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Коректно извеждане от експлоатация на продукта 
 

Тази маркировка означава, че продуктът не трябва да се 
изхвърля заедно с други битови отпадъци в рамките на ЕС. За да 
се предотвратят възможни вреди по околната среда или 
здравето на хората от неконтролирано изхвърляне, продуктът 
трябва да бъде рециклиран отговорно, за да могат да се 
използват повторно част от материалите в него. За да предадете 
уреда за рециклиране, моля, използвайте специализираната 
мрежа за предаване и събиране или се свържете с търговеца на 
уреда.. 



Въведение 

 

 

 
 

Характеристики на продукта 
 

Продуктът се използв за пречистване и овлажняване на въздуха 
и за осигуряване на комфортен климат. 

 
● Филтър със сребърни йони 

За премахване на различни видове бактерии. Миещ се. 
 

● Филтърна материя 
Със силен каталитичен капацитет. В състояние е да подтиска миризми 
за да предотврати вторично замърсяване. 

 

● Технология HIMOP за премахване на формалдехид 
Улавя и разгражда вредни частици и ниска концентрация на 
формалдехид. 

 

● Високоефективна HEPA технология за премахване на прах 
Може да филтрира прахови частици с размер 0.3 микрона. 

 

● Абсорбиране с активен въглен 
Елиминира амоняк, етанови киселини и други вредни газове. 

 

● Йонизираща функция 
Ефективно премахване на бактерии във въздуха. 

 

● Отрицателно заредени частици 
Отрицателно заредените частици освежават въздуха. 

 

● Функция за електростатично премахване на прах 
Бързо и ефективно елиминира дим. 

 

● Изпарителен метод на овлажняване на въздуха 
Създаване на среда с подходяща влажност. 
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● GCS260BKNA въздухопречиствател с овлажнител 
 

Този модел елиминира с висока ефективност дим, като така редуцира вторичното 
замърсяване и защитава здравето. Това го прави подходящ за поставяне на места с 
високи концентрации на дим, прах и полени. 
Въздухопречиствателят е оборудван с антисептичен филтър, LTC каталитичен  
филтър, технология за електромагнитно обезпрашаване, филтър с активен въглен, 
генератор на отрицателно заредени йони и функция за парово овлажняване, която 
може да премахва вредни газове и частици във въздуха и да осигурява 
пречистване, опресняване и овлажняване на въздуха. 

 
 

Опресняване Пречистване 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 

Овлажняване 

 
 
 



Наименования на части  
 
 
 
 
 

              Предна страна                                    Задна страна 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                             
 
                                                                Наименования на елементи 
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Панел за управление

Преден панел

Вход за въздух

Изход за въздух

Наименование
на модела

Електрическо
захранване

Дръжка

Панел Филтър Скоба на
прахоуловител

Филтърна
материя

Отрицателно
заредена пластина Воден резервоар

Водна тавичка

Филтър
активен въглен



Предпазни мерки 

 

 

Върху продукта и в това ръководство има няколко вида предупредителни 
символа. Прочетете го внимателно и следвайте инструкциите. 
■ Неспазването на инструкциите мож е да доведе до повреди и 
наранявания. 
 
Внимание Този символ показва опасност от тежко  
                          нараняване. 

 
Предупреждение Този символ показва  
              опасност от нараняване или повреди. 

 
 

Предотвратяване на 
пожари, токови удари 
и др. инциденти 

Внимание 

 Не поставяйте продукта на 
следните места 

 
 

Prohibit 

Електрическо захранване 
■ Не дърпайте захранващия кабел 

по време на работа. 
(В противен случай има опасност от токов удар.) 

■ Не докосвайте кабела с мокри ръце. 
(В противен случай има опасност от токов удар.) 

■ Не използвайте в електрическа мрежа,  
с параметри различни от 220-240V~ 
50Hz. 

 (В противен случай има опасност от токов удар.) 
■ Не дърпайте захранващия кабел. 

(В противен случай има опасност от пожар.) 
■ Не повреждайте захранващия кабел.. 

Prohibit 
● С наличие на мазни изпарания. 
● С наличие на запалими газове и течове. 
● С наличие на корозивни газове и метални  
      стружки.(Опасност от пожар). 
● С висока температура или високо ниво на  
      влажност, като бани. 

(Опасност от токов удар или пожар.) 
● С нестабилна основа 

(Опасност от токов удар или други инциденти.) 
 
По време на работа е забранено 

● Не режете, не удължавайте, не 
деформирайте, не дърпайте и не усуквайте 
кабела. Не поставяйте върху него тежки 
предмети. Ако се налага ремонт, свържете се 
със сервизен отдел. (В противен случай има 
опасност от токов удар, късо съединение или пожар.) 

■ Моля, поставете щепсела в контакта. 
● Не използвайте повреден или не добре закрепен  
       контакт. (В противен случай има опасност от токов 
удар, късо съединение или пожар.) 

■ Почиствайте редовно щепсела 
● Изваждайте щепсела от контакта и го 
избърсвайте със суха кърпа. 
● Ако продуктът няма да се използва за 
дълъг период от време, извадете щепсела от 
контакта. 

(Ако по щепсела се натрупа много прах, има 
опасност от пожар). 

■ Ако захранващият кабел е повреден, той 
трябва да се подмени от производителя или 
оторизиран сервизен агент. 

Prohibit ■ Използването на хлорни и киселинни  
                почистващи агенти. 

(Опасност от изпускане на токсични газове.) 
■ Пушенето в близост до уреда. 

(В противен случай има опасност от пожар.) 
■ Собственоръчното разглобяване,  
      модифициране или ремонтиране на  
      продукта.(В противен случай има опасност от  
       токов удар, пожар или нараняване.) 
■ Намокрянето на отворите за въздух и на кутията. 

(Има опасност от пожар или токов удар) 
 

● Забранено е използването на този уред 
от деца или лица с редуцирани 
физически, сензорни или ментални 
възможности, или от хора без опит, ако 
те не са инструктирани и надзиравани 
от от оторизиран персонал. 

● Забранено е използването на уреда за  
      игра от деца. 

