності настроювання або ремонту, зверніться до найближчого Сервісного Центру.

• Під час транспортування приладу, від’єднайте ємність та лоток для води, та тримайте при-
лад за ручки, що знаходяться з обох боків.

• Не вживайте воду, що знаходиться у Ємності або Лотку для води.
• Змінюйте кожен день воду у ємності, наливаючи свіжу воду з під крану, та регулярно чистість 
ємність та лоток для води. (Дивись  UA-11 та UA-12). Якщо пристрій не використовується, ви-
лийте воду з ємності та лотку для води. Якщо залишити воду у лотку / ємності, це може спри-
чинити утворення цвілі, бактерій та неприємних запахів. 

 У деяких випадках бактерії можуть стати наслідком шкідливого впливу на здоров’я.
• Цей прилад не підходить для використання особами (враховуючи дітей) з обмеженими фізич-
ними, сенсорними або психічними можливостями, або осіб, які недостатньо досвідчені чи не-
грамотні,  доки вони не будуть знаходитись під наглядом, або доки їм не буде надано інструк-
ції щодо використання приладу людиною, що є відповідальною за їхню безпеку.

 Діти повинні бути під наглядом за для впевнення, що вони не грають з приладом.

ПРИМІТКА - Радіо або ТБ Інтерфейс
Якщо цей очищувач повітря може вплинути на радіо чи телевізійний прийом передач, спробуй-
те виправити це за допомогою одного або декількох слідуючих  способів:
• Переорієнтуйте або змініть положення антени.
• Збільшіть відстань між приладом та радіо/ТБ приймачем.
• Під’єднайте обладнання в іншу розетку, ніж у ту, де увімкнений приймач.
• Зверніться за допомогою до дилера або до досвідченого радіо/ТБ технічного спеціалісту.
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ПОПЕРЕДЖЕННЯ, ЯКІ СТОСУЮТЬСЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ
• НЕ блокуйте отвір для впуску повітря та/або отвір для випуску повітря.
• НЕ використовуйте прилад біля або на  гарячих об’єктах, таких як печі або повітронагрівачі, 
або в місцях, де прилад може контактувати з паром.

• Завжди використовуйте головний прилад у вертикальному положенні.
• Завжди тримайте ручки по обидві сторони приладу, коли переміщуєте його.
 Тримання приладу за задню панель під час перенесення може спричинити роз’єднання час-
тин приладу, і таким чином одна з частин відпаде, спричинивши тілесне ушкодження.

• Не використовуйте прилад без правильно встановлених фільтрів, ємності та лотку 
для води.

• Не мийте та не використовуйте знову фільтр. 
 Це не тільки не покращує роботу фільтру, але й може стати причиною ураження електрич-
ним струмом або пошкодження обладнання.

• Протирайте корпус тільки м’якою тканиною.
 Не використовуйте сильнодіючі рідини та/або очисні засоби.
 Поверхня приладу може бути пошкоджена або тріснути.
 Окрім цього, як результат, датчики можуть бути пошкоджені.

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ З УСТАНОВКИ
• Під час функціонування приладу, будь ласка, встановіть прилад не менш ніж на 2м 
від обладнання, що виробляє електричні хвилі, такі як телевізори, радіоприймачі або 
електричні годинники.

• Уникайте місць, де меблі, тканини або інші предмети можуть блокувати отвори забору 
чи/або випуску повітря.

• Уникайте використання приладу де він може бути підвержений конденсації або різким 
змінам температури. (Використовуйте у прийнятних умовах при температурі від 0 до 
35˚C у кімнаті.)

 (Якщо цьому не можна запобігти, будь ласка, потримайте прилад вимкненим з 1 годину.)
• Встановлюйте на стійку поверхню у приміщеннях з достатньою циркуляцією повітря.  
 У разі встановлення приладу на коврові покриття, прилад може незначною мірою вібрувати.
• Уникайте місць, де є домішки масляного диму (такі як кухні, та інші).
 Як результат цього може тріснути поверхня приладу, або датчик може вийти з ладу.
• Встановіть прилад на відстані приблизно 30-60 см від стіни для забезпечення достатнього 
руху повітря. 

 Стіна, яка знаходиться одразу за отвором виходу повітря, з часом може забруднитись. Вико-
ристовуючи прилад довгий час у тому самому місці, періодично чистіть стіну та закривайте її 
вініловим щітом, і т.п., щоб попередити забруднення стіни. 

