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Този продукт има едно основно качество: 

Пречиствателят на въздух ALADDIN елиминира най-финия прах (до 0.1 микрон) с 

патентована технология използваща е-Нано Филмиран Филтър!  

Нано Филм Филтъра е изобретен при предпоставката, че всички материали с 

тегло в природата имат поляритет (+, -). Вътре във филтъра има изграден 

въздушен коридор/проход в зигзагообразна форма. С това се цели увеличаване 

времето за движение на въздуха във филтъра. По този начин се задейства 

статичното електричество (+, -) вътре в коридора, за да се създаде пространство, 

където се натрупват и елиминират различните видове замърсители, прах и 

миризми. 

 

ПРОДУКТОВО ОПИСАНИЕ 

 

1. Лого (варианти VAV или AIRTEC) 

2. Гумен пръстен 

3. Горен капак 

4. Вентилатор 

5. е-Nanofilm Филтър 

6. Долен капак 

7. Двойна лепенка за фиксиране, ако се налага 

 

Предимства: 

 Изчистен дизайн, лесен за употреба, ниски разходи за поддръжка!  

 Опростена структура и функционалност, намаляващи шансовете за проблеми с 

качеството. 

 Филтъра лесно може да бъде демонтиран, почистен и подменен, ако това се налага. 

 Разходите за подмяна на филтрите се редуцират след тяхното почистване/измиване и 

повторно използване.  

 Няма риск от вторично замърсяване, дължащо се на електростатично заредения 

филтър, използващ полимерна смола. 

 Стилен дизайн, който може да допълва вътрешния интериор.   
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НАЧИН НА УПОТРЕБА 

Ако искате да го фиксирате върху маса или друга равна повърхност 

 

1. Махнете хартията от двойната лепенка и натиснете уреда върху избраното от вас 

място 

2. Свържете захранващия кабел с уреда и включете копчето. 

КАК ДА СМЕНИМ ИЛИ ПОЧИСТИМ ФИЛТЪРА 

 

1. Хванете уреда с две ръце и завъртете горния капак в посока обратна на 

часовниковата стрелка. 

2. Махнете гумения пръстен от оста. 

3. Махнете използвания филтър.  

4. Почистете го с прахосмукачка или го измийте (при нужда го сменете с нов). 

5. Оставете филтъра да изсъхне на чисто място без прах. 

6. Сложете обратно филтъра в уреда и гумения пръстен на точното място. Завъртете 

горния капак по посока часовниковата стрелка и уреда е готов за работа.  
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 Филтъра може да бъде почистван с прахосмукачка, когато цвета му във времето на 

използване се променя, потъмнява и става черен. 

 Тъй като филтъра е електростатично зареден, след неговото почистване, той може 

отново да се използва. 

 След по-дълъг период на употреба (12 – 15 месеца), филтъра е желателно да се 

смени с нов. 

 

 

ВАЖНИ БЕЛЕЖКИ 

Моля прочетете тези инструкции, преди