Моментално изключете уреда в случай на повреда 
Примери за повреди: 
● След монтирането на панела и включването 
на захранването уредът не работи. 
● Уредът не може да се включи или изключи. 
● Вибрации по време на работа. 

● Кутията е деформирана или прегрява. 
● Усеща се мирис на изгоряло. 

(Абнормалната работа на уреда може да причини 
повреда или токов удар.) 
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■ Сериозността се класифицира по следните индикации: 
 

Никога не извършвайте това действие. 

Винаги извършвайте това действие. 

Моля, следвайте 
инструкциите по-долу 
за да предотвратите 
токов удар, повреди 
или наранявания. 

 
Предупреждение 

 

По време на работа Корпус 
■ Не използвайте водата във водния резервоар 

за консумация. 
(Може да причини заболяване.) 

■ Не използвайте козметика в близост до уреда. 
(Опасност от токов удар или повреда.) 

■ Не включвайте продукта при пръскане на  
      помещението против вредители. 
● След използване на препарати против  
     вредители проветрете добре помещението  
     преди да включите въздухопречиствателя. 

(В противен случай същестува риск  
за здравето.)   

 
 
 
 

■ Помещението трябва да е добре 
вентилирано когато пречиствателят се 
ползва съвместно с уреди за готвене. 

(В противен случай съществува риск от отравяне с 
въглероден моноксид.) 

 
Този продукт не 
може да елиминира 
въглероден 
моноксид. 

 
■ Ако премествате продукта, първо го 

изключете, извадете водния резервоар и 
излейте водата. 
(Водните пръски могат да повредят мебелите или да 
причинят токов удар или теч.) 

■ Пазете уреда от домашни любимци. 
■ Периодично почиствайте водния резервоар,  
      водната тавичка и филтъра. 
● Подменяйте водата всеки ден. 
● Изливайте остатъчната вода. 
● Периодично почиствайте уреда. 

■ Не блокирайте въздушните отвори с дрехи 
или завеси. 
(Опасност от пожар) 

■ Не поставяйте и не облягайте други предмети върху 
      уреда. 

(Опасност от наранявания.) 
■ При обръщане на уреда не сваляйте филтъра. 

(Опасност от токов удар или повреда.) 

 
 
Изисквания при работа 
 

■ Продуктът не трябва да се използва в 
помещения за съхраняване на документи. 
(Опасност от повреждане на документите.) 

■ Не може да овлажнява въздуха  прекалено  
      много. 

(В противен случай въздухът в помещението може да 
бъде прекалено влажен.) 

■ Предотвратяване на замръзване. 
(Изливайте водата във водния резервоар и тавичката 
за вода.) 

■ Когато уредът няма да се използва, изливайте  
      водата от него. 

(Така се предотвратява образуването на влага и мухъл.) 
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Подготовка преди работа 

 

Аксесоари 
Модел 

Ръководство Дист. 
упр. 

Филт. 
гъба Филтър 

GCS260BKNA 1 бр. 1 бр. 1 бр. / 

 

Таван -
над 100cm

Стена - над 50cm
Стена - над50cm

Стена - над 10cm

При носене
използвайте
дръжката

Не използвайте
дръжката на

водния резервоар
при носене.

 

 
1.Аксесоари 

 
 
 
 
 
 
 
 

2.Позиция на пречиствателя 
 
 

 

 
 
● При носене не използвайте дръжката на 

водния резервоар. 
● При носене не хващайте уреда за 
     въздушния отвор или решетката. 
● Не премествайте уреда докато във водния  
      резервоар или в тавичката има вода. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Правилно позициониране на пречиствателя 
 
 
 
 
 

● Уредът трябва да се постави колкото е 
възможно по-далеч от стена. 

● Ако уредът работи на едно и също място в   
     продължение на дълго време, стените и подът  
     около него могат леко да се замърсят.  
     Препоръчително е периодично да се почистват. 

 

 
● Поставете продукта на такова място, че 

вентилаторът да достига до всеки ъгъл. 
● Поставете продукта на стабилна основа за  
     да избегнете вибрации при работа. 
● Поставете продукта на отстояние 2 m от  
     телевизори и други домашни уреди за да  
     избегнете смущения. 

 
 
Внимание 

● От дясната страна на уреда (където се 
намира вентилатора) може да се усеща 
въздушна струя, което е нормално. 

 
 

Локации, на които е забранено да се монтира уреда 

■ На места, където въздушната струя ще е насочена  
      директно към стени,мебели или завеси. 

(За да се избегне замърсяване или деформация.) 
■ На места, директно изложени на слънчева светлина. 

(Цветът на корпуса може да избледнее.) 
■ В близост до прозорци или директно под въздушния  
      отвор на климатична система. 

(Уредът ще отчита грешни данни за влажността на въздуха 
или кутията му ще се деформира.) 

■ Болници, фабрики, лаборатории. 
■ В близост до котлони, високоговорители и други места с  
      наличие на магнитни излъчвания. 

(Продуктът няма да може да работи нормално.) 
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3.Монтиране на филтър за прахоулавяне 

 
1.Притиснете с ръце клипсовете и свалете предния панел. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Хванете за скобите прахоуловителя и го издърпайте за да го свалите. 
 
 
 
 
 
 
 
3. Издърпайте филтърната материя и я монтирайте в прахоуловителя. 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. След като сглобите прахоуловителя, сглобете в обратен ред предния панел като първо 
поставите окачвачите както е показано на схемата. 
 

 
 
 
 
 

 
 

8 



Внимание 

Преди да напълните с вода, да почиствате продукта или да го сервизирате, 
електрическото захранване към него трябва да бъде прекъснато. 

 

 

4.Подготовка на резервоара 
Уредът ще пречиства въздуха дори и без 
вода в резервоара. 
1.Извадете водния резервоар и свалете капачката. 

 
3. Монтирайте водния резервоар 

● Като придържате дръжката, поставете 
тавичката за вода във водния резервоар. 
След което монтирайте водния резервоар. 

 

 
 
 
 
 
 
 

2. Напълнете с вода и завийте капачката. 