ІНСТРУКЦІЇ З ОБСЛУГОВУВАННЯ ФІЛЬТРІВ
• Слідуйте інструкціям цього керівництва для правильного догляду та обслуговування філь-
трів.

 Використовуйте фільтри, розроблені тільки для цієї моделі
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ДІСПЛЕЙ ОСНОВНОГО БЛОКУ

НАОЧНА ДІАГРАМА

НАЙМЕНУВАННЯ ЧАСТИН

Кнопка ЖИВЛЕННЯ УВМ/ВИМК
Кнопка Plasmacluster Іони УВМ/ВИМК

Кнопка РЕЖИМУ

Індикатор Plasma-
cluster Іонів УВМ/
ВИМК

ВКАЗІВНИК ОЧИЩЕННЯ
Датчик запаху постійно контр-
олює стан повітря та змінює 
колір індикатора у залежності від 
інтенсивності запаху.

Індикатор Режиму 
Зволоження

Кнопка Cкидання фільтру

Індикатор фільтра

Індикатор 
Швидкості 

Вентилятору

Датчик 
Запаху

Чистити Дуже забруднений

ПомаранчевийЗелений Червоний

Дісплей основного 
блоку
Ручка

Основний Блок
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ВМІЩЕННЯ

• Посібник з експлуатації

ВНУТРІШНЯ СТОРОНА

(Форма вилки залежить від країни.)

Ручка

 Ручка Ємності

Ємність для води
(для 

зволожування)
Зволожуючий фільтр

Кришка 
Ємності

Лоток для води

Поплавець

Шнур 
електроживлення

Штепсельна вилка

Отвір для ви-
пуску повітря

Задня панель 
(Фільтр 
попереднього 
очищення)

Виступ

Фільтр 
(Уловлювання Пилу 
/ Дезодоруючий 
Фільтр)

Отвір для випуску 
повітря

Отвір для 
забору повітря

Наклейка з 
датами
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ПІДГОТОВКА

UA-6

Будьте впевнені, що від’єднали вилку з розетки у стіні.

Для підтримання якості фільтру, його встановлюють у головний прилад та 
запаковують у пластиковий пакет. Будьте впевнені вийняти фільтр з плас-
тикового пакету перед використанням приладу.

 Від’єднайте фільтр

 Від’єднайте Задню Панель.
Потягніть виступ на поверхні Задньої Панелі.

 Встановіть фільтр

ІНСТАЛЯЦІЯ ФІЛЬТРІВ

 Вийміть фільтр з пластико-
вого пакету.

Не встановлюйте фільтр задом наперед, 
або прилад буде працювати невірно.

 Помістіть фільтр усередину головного приладу.

1

2

2

1

1

Виступ

 Під’єднайте Задню Панель назад 
до приладу.2

 Запишіть дату початку експлуатації 
на наклейці з датами.3
Використовуйте дату початку експлуатації як орі-
єнтир для визначення інтервалів заміни фільтрів. 

Н а к л е й к а 
з  д а т а м и 
початку екс-
п л у а т а ц і ї 
фільтрів
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 НАПОВНІТЬ ЄМНІСТЬ ДЛЯ ВОДИ

Попередження

Кришка 
Ємності

• Не піддавайте прилад впливу води. Це може спричинити коротке замикання та / або 
спричинити ураження електричним струмом.

• Не використовуйте гарячу воду  (40 ºC), хімічні речовини, ароматичні речовини, брудну 
воду, або інші шкідливі речовини, це може спричинити деформацію та/або вихід при-
ладу з ладу.

• Використовуйте тільки свіжу водопровідну воду. Використання іншої води може спри-
чинити появу цвілі, грибків та / або бактерій.

Прилад можна використовувати без води у Ємності 
для води під час роботи у режимі Очищення Повітря. 
Коли використовуєте Режим Зволоження, Ємність 
для води повинна бути наповнена водою.

1 Від’єднайте ємність, потягнув ручку ємності 
уверх.

2 Від’єднайте Кришку Ємності та обережно 
наповніть Ємність для води водопровід-
ною водою.

3 Після заповнення водою, щільно затяг-
ніть кришку ємності.
• Переконайтеся, що вода ніде не тече.
• Зайву воду на зовнішній стінці ємності видаляйте 
тряпкою.

• Під час перенесення ємності тримайте її обидвома 
руками отвором уверх.