 

Забележка: 
Не използвайте вода със следните 
характеристики: 

● С температура, по-висока от 40°C или с  
 примеси на масла или химикали (за да се  
 избегнат повреди или деформации); 

● Вода с източник воден пречиствател,  
     йонизирана, минерална или вода от извор (за  
     да се избегне образуването на плесен и  
     бактерии); 
● Изплайнете резервоара преди да го  
    напълните. 

 
 

Забележка: 
 
● Преди смяна на водата в резервоара, винаги 
изливайте напълно останалата в него вода. 

5. Поставете щепсела в 
контакта 

 
 
 
 

 
● Сензорът за миризми ще заработи 2 минути след 
включването на уреда. 

6. Подгответе дистанционното 
управление 

 
 
 

Уверете се, че капачката на резервоара е 
добре затегната, за да избегнете течове. 
● При преместване придържайте с ръка  
     дръжката на резервоара. 
● Опитайте се да не докосвате клапана в  
    средата на капачката. 

 
1. Подготовка на  
дистанционното управление 
Отворете отделението на 
батериите, поставете батериите 
в него по правилния начин и 
затворете капачето. 

 
2.Използване на 
дистанционното управление 

 
 
 

● Насочете дистанционното управление към 
приемника. 
● Спазвайте обхвата на управлението. 
● Уверете се, че няма препятствия пред сигнала между 
дистанционното управление и уреда 

. 
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Натиснете
бутона “PUSH”

и извадете водния
резервоар.

Воден резервоар

Ако чуете звук от щракване,
това означава, че тавичката за

вода е поставена правилно.

Воден
резервоар

Тавичка
за вода

Щепсел

Контакт

42

3
1

Батерия



Въведение във функциите 
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Показания на дисплея 
(1) По време на нормална работа се показва 

стойността на влажността на въздуха. 
(2) При задаване на таймер се показва времето. 
(3) При зад. на влажността се показва стойността 
на влажността.  
(4) При задаване на чувствителност към прах се 
показват стойности d1, d2 или d3. 
(5) При задаване на чувствителност към мирис  
се показват стойности o1, o2 или o3. 
Пример: 

Индикатор за скоростта на вентилатора 
Показва текущата скорост на 
вентилатора по следния начин: 

Безшумен режим Ниска скорост 

 
Чувствителност към прах Чувствителност към мирис 

 
LED индикатор за празен резервоар 
Когато този LED индикатор светне, това 
означава, че в резервоара няма вода и 
трябва да се долее. 
Следните условия трябва да са изпълнени, 
когато LED индикаторът светне: 
(1) Зададен е режим на овлажняване; 
(2) Зададената стойност на овлажняване е по-
висока от влажността на околната среда. 

 
LED индикатор за защита от деца 
Когато защитата от деца е включена, 
другите бутони и дистанционното 
управление ще се заключат за да се 
предотврати достъпа на деца до уреда. 
(1) След натискането и задържането за 2 

секунди на бутона за заключване, LED 
индикаторът ще светне и функцията ще се 
активира. При натискането на който и да е 
друг бутон LED индикаторът ще премигва и 
уредът ще издава звуков сигнал. 

(2) Натиснете и задръжте за 2 секунди 
отново, за да изключите функцията . 

 
Средна скорост Висока скорост 

 

Почистване и подмяна 
Ако LED индикаторът за почистване и 
подмяна светне, това означава, че е 
време да се почисти или подмени 
филтъра. 
(1) Почистване  Светването на LED 

индикатора означав, че уредът е 
работил 480 часа и трябва да се 
почисти. В режим standby с 
натискането на бутона Sleep+Timer, 
LED индикаторът за почистване ще 
изгасне и броячът ще се ресетира; 

(2) Подмяна  Светването на LED 
индикатора за подмяна означава, че 
уредът е работил 2000 часа и трябва 
да се смени филтъра за да се запази 
ефективността му; В режим standby с 
натискането на бутона Sleep+Timer, 
LED индикаторът за подмяна ще 
изгасне и броячът ще се ресетира.
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Дисплей на степен за запрашеност и ниво на мирис 

 
Вграденият сензор може да отчита качеството на въздуха и промени в мириса. Нивото и 
на двете може да се показва с помощта на матрица от LED индикатори. 

 
Прах  

 

 
 
 

 Мирис  
 

 
 
 

 
 
<LED индикатор на сензор за прах > 
■ В два случая LED индикаторът се    
     включва за 1 сек. без да има  
     проблем с въздуха. 

① След поставяне на предния панел. 
② След включване на контакта. 

■ Когато има забавяне в реакцията на  
     сензора, прегледайте настройките за  
     чувствителност. 

 
<LED индикатор на сензор за мирис > 
■ В два случая LED индикаторът се    

 включва за 1 сек. без да има  
 проблем с въздуха. 
① След поставяне на предния панел 
② След включване на контакта. 

■ В първите 2 минути след включване на уреда,  
    сензорът за мирис ще се стартира и е  
    възможно да не реагира. 
■ Освен алкален въздух, сензорът може да не  
    реагира на някои видове миризми - например  
    тези на домашни любимци или на чесън. 
■ Тъй като хората притежават различни  
    усещания за мирис, дори и при светещ зелен  

LED индикатор някои могат да усещат  
мирис. В такъв случай превключете 
вентилатора на висока скорост. 