4 Монтуйте Ємність для води у прилад.

 Міняйте воду у ємності для води кожного дня сві-
жою водопровідною водою.

Верхній засув заклацнеться у положенні при пра-
вильно встановленій ємності.
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Fan Speed Indicator Lights
lasmacluster Ion Indicator Light

POWER ON/OFF 
Button

MODE Button
Plasmacluster Ion 
ON/OFF Button

Робота НИЗ 

Прилад буде працювати у спо-
кійному режимі з мінімальним 
забором повітря.

Робота СЕРЕДН 
Прилад буде працювати з СЕРЕД-
НЬОЮ швидкістю вентилятору.

Робота МАКС 

Прилад буде працювати з МАКСИ-
МАЛЬНОЮ швидкістю вентилятору.

Робота АВТО 
Швидкість вентилятору перемикається авто-
матично (з високої на низьку та у зворотньому 
напрямку) у залежності від вмісту домішок у по-
вітрі.  Датчик визначає рівень забруднення для 
забезпечення ефективного очищення повітря.

ФУНКЦІОНУВАННЯ

РОБОТА ГОЛОВНОГО БЛОКУ

UA-8

Кнопка ЖИВЛЕННЯ УВМ/ВИМК
• Натисніть на кнопку початок роботи (короткий гудок) 
та кінець роботи (довгий гудок).

• Індикатор Plasmacluster та Швидкості вентилятору 
увімкнути/вимкнути.

• Доки шнур живлення не було від’єднано від розетки, 
функціонування приладу почнеться у режимі, у яко-
му функціонував прилад попередньо.

Кнопка РЕЖИМУ

Кнопка Plasmacluster Іони УВМ/ВИМК

• Натисніть Кнопку Режиму щоб вибрати бажану швид-
кість вентилятору. Індикатор покаже швидкість венти-
лятору, обрану на даний момент.

• Режим функціонування може бути увімкнений, як пока-
зано нижче.

Натисніть кнопку Plasmacluster Іони УВМ/ВИМК, 
щоб увімкнути чи вимкнути режим іонізації. 
Коли Режим Plasmacluster Іони Увімкнено, Індика-
тор Plasmacluster Іонів увімкнеться. (блакитний)

Будь ласка, виберіть режим Зволоження або режим Очищення під час роботи та використання приладу.
Режим Зволоження: Наповніть Ємність для води.(Дивись UA-7)
Режим Очищення повітря: Спорожніть Ємність для води та Лоток для Зволоження.

Кнопка РЕЖИМУ
Кнопка Plasmaclust-
er Іони УВМ/ВИМК

Кнопка ЖИВЛЕННЯ 
УВМ/ВИМК

Індикатор Plasmacluster Іонів
Індикатор Швидкості Вентилятору
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ДОГЛЯД І ОБСЛУГОВУВАННЯ

ІНДИКАТОР ФІЛЬТРА

Індикатор фільтру починає світитися, попереджуючи про необхідність обслугову-
вання задньої панелі, датчиків та зволожуючого фільтру. Цей індикатор починає 
світитись після 720 годин роботи приладу.

Для досягнення оптимальної роботи цього очищувача повітря, будь ласка, пері-
одично чистіть прилад, включаючи датчики та фільтри.
Під час чищення приладу, з першу будьте впевнені, що  від’єднали шнур подачі 
живлення, та ніколи не тримайте вилку вологими руками. Це може призвести до 
ураження електричним струмом та/або тілесного ушкодження.

Період 
Обслуговування

Після 720 годин використання 
(30 днів × 24 години = 720)

Період 
Обслуговування

По мірі накопичування пилу на приладі 
або кожні 2 місяці

Після проведення обслуговування, зробіть 
скидання Індикатору Фільтру. 

1 Увімкніть прилад у розетку та натисніть 
живлення УВМ.

Натисніть кнопку СКИДАННЯ на 3 секунди. 
• Індикатор Фільтру вимкнеться. 
• Навіть якщо Індикатор Фільтру вже вимкнений, кнопку 
СКИДАННЯ треба тримати натиснутою, щоб скинути 
таймер обслуговування.

2

Обережно видаліть пил з датчику та задньої панелі, використовуючи насадку пи-
лосмока, або схожий пристрій.

Задня панель

ЗАДНЯ ПАНЕЛЬ ТА ДАТЧИКИ

<Якщо на задній панелі з’явився незмивний бруд>

1 У разі появи сильного бруду,  замочіть задню панель у воді з незначним до-
даванням засобу для миття посуду.

 (Приблизно 10 хвилин)
(Намагайтесь не терти сильно задню панель під час миття.)

2 Промийте задню панель декілька разів чистою водою, щоб 
змити залишки розчину.

3 Поставте фільтр, щоб стекли залишки води.
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UA-10

ДОГЛЯД І ОБСЛУГОВУВАННЯ

ЄМНІСТЬ ДЛЯ ВОДИ

Промийте ємність усередині, залишивши там невелику кіль-
кість теплої води, закрийте ємність кришкою та струсніть її. 
Для миття ємності у середині можна використовувати легкі 
засоби, що чистять, хоча їх треба розбавляти водою, а єм-
ність добре вимивати для видалення залишків миючих за-
собів. 
(Зауважте, що ємність не можна мити у посудомийній ма-
шині.)

Кришка Ємності

Ємність

Період Обслуговування Кожен день, якщо працює у режимі Зволоження

БЛОК
Період Обслуговування По мірі накопичування пилу на приладі або кожні 2 місяці
Для того, щоб на приладі не накопичувався пил або не утворювались плями,  чистіть прилад 
регулярно. Якщо ви не видалите плями своєчасно, їх буде важко позбутися у подальшому.
Витирайте сухою м’якою тканиною.
Для незмивної грязі та плям використовуйте м’яку тканину, змочену у теплій воді.
Не використовуйте сильнодіючі рідини
Бензин, розчинник, поліруючий порошок можуть пошкодити поверхню.
Не використовуйте засоби, що чистять
Компоненти засобів, що чистять можуть пошкодити прилад.

KC-930EU_OM_UA.indd   11KC-930EU_OM_UA.indd   11 2009/09/11   11:25:112009/09/11   11:25:11



УК
РА

ЇН
СЬ

КА

2 Вийміть Зволожуючий Фільтр з Лотку 
для води. Злийте накопичену воду по-
вільно нахиляючи Лоток.

1 Зніміть Ємність та Лоток для Води.

UA-11

Інтервал обслуговування залежить від жорсткос-
ті води. Не дозволяйте розливання води під час 
зняття або чистки лотку.

3 Промийте Лоток теплою водою 
щоб видалити забруднення. 
• Не виймайте пінопластовий поплавець.
• Чистіть важко досяжні місця ватяним тампо-
ном на паличці або зубною щіткою.

Попередження

Якщо Пінопластовий поплавець 
випадає, поставте його на місце, 
вставляючи виступи поплавця в 
отвори у лотку для води, як це 
показано на малюнку. 

Якщо водяні відкладання важко вилучити

• Використовуйте тільки м’який за-
сіб для миття посуду для  чищен-
ня лотку для води. Використання 
непередбачених хімічних або чис-
тячих засобів можуть викликати 
деформацію, виникнення плям, 
появу тріщин (підтікання води).

Вставте поплавець 
під цим виступом.

Вставте виступ на 
і ншому боц і по -
плавця у отвір.

Вставте виступ 
поплавця у отвір.

1 Наповніть Лоток для води 
наполовину теплою водою, 
додайте м’якого засобу для 
миття посуду та залиште 
приблизно на 30 хвилин. 
Розбавте миючий засіб як вка-
зано у інструкції на пакунку.
Чистіть важко досяжні місця 
ватяним тампоном на паличці 
або зубною щіткою.

2 Помийте Лоток для 
води теплою водою.
• Промивайте доки не будуть вида-
лені усі залишки миючого засобу. 

• Неправильна промивка може 
стати причиною виникнення 
запаху миючого засобу або 
зміни форми/кольору головно-
го компоненту.

ЛОТОК ДЛЯ ВОДИ
Період Обслуговування 1 місяць

Спочатку  зніміть 
ємність, потім зні-
міть лоток. Під час 
виймання  лотку , 
тримайте його оби-
двома руками, щоб 
не розлити воду.

Зволожуючий фільтр
Лоток для води
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UA-12

Інтервали обслуговування (чищення) будуть залежати від твердості домішок у воді, яку ви 
використовуєте; чім жорсткіша вода, тим частіше треба робити чищення.
Зверніть увагу на те, щоб не пролити воду під час чищення фільтру.