※ Задаване на чувствителност на сензор за прах 
① В режим standby; 
② Натиснете и задръжте за 1 секунда бутоните SLEEP+ AUTO; 
③ Уредът влиза в режим на настройка на чувствителността на сензора за прах. На дисплея 
ще се покажат символите d1, d2 или d3. При първоначалната настройка ще се показва 
символът d1. Цифрите 1, 2, 3 означават степента на чувствителност. Номер 1 отговаря на 
най-ниска чувствителност, номер 2 – на средна и номер 3 – най-висока степен на 
чувствителност. 
④ С бутоните +/- настройте степента на чувствителност. 
⑤ Излизане от режима: ако няма действие със системата в продължителност на 3 секунди, тя 
ще остави текущите настройки на чувствителността и ще излезе от режима за настройване. 
※ Задаване на чувствителност на сензор за мирис 
① В режим standby; 
② Натиснете и задръжте за 1 секунда бутоните FAN + HUMIDIFY; 
③Уредът влиза в режим на настройка на чувствителността на сензора за мирис. На дисплея 
ще се покажат символите o1, o2 или o3. При първоначалната настройка ще се показва 
символът o1. Цифрите 1, 2, 3 означават степента на чувствителност. Номер 1 отговаря на 
най-ниска чувствителност, номер 2 – на средна и номер 3 – най-висока степен на 
чувствителност. 
④С бутоните +/- настройте степента на чувствителност. 
⑤Излизане от режима: ако няма действие със системата в продължителност на 3 секунди, тя 
ще остави текущите настройки на чувствителността и ще излезе от режима за настройване. 
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По-малко

LED индикаторът свети

Повече

По-малко

Повече



Функции на бутоните 

 

 
 
 

ON/OFF (ВКЛ./ИЗКЛ.) 
 

За включване и изключване на уреда. 
Натиснете веднъж, за да включите 

PLASMA/ ANION (ЙОНИЗАТОР) 
Натиснете бутона, за да активирате 
режима за йонизация в следния ред: 

и още веднъж за да изключите. 
  FAN (ВЕНТИЛАТОР) 

Плазма вкл. 
Йон. изкл. 

Плазма изкл. 
Йон вкл. 

Плазма изкл. 
Йон. изкл. 

 
Задаване на скорост на вентилатора 
в следния ред: 

Безшумен → Ниска → Средна → Висока 
↑ 

             HUMIDIFY (ОВЛАЖНЯВАНЕ) 
Натиснете бутона за да включите 
режима. LED индикаторът за 
овлажняване ще светне. Натиснете 
отново, за да изключите и индикаторът 
ще угасне; В този режим с бутоните "+ 
"или "–" можете да задавате ниво на 
влажност.

 
              
                  ELECTROSTATIC (ЕЛЕКТРОСТ.) 

 
Натиснете бутона за да активирате 
режима за електростат. почистване на 
прах и LED индикаторът  ще светне. 

Бутони +/- 
 

В режим на овлажняване с тези бутони 
можете да зададете ниво на влажност, а 
в режим на задаване на таймер - време. 

AUTO (АВТОМАТИЧЕН) 
 

Натиснете бутона, за да включите 
режима. LED индикаторът за режима ще 
светне и всички други функции ще се 
изключат. В зависимост от показателите 
на сензора системата автоматично ще 
определи режим и скорост на 
вентилатора. Натиснете отново, за да 
изключите и индикаторът ще угасне. 

 

  + Бутони за задаване на 
чувств. на сензор за прах 

(Вижте страница 11 за повече подробности.) 
 

+ Бутони за задаване на 
чувств. на сензор за мирис 

 
(Вижте страница 11 за повече подробности.) 

            SLEEP (SLEEP-РЕЖИМ)
 

Натиснете бутона, за да включите 
режима. LED индикаторът за режима ще 
светне и всички други функции ще се 
изключат. В зависимост от показателите 
на сензора системата автоматично ще 
определи режим и скорост на 
вентилатора. Натиснете отново, за да 
изключите и индикаторът ще угасне. 

 

TIMER 
 

Когато системата е включена, натиснете 
бутона за да активирате таймера за 
изключване и LED индикаторът ще 
светне. С бутоните + или –  задайте време 
за изключване. Натиснете отново бутона, 
LED индикаторът ще угасне и таймерът 
ще се деактивира. В режим standby 
натиснете бутона за да активирате 
таймера за включване и LED индикаторът 
ще светне.  С бутоните + или – задайте 
време на включване. Натиснете отново 
бутона, LED индикаторът ще угасне и 
таймерът ще се деактивира. 

                           Бутони за подсветка 
 
Когато уредът работи и защитата от деца 
е изключена, едновременно натиснете и 
задръжте за 2 секунди за да включите 
или изключите подсветката на дисплея и 
LED индикаторите на панела. 

 
                           Бутони за ресет на време  
 
      Когато уредът е в режим standby и защитата от 

деца е изключена, едновременно натиснете и 
задръжте за 2 секунди бутоните sleep и timer за 
да изчистите зададеното време на брояча. 
1. Ако времената за почистване или подмяна 
на филтъра не с достигнати, след ресетиране 
на времето на брояча те ще се нулират. 
2. Ако едно от времената е достигнато, след 
ресетиране на времето то ще се нулира, а 
другото ще продължи да се натрупва. 
3. Ако и двете са достигнати, след ресетиране на 
времето те ще се нулират. След това LED 
индикаторите на предния панел ще светнат  
за 2 секунди. 
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+

+

+

+



Функции на дистанционното 
управление 

 

 
 
 
 
 

Auto Speed 

 
+  - 

Humidify Timer 

Sleep Lock 

Humidify (Овлажняване на въздуха) 
 
При уредът работи, натиснете бутона, за 
да влезете в този режим. Натиснете го 
още веднъж, за да деактивирате режима. 

 
Timer (Таймер) 
Когато уредът се включи, натиснете този 
бутон за да влезете в режим на задаване 
на таймер. С бутоните + или – можете да 
задавате време на таймера в граници

 
Plasma/Anion 

 
Electrostatic 

On/Off  0~24 часа. Натиснете бутона още 
веднъж, за да отмените настройката. 
При работещ уред можете да задавате 
таймер на изключване, а при изключен 
– таймер на включване. 

 
 
 
 
 

ON/OFF (ВКЛ./ИЗКЛ.) 
Натиснете този бутон в режим standby и 
уредът ще започне да работи. Натиснете 
го отново и уредът ще се изключи. 

 
Auto (Автоматичен) 

Когато уредът работи и се натисне този 
бутон, в зависимост от отчетените от 
сензора параметри и влажност на въздуха, 
системата ще настрои автоматично 
филтрирането, функцията на овлажняване 
и скоростта на вентилатора. 
В този режим бутонът за скорост на 
вентилатора няма да работи. 