1 Від’єднайте Ємність для Води 
та Лоток для Зволоження . 
(Дивись UA-11)

2 Від ’єднайте Зволожуючий 
Фільтр від Лотку для води.
Уникайте проливання води з Лотку для 
води.

3 Приготування чистячого розчину.
Для чищення використовуються ли-
монна кислота, яку можна придбати 
у аптеці, або 100% лимонний сік у 
пляшках. Оберіть одне з цих засобів та 
приготуйте чистячий розчин.
<При використанні лимонної кислоти>
Розведіть 3 чайні ложки лимонної 
кислоти у  2 1/2 чашках теплої води у 
підходящій для цього ємності та добре 
перемішайте. 
<При використанні лимонного соку>
Пляшка 100 % лимонного соку може 
бути використана для чищення. Вико-
ристовуйте тільки  100 % лимонний сік 
без м’якоті (процідіть, якщо необхідно). 
Змішайте 1/4 чашки лимонного соку з 3 
чашками теплої води у ємності, яка до-
статньо велика для того, щоб вмістити 
Зволожуючий Фільтр, та добре перемі-
шайте.

4 

Під час використання лимонного соку, 
рекомендується замочувати на довший 
час, ніж при використанні лимонної 
кислоти.

5 Промийте декілька разів Зво-
ложуючий Фільтр, щоб вида-
лити залишки розчину мию-
чого засобу. 
Невірна промивка може стати причи-
ною виникнення запаху та вплинути на 
роботу або зовнішній вигляд приладу.
* Не тріть Зволожуючий 
Фільтр, обережно про-
мийте його теплою 
водою.

6 Встановіть Зволожуючий Фільтр 
в Лоток для води та встановіть 
Лоток для води назад до приладу. 
•Дозування Зволожуючого Фільтру не 
потребує орієнтування у будь-яке 
особливе положення (уперед/назад, 
уверх/униз)

7 Увімкніть прилад у розетку, уві-
мкніть живлення, та натисніть 
кнопку скидання фільтру на дис-
плеї більш ніж на  3 секунди  щоб 
скинути показники фільтру.

ЗВОЛОЖУЮЧИЙ ФІЛЬТР
Період Обслуговування Один раз на місяць або коли засвітиться Індикатор фільтру.

Замочіть Зволожуючий Фільтр 
у розчині на 30 хвилин перед 
чищенням. 

ДОГЛЯД І ОБСЛУГОВУВАННЯ

Ви можете помітити червоно-корич-
невий або білий осад на поверхні 
Зволожуючого Фільтру. Ці забруд-
нення (кальцій, і т.п.) утворюються 
через присутність їх у водопровідній 
воді; це не є дефектом. Замініть
Зволожуючий Фільтр, 
якщо він повністю 
вкритий білим оса-
дом.

•Якщо прилад не 
ви к ори с т о в у -
вався упродовж 
тривалого часу, 
висушіть Зволо-
жуючий Фільтр 
перед встанов-
ленням до при-
ладу.

Під час чищення приладу, з першу будьте впевнені, що  від’єднали шнур подачі живлення, та ніколи не тримай-
те вилку вологими руками. Це може призвести до ураження електричним струмом та/або тілесного ушкодження.
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Наклейка з 
датами почат-
ку експлуата-
ції фільтрів

Строки роботи фільтрів залежать від умов у приміщенні, періоду ро-
боти приладу та місця знаходження приладу. 
Якщо у повітрі залишаються пил та запахи, замініть фільтри.
(Будь ласка, прочитайте перед використанням вашого нового очисника повітря)

 Інструкції щодо строків заміни фільтрів
• Подальша дієздатність фільтру та період заміни заснована на умові паління 5 цигарок 
у день та уловлювання пилу/дезодоруюча потужність зменшена на половину у порів-
нянні з роботою нового фільтру. 

 Ми рекомендуємо заміняти фільтр частіше, якщо прилад використовується в умовах 
набагато жорстокіших, ніж у домашньому використанні.

UA-13

ІНСТРУКЦІЇ ПО ЗАМІНІ ФІЛЬТРУ

Уловлювання Пилу / 
Дезодоруючий Фільтр

Зволожуючий фільтр

      •Збір Пилу / Дезодоруючий Фільтр       Приблизно  2 роки після відкриття
      •Зволожуючий Фільтр                                  Приблизно 1 рік після відкриття

 ЗАМІНА ФІЛЬТРУ
1 Дивись сторінку UA-6 та UA-11,12 

для керівництва по встановленні 
фільтру після заміни.

2  Запишіть дату початку експлуа-
тації на наклейці з датами.

 Заміна Фільтрів

 Модель: FZ-Y30SFE
 •Збір Пилу / Дезодоруючий Фільтр: 1штука

 Модель: FZ-Y30MFE
 •Зволожуючий фільтр: 1 штука

Будь ласка, проконсультуйтеся у свого дилера щодо придбання фільтра для заміни.
Утилізація Фільтру
Будь ласка, утилізуйте фільтри згідно місцевому законодавству та правилам.

 Збір Пилу / Дезодоруючий Фільтр матеріали:
  •Фільтр: Поліпропілен
  •Корпус: Поліестер
  •Дезодоратор: Активоване вугілля
 Матеріали Зволожуючого Фільтру:
  •Віскозне волокно, Поліефір
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UA-14

ВИЯВЛЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ
Перед тим як телефонувати до сервісного центру, будь ласка, розгляньте нижче технологічну карту ВИ-
ЯВЛЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ, тому що проблема може виникнути не з приводу несправності приладу.

ПРОБЛЕМА УСУНЕННЯ (проблема не є пошкодженням приладу)

Запахи та дим не видаля-
ються.

•  Почистіть або замініть фільтри, якщо вони здаються сильно за-
бруднені. 

 (Дивись UA-13)

Індикатор Вказівника Очи-
щення світиться зеленим 
світлом, навіть коли пові-
тря забруднене.

Індикатор Вказівника Очи-
щення світиться помаран-
чевим та червоним світлом 
навіть при чистому повітрі.

З приладу лунають цокаючі 
або клацаючі звуки.

Повітря, що виходить має 
запах.

Прилад не працює, коли у 
повітрі присутній сигарет-
ний дим.

Світиться індикатор фільтру.

Вказівник Очищення ви-
мкнений.

Індикатор Режиму Зволо-
ження  не світиться коли 
ємність не порожня.

Рівень води в ємності не 
зменшується, або зменшу-
ється повільно.

Світло Індикатору Вказівни-
ка Очищення часто змінює 
колір.

Мигання Індикатору Швид-
кості Вентилятору ‘  ‘.

•  Повітря могло бути забруднене під час вмикання приладу у розетку. 
Вимкніть прилад з розетки, почекайте хвилину й увімкніть його 
знову. 

•  На роботу датчиків впливає забруднення або засмічення отворів 
датчиків. Обережно прочистіть отвори датчиків. 

 (Дивись UA-9)

•  Цокаючі або клацаючі звуки можуть чутися коли прилад генерує 
Plasumacluster іони.

•  Перевірте, чи не забруднилися фільтри. 
•  Почистіть або замініть фільтри.
•  Очисники Повітря Plasmacluster можуть виділяти незначну кіль-
кість озону,  який може виробляти запах.

•  Чи не встановлено прилад у такому місці, де датчику важко зна-
йти сигаретний дим?

•  Чи не забруднились або чи  не засмітились отвори датчиків?
  (У такому разі, прочистіть отвіри.) (Дивись  UA-9)

•  Після заміни фільтрів, вставте шнур живлення у розетку та на-
тисніть кнопку скидання фільтрів. 

 (Дивись UA-9)

•  Перевірте, чи обраний режим вимкнення індикатора. Якщо так, на-
тисніть кнопку керування індикаторами, щоб активувати індикатори. 

 (Дивись UA-8)

•  Перевірте пінопластовий поплавець на забруднення. Почистіть 
Лоток для води. Переконайтесь, що прилад знаходиться на рівній 
поверхні.

•  Перевірте правильність встановлення Лотку для води та Ємності 
для води. Перевірте Зволожуючий Фільтр. 

•  Почистіть або замініть фільтр, якщо він сильно забруднений. 
(Дивись UA-11, UA-12, UA-13)

•  Індикатори Вказівника Очищення автоматично змінюють колір по 
мірі знаходження забруднення датчиками пилу та запаху.

•  Несправність електро-
двигуна вентилятору

•  Вимкніть живлення, щоб відмінити 
показ помилок, почекайте хвилину, 
потім увімкніть живлення знову.
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UA-15

СПЕЦИФІКАЦІЇ

Модель

*1  

*2  

Розмір кімнати, що призначений для роботи приладу на максимальній швидкості вентилятору.
•Він визначає простір, де визначена кількість часток пилу може бути знищена за 30 хвилин (JEM1467).