 

Speed (Скорост) 
По време на работа с натискането на този 
бутон скоростта на вентилатора ще се 
променя в следната последователност, като 
ще свети и съответният LED индикатор. 

Безшумен → Ниска → Средна. → Висока 

 
Sleep (Sleep таймер) 
Когато уредът работи се натисне този бутон, 
в зависимост от отчетените от сензора 
параметри и влажност на въздуха, системата 
ще настрои автоматично филтрирането и 
функцията на овлажняване. Скоростта на 
вентилатора ще превключва между 
безшумна и ниска. В този режим бутонът за 
скорост на вентилатора няма да работи. 

Lock (Заключване) 
Натиснете и задръжте този бутон за 2 сек. и 
съответният LED индикатор ще се включи и 
бутоните ще се заключат. Когато заключването 
е включено, отново натиснете и задръжте 
бутона за 2 сек. и бутоните ще се отключат. 
При рестартиране след срив в напрежението 
заключването на бутоните е изключено. 

 
Plasma / Anion (Йонизатор) 
 Натиснете бутона, за да активирате 
режима за йонизация в следния ред: 

↑ 

+/- 

Плазма вкл. 
Йон. изкл. 

Плазма изкл. 
Йон вкл. 

Плазма изкл. 
Йон. изкл. 

Когато уредът работи в режим на 
овлажняване, с бутоните "+" или " –" 
можете да настроите нивото на влажност. 
Когато уредът работи в режим standby, в 
режим на задаване на таймер, с бутоните 
"+ "или    "–" можете да зададете таймер 
за изключване или включване.  

 
 
Electrostatic (Електростатичен филтър) 
 
Натиснете бутона за да активирате 
режима за електростат. почистване на 
прах. Натиснете бутона отново за да 
деактивирате. 
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Auto Speed

+ -

Humidify Timer

Sleep Lock

Plasma/Anion

Electrostatic

On/Off



Сервизиране Внимание 
Преди допълване с вода, почистване или сервизиране 
на уреда, той трябва да е изключен от електрическата 
мрежа и щепселът да е изваден от контакта. 

 

 

 
При сервизиране се консултирайте с  “Подготовка преди работа“ за демонтиране и монтиране на всяка част. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Преден панел Филтър Филтърна кутия Активен въглен 
 

 
 
 
 
 
 

Когато е замърсен 
 

Почистете го 
 

● Почистете с 
мокра кърпа. 

Веднъж на всеки 2 седмици 
 
Премахнете праха и 
го измийте с вода. 

● Use cleaner to 
remove dust and 

Уредът е работил в 
продължение на 2000 ч. 
 

Подменете го. 
 

 За начина на подмяна 
вижте стр. 19. 

Когато е замърсен 
 

Може да се измива 
с вода. 

● Remove active carbon 
filter and use cleaner 

●  then remove filter to to remove dust. 
● ,

 
clean it with cloth 
which had been 
dipped in neutral 
detergent. 

● Don’t use hard 
brush (which may 
cause damage). 

Изисквания 

wash it. 
● When it is very 

dirty, use soft brush 
or neutral detergent 
to wash it. Please 
dry it in air after 
complete cleaning. 

● Не използвйате 
прахосмукачка или 
вода (за да не 
повредите 
филтъра). 

When there is odor 
spray water on the 
surface and then dry it 
in air (for about 1 day). 

● it can’t be washed with 
water (otherwise, filter 
for removing odor will 
be deformed). 

● Изчистете препарата след почистване. 
● Не ползвайте вода с температура над 50°C. 
● Не го сушете на директна слънчева 
светлина. 
За защитния ключ 
● Когато сваляте предния панел, внимавайте 
да не издраскате повърхността и да повредете 
издутината от другата страна, където се намира 
защитният ключ. Когато отваряте предния 
панел, прекъснете захранването. 

Предупреждение 
● Не докосвайте отвора в долната част. 

● Не използвайте сешоар. 
● Не сушете с открит огън, за да избегнете 
деформации. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

  
(в противен случай има риск от токов удар).   
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Вътр. част
на преден панел

Не го повреждайте.

Отвор в основата

● Почистете с мокра 
кърпа. 
● Ако е много 
замърсен, почистете 
с натопена в 
перилен препарат 
кърпа. 
● Не използвайте 
твърда четка. 
 

● Почистете праха с 
прахосмукачка и 
свалете филтъра, за 
да го измиете. 
● Ако е много 
замърсен, ползвайте 
мека четка или лек 
перилен препарат. 
След това го 
изсушете добре. 

За начина на подмяна 
вижте стр. 19. 
● Не използвйате 
прахосмукачка или 
вода (за да не 
повредите 
филтъра). 

● Свалете филтъра и 
го почистете с 
прахосмукачка. 
● Ако има мирис, 
напръскайте го с вода 
и го изсушете добре (за 
около 1 ден). 
● Не използвайте вода 
за измиване (за да не 
деформирате 
филтъра). 
 



 

 
● Не използвайте бензин, летливи масла, разредители, маджун или керосин. 

(В противен случай съществува риск от токов удар, пожар или повреда.) 
● Не измивайте уреда с вода. 

( В противен случай съществува риск от токов удар, пожар или повреда.) 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Въздушен изход на 
сензора на уреда 

 
Воден резервоар 

 
Тавичка за вода 

 
Филтърна кутия 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

Натрупан прах 
Почистете с прахосмукачка 

Повърхността е замърсена 
Измийте с вода 

 
Измийте с вода 

 
Натиснете и изчистете. 

 
● Почистете с 

прахосмукачка 
отворите за въздух. 

● Ако нивото на  
    замърсяване е високо, 
    използвайте  
    навлажнена кърпа,  
    накисната в перилен  
    препарат. 
● Избършете със суха  
    кърпа. 

Изплакнете водния резервоар:
● Напълнете с вода 
резервоара, разклатете 
добре за 5~10 сек. и след 
това я излейте. 
● Ако резервоарът е 
много замърсен, добавете 
във водата и малко 
перилен препарат. 
Почистете резервоара отвън: 
● Измийте с вода или 
препарат. 
● Подсушете със суха 
кърпа. 