Розмір кімнати, де приблизно 7000 іонів можуть бути виміряні у кубічних сантиметрах у цен-
трі кімнати (на висоті приблизно 1,2 метри від підлоги) коли прилад встановлений біля стіни 
та працює на повну потужність.

Споживання Енергії 
в режимі очікування

Для забезпечення роботи електричних кол при вставленій у розетку вил-
ці, даний прилад споживає приблизно 0,9 Вт енергії в режимі очікування.
Для економії електроенергії вийміть шнур живлення з розетки, якщо 
пристрій не використовується.

*3 Клас фільтра HEPA по EN1822 є H10.

Джерело живлення
Швидкість 
Вентилятору 
функціону-
вання

Настроювання Швидкості Вентилятору
Встановлена Потужність
Швидкість Вентилятору 
Зволоження

Рекомендований Розмір Кімнати

Висока щільність Plasmacluster іо-
нів рекомендований розмір кімнати

Об’єм ємності для води
Датчик

Тип Фільтру
Довжина шнуру електроживлення

Розміри
Вага

KC-930EU
220-240В, 50/60Гц

МАКС СЕРЕДН НИЗЬКА
27 Вт 13 Вт 4,5 Вт

180 м3/годин 126 м3/годин 60 м3/годин
350 мл/годин 250 мл/годин 140 мл/годин

~21 м2 *1

~17 м2 *2

2,1 Л
датчик запаху

Уловлювання Пилу (Фільтр HEPA *3) / Дезодоруючий Фільтр

2,0 м
375 мм(Д)x205 мм(Г)x535 мм(В)

6,1 кг
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A. Інформація для користувачів (приватні домашні господарства) про 
усування відходів 

1. У державах Європейського Союзу
Увага: Якщо Ви хочете усунути цей пристрій, не використовуйте для цього звичайних контейне-
рів для сміття! 

Непридатне електронне обладнання слід усувати окремо, згідно з вимогами правил утилізації 
сміття, рекуперації, рециклінгу використаного електричного та електронного обладнання. 

Після введення в життя євросоюзних регулювань у країнах, що є членами Європейського Союзу, 
приватні домашні господарства на території Євросоюзу можуть безкоштовно* повертати ви-
користане електричне і електронне обладнання до визначених пунктів збору відходів. У деяких 
країнах* можна безкоштовно повернути старий продукт до пунктів продажу, за умови, що Ви 
купите схожий новий продукт.  

*) З метою отримання подальшої інформації на цю тему слід звернутись до представників місце-
вої влади.

Якщо у використаному електронному або електричному обладнанні є батарейки або акумулято-
ри, слід їх утилізувати окремо, згідно з відповідними правилами.  

Правильна ліквідація цього продукту запевняє відповідну утилізацію, рекуперацію, рециклінг і 
таким чином запобігає потенційним негативним наслідкам для довкілля та здоров’я людей. Не-
гативні наслідки могла б мати неправильна обробка відходів.  

2. Держави з-поза зони Європейського Союзу 
Якщо Ви хочете позбутись продукту, слід зв’язатись з представниками місцевої влади задля 
отримання необхідної інформації про правильні методи усування продуктів.

B. Інформація для бізнесових користувачів про усування відходів 

1. У державах Європейського Союзу 
У випадку, коли Ви використовуєте продукт у комерційних цілях і плануєте його ліквідувати: Слід 
зв’язатись з представником фірми SHARP, який Вас поінформує про можливості повернення 
пристрою. Можливо, Вам треба буде покрити кошти повернення і рециклінгу продукту. Продукти 
невеликих розмірів (і в малій кількості) можна повернути до місцевих пунктів збору відходів.

2. Держави з-поза зони Європейського Союзу
Якщо Ви хочете позбутись продукту, слід зв’язатись з представниками місцевої влади задля 
отримання необхідної інформації про правильні методи усування продуктів.

LC-32DH57E_CZ.indd   31 2009/04/24   17:39:39

Увага: Ваш продукт має 
символ. Цей символ 
означає, що викорис-
тане електронне або 
електричне обладнан-
ня не слід викидати 
разом з нормальними 
домашніми відходами. 
Є спеціальна система 
збору цих продуктів.
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