 
Веднъж месечно 
или когато се 
усеща мирис. 

 
(Вижте страница 16 или 17 
за подробности относно 
сервизиране.) 

 
Веднъж 
месечно или 
когато се усеща 
мирис. 

 
(Вижте страница 16 или 17 
за подробности относно 
сервизиране.) 
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Сервизиране на тавичка за вода 
и филтърна кутия 

 

  
 
 

1.Свалете тавичката за вода и филтърна  
кутия. 

 
(1) Свалете тавичката за вода (Вижте стр 9). 
(2) Извадете тавичката и свалете филтърна 

кутия. 
 

 
 
 
 
 

● Хванете тавичката за долната издадена част и 
леко я издърпайте, като внимавате да я държите в 
изправено положение. 

 
 

2.Сглобяване на тавичката за  вода и 
филтърна кутия. 

 
1. Сглобяване на тавичката 

3.Тавичка за вода 
 

Период на 
сервизиране 

Веднъж месечно или когато се 
усеща странен мирис. 

Метод на 
сервизиране Изплакване с вода 

 
 
 
 
 
 
● Избършете с мека кърпа или четка за да изчистите. 
● Избършете с мека кърпа или четка, натопени във вода 
или в лимонов разтвор, след което изплакнете с вода. 
Изисквания 
● Не сваляйте поплавъка и филтъра за микроорганизми. 
●  Уредът не може да работи без поплавък, а при работа    
     без филтър от него ще започне да се усеща мирис. 

 

① Сглобяване 
на филтърна 
кутия. 

② Натиснете леко 
докато се чуе лек 
щракащ звук. 

 
 
 
 
 

 

 

 
 
 

 
 
Сглобете в показания ред. 

 

● Сглобете тавичката и кутията както е 
показано на схемата. Неправилното 
сглобяване може да причини повреда. 

 
2. Сглобяване на водния резервоар. 
(Вижте стр. 9) 

 
 

4.Поплавъкът пада от тавичката 
● Сглобете го по следния начин. 
 
 
 
 
 
 

 
Правилен начин: 

1. Сглобете поплавъка 
от долната страна 
на тавичката за 
вода. 

2. Поставете оста 
на поплавъка в отвора 
 на тавичката. 

Неправилен начин: 
Поплавъкът виси, закачен  
за изпъкналата си част. 
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▲
▲ ▲

Филтър за микроорганизми.

Поплавък

Поплавък



 

▲
 

Тавичката за вода и филтърът ще събират отпадъци и мирис, затова извършвайте 
периодична поддръжка. 

 
 
 

5. Филтърна кутия 6.Метод за смяна на филтъра 
 

Период на 
сервизиране 

         Метод на  
        сервизиране 

 
Веднъж месечно или когато се 
усеща странен мирис. 
Натиснете за да почистите.

Експлоатационен  
срок  преди подмяна. 

Когато уредът е работил 
2000 часа.

  1. Свалете филтърния екран 

 
Натиснете за да 
почистите с топла 
вода (около 40°C. )

 
 
Rotate to left until a “click” 
is heard and then stop . 

 
 
 
Do not abandon 
the frame (shaft) 

 
 

 

● Измийте филтъра, но внимателно, за да 
избегнете деформация. 

● Избършете с мека гъба. 
● Никога не търкайте с четка. 
● Грижливо измийте с вода, за да избегнете  
      промяна в цвета. 
● Може да напълните резервоара директно  
     след почистване, без да подсушавате. 
● Подсушете след почистване, ако уредът няма  
     да се използва за дълъг период от време. 

 
Ако се усеща странен мирис 

 
Do not abandon 
the frame 

 
 
 
Frame (lower) 

 
 
 
 
Filter screen 

 
 
 
Frame (upper) 

Натиснете, за да измиете филтъра с чиста вода 
или неутрален препарат с 40°C за  30~60 мин. 
● Промяната в цвета на препарата няма д се  
    отрази на работата. 
● Измийте добре филтъра след натискане. 

 
Когато котленият камък (бял или кафяв) 
се измива трудно 
(Ако уредът работи с натрупан котлен камък, овлажняващият 
капацитет ще се понижи). 

Натиснете, за да измиете с топла вода, смесена с 
лимонов разтвор (с температура около 40°C) или с 
чиста вода. 
Разтвор: 20g лимонов разтвор в 3L вода. 
Ако има наличие на котлен камък: 
● Измийте филтъра по-интензивно. 

 
Изисквания 
● Нивото на замърсяване зависи от 

околната среда. 
Препоръчва се сервизиране при наличие 
на странен мирис или при намаляване на 
овлажняващия капацитет. 

Slide along the frame (upper) arrow direction, mark with “ △ ”, remove the frame (upper) and the filter 
screen. 
(Press to wash the frame with clear/warm water if the frame 
cannot be disassembled.) 

 
2. Сглобете новия филтърен екран 

върху рамката (долната) 
● Напаснете издатината на долната рамка към отвора 
във филтърния екран. 

(Неправилната сглобка може да предизвика теч на вода) 
 
 
 
 
 
 
 
● И двете страни на филтърния екран са еднакви. 

 
3.Горната рамка и оста трябва да се 

сглобят като в оригиналния модел. 
① Напаснете символа  △ в горния край 

(докато чуете изщракване) 
② Поставете оста и завъртете надясно. 
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Натиснете, за
да почистите

цялата повърхност.

Плъзнете горната рамка в показаната със стрелка
посока, свалете горната рамка и филтърния
екран.
(Ако рамката не може да се свали, натиснете, за да
измиете рамката с топла вода .)

Не оставяйте
рамката.

Не оставяйте
рамката (оста).

Завъртете наляво
докато чуете изщракване.

Рамка (долна)

Рамка (горна)

Филтърен екран

▲

Напаснете
и сглобете.

Издатина



 

Maintenance standard When the cleaning indicator light 
is on or there’s dirt 

Maintenance method Wash with water, and wipe 

 

Съдърж
ание 

Прахосъбирател Отр. заредена плака Забележка 
1. Свалете плаката от 

кутията на 
прахосъбирателя. 

Вижте стр. 18 Вижте стр. 18  
 
 
 
 
① static 
dedusting rack 
(please use it 
after dipping and 
before drying 
out) 
● Избършете 
замърсяванията 
по 
пластмасовите 
компоненти с  
мека кърпа.. 
● Не трябва да 
остават влакна 
от кърпата  
върху 
компонентите. 

 
2. Почистете праха с 

прахосмукачка. 

  
 

 
 

 
 

 
 
3. Потопете във вода за 1 час. 

  
 
 

   

 
 
4. Избършете с кърпа или мека 

четка. Носете защитни 
ръкавици. 

  
 

         

 

 
 
5. Измийте с вода 

  
 
 

 

 
 
6.Place it at ventilated and shady 

spot and dry out. 

 

Сервизиране на елементи за 
обезпрашаване 

 
Забележка 

1. Моля, носете гумени ръкавици при почистване. 
2. По време на разглобяване и почистване пазете 

волфрамовото покритие. 
 

Отворете панела, извадете елементите за обезпрашаване и свалете 
отрицателно заредената плака, която се нуждае от почистване. 
● Хванете дръжката, извадете навън и 
вдигнете, за да свалите елементите. 

● Свалете винтовете, за да извадите 
отрицателно заредената плака. 
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Период на 
сервизиране 

Когато индикаторът за почистване 
свети . 

Метод на 
сервизиране Изплакване с вода и изсушаване. 

Придържайте
и от двете страни.

Носете гумени
ръкавици

▲



 

 

Подмяна на филтър и 
филтърна материя 

 
Метод за подмяна на филтър 

 
Период преди подмяна след като уредът е работил 2000 часа 

 
1. Свалете кутията на прахосъбирателя (както е показано на илюстрацията), след 

което свалете филтъра зад колектора. 
● За да свалите филтъра, натиснете с ръка скобата. 

 
 
 
 
 
 
 
 
                                         

 
2. Сглобете новия филтър 

● Попълнете на етикета на филтъра началната дата на използване (Y/M) 
● Сглобете филтъра в прахосъбирателния комплект, обърнете внимание, че скобата  
    трябва да бъде поставена в правилната позиция, а бялата страна да е отвън. 
● Сглобете целия прахосъбирател в уреда. (преди употреба вижте инструкциите) 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Метод на подмяна на филтърна материя 

 
Период преди подмяна 3 месеца 

 
Извадете филтърната кутия, свалете филтърната материя като следвате стъпките по-
горе. (вижте стр. 8 за точния метод на подмяна). 
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Бяла повърхност

Бяла повърхност



Помяна на батерия 

 

 
 

1. Отворете капачето на гърба на 
дистанционното управление. 

 
2. Подменете батерията с CR2025, и 
затворете капачето. 

 
 
 
 

Забележка: 

 
 
 
 
 

● Батерията трябва да е извън обсега на деца. Ако батерията случайно бъде 
погълната от дете, трябва веднага да го заведете на доктор. 

● Изтощените батерии трябва да се изхвърлят на специално посочените за това 
места. 

●Батерията трябва да се сменя веднъж годишно или когато се появят проблеми с 
приемането на сигнала. 

● Ако уредът няма да се използва дълго време, батерията трябва да се извади. 
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2 4

3

1 Батерия



Често срещани проблеми 

 

П
ро

из
во

ди
те

лн
ос

т 
на

 в
ъз

ду
хо

оч
ис

ти
те

ля
  

А
бн

ор
м

ал
ен

 ш
ум

 
П

ро
бл

ем
на р

аб
от

а 

М
ол

я,
 п

ро
ве

ре
те

 
М

ол
я, 

пр
ов

ер
ет

е 

 
Моля, преди да се свържете с оторизиран представител на GREE, 
погледнете следната таблица за най-често срещаните проблеми. 

 
 
 

Проблемна работа 

● Уверете се, че панелът е фиксиран добре. 

● Повредена ли е издатината от вътрешната страна? 

● Наклонен ли е уредът? 
 
 

 
Щракащ звук по време 
на овл. на въздуха  

Н
е 

е 
по

вр
ед

а 
 
● Нормално е да има такъв звук при стартиране  
    или спиране. 

Шум от бълбукане по 
време на овл. на въздуха 

● Нормално е да има такъв шум когато водата от 
резервоара тече към тавичката. 

 
Скърцащ звук по време  
на овл. на въздуха 

 
● Това е звука от въртенето на филтъра по 

време на работа. 

Шум от тропане по 
време на овл. на въздуха 

● Това е шумът от капенето на вода по филтъра. 

 
Прекалено шумна 
работа. 

М
ол

я, п
ро

ве
ре

те  
● Ако филтърът в прахоуловителя е добре сглобен. 

 
Звук от цопване по 
време на овл. на въздуха 

● Ако филтърът за прах е свален от торбичката 
на прахоуловителя. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Нивото на 
пречистване на 
въздуха не е 
задоволително – 
моля проверете. 

● Ако вентилацията на въздуха е добра, или 
е блокиран пътя на въздуха. 

● Ако е време за сервизиране на филтъра. 

● Ако е време за подмяна на филтърната материя. 

● Ако е време за подмяна на филтърния екран. 

● Ако е време измиване на отр. заредена плака. 

● Ако е време за почистване или подмяна на  
филтъра с активен въглен. 
 
● Ако в помещението има висока 

концентрация на дим. Отворете прозорец 
или врата за вентилация. 
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В
од

ен
 р

ез
ер

во
ар

 

 
Нивото на водата е 
ниско без уредът да е 
работил в режим на овл. 

Н
е 

е 
по

вр
ед

а 

 
● Уредът не може да овлажнява когато в 

резервоара се налива вода. 
Нивото на водата не спада – моля проверете. 

 

 
 
 
 
■ Водата ще се 

изпарява по 
естествен път 
когато уредът не 
работи. 

 

■ Налейте вода в  
равичката по време на  
работа на режим на 
пречистване на въздуха. 

● Нивото на водата бавно ще спада когато 
влажността на въздуха е висока или 
температурите на въздуха са ниски. 

● Овл. на въздуха ще спре автоматично ако 
влажн. на въздуха е висока или в автом. режим. 

М
ол

я,
 п

ро
ве

ре
те

 ● ON/OFF индикаторът включен ли е? 
―Ако не е, натиснете бутона “ON/OFF”. 

 

● Правилно ли е сглобен филтърът? 
 

● Замърсен ли е филтъра с котлен камък? 
―Сервизирайте филтъра. 

 
● Светли ли индикаторът за липса на вода? 

―Тавичката за вода не е правилно 
сглобена. Проверете я. 

 

И
нд

ик
ат

ор
 

 
 

Индикаторът за липса 
на вода премигва. 

Н
е 

е 
по

вр
ед

а 

 
●  Поплавъкът ще се движи по време на 

движението на водата, а оттам и индикаторът 
ще премигва. (Вкл./изкл. на индикатора 
зависи от позицията на поплавъка). 
―Налейте вода в резервоара. 

 
Няма въздушна  
струя. 

М
ол

я,
 п

ро
ве

ре
те

 

 
● Повреден ли е моторът на вентилатора? 

―Свържете се с оторизиран представител на 
GREE. 

 
Индикаторът на 
сензора за прах свети. 

● Замърсен ли е въздушният отвор? 
―Почистете отвора. 
След почистването оставете уреда да работи 
за известно време. 

 
 

Индикаторът за 
липса на вода свети 
дори и след 
наливане на вода. 

● Поплавъкът не може да се движи поради 
натрупване на котлен камък? 
―Почистете котления камък с четка. 

● Добре ли е сглобена тавичката за вода? 
―При сглобяването на тавичката трябва да 
се чуе щракащ звук . 

● Разхлабен ли е поплавъкът в тавичката? 
―Сглобете го по оригиналния начин. 

 
 

Усеща се странен 
мирис, но 
индикаторът свети. 

● Има ли странен мирис при включване в 
захранването? 
След включване на захранването, работата в 
първата минута се отчита от системата като 
шаблон за чувствителност към мирис. 
Прекъснете захранването когато уредът работи без 
странен мирис, и 3 секунди по-късно включете отново, 
за да промените чувствителността на на сензора. 
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О

вл
аж

ня
ва

не
 н

а 
въ

зд
ух

а 

 
 

Показваното ниво 
на влажност е 
винаги високо. 

Н
е 

е 
по

вр
ед

а 

● Ако уредът е поставен до прозорец или 
локация с изложение към студен въздух? 
Влажността на въздуха е висока. 
―Преместете уреда на друго място. 

● Помещенията със северно изложение или 
такива в близост до баня имат висока влажност. 

Нивото на влажност, 
показвано на хигростата не 
е същото като показваното 
от уреда. 

● Влажността и температурата в помещението 
се променят с въздушните течения. За 
справка използвайте показанията на дисплея. 

 
 
 

Нивото на 
влажност не се 
увеличава. 

● Нивото на влажност се увеличава трудно 
при ниски температури и сухи стени и под. 

М
ол

я,
 п

ро
ве

ре
те

 
● Използва ли се уредът в помещение с по-
голяма от препоръчителната площ? 
● Достатъчно силен ли е въздушният дебит? 

―Задайте нивото на овлажняване на "auto"или 
"consecutive" и възд. поток на висока скорост.  

 
 

Работата в режим на 
овлажняване не спира 
дори и при високо ниво 
на влажност. 

● Прекалено висока ли е зададената влажност? 
● Изложен ли е уредът на директна сл. светлина? 

―Преместете уреда. 
● Овлажняването на въздуха работи 

съвместно с пречистването. Когато нивото 
на овлажняване достигне зададената 
стойност, овлажняването на въздуха ще 
спре, но пречистването ще продължи. 

 
Наличие на вода върху 
въздушния отвор 

 
● Прегледайте формата на филтъра и дали е 
сглобен добре. 

 

П
ре

чи
ст

в.
 н

а 
въ

зд
ух

а 

 
 
Разлята по пода 
вода. 

М
ол

я,
 п

ро
ве

ре
те

 

● Наклонен ли е уредът? 
―Работата под наклон може да доведе до 
разливане на вода. Преди да местите уреда го 
изключете и изпразнете резервоара. 

● Разхлабен ли е капака на резервоара? 
―Фиксирайте добре капака. 

 
 
Смущения в 
телевизионни 
приемници. 

● Разположен ли е уреда в близост то телевизор 
или антена? 
● Разположен ли е уреда близо до тв кабели? 

―Уредът не трябва да се намира в 
близост до телевизори, радио приемници 
или антени. 

На 8-цифрения 
дисплей се показва L1. 

● Късо съединение в сензора за влажност. 
Подменете сензора. 

 
На 8-цифрения 
дисплей се показва F1. 

● Повреда в сензора за влажност или 
разхлабен кабел.                               
Подменете сензора. 

 
 
На 8-цифрения 
дисплей се показва 00. 

● Влажността на околната среда е под 30%RH. 
―Не е повреда 

● Връзката към сензора е прекъсната. На дисплея 
ще се показва 00 дори и при влажноста е над 30%

―Свържете се с оторизиран сервиз. 
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Спецификация 

 

 
 

Модел GCF220BKNA GCC240BKNA GCS260BKNA 
Напрежение 220-240V~ 50Hz 
Мощност (W) 55 58 58 
Въздушен дебит (m³/h) 220 240 260 
Воден дебит (ml/h) 350 380 400 
Нетно тегло (kg) 11 11 11 
Размери (mm) 385X278X608 
Препоръчителна площ на 
помещение (m2) 

14 18 18 

● Нетното тегло се измерва при изпразнен резервоар за вода и с  
     изсушена мембрана. 
● Водният дебит е измерен при температура на околната среда 

 20°C±2°C, относителна влажност на въздуха 30%±5% и висока 
степен на вентилатора. 

● Консумацията на енергия в режим standby е около 0.5W. 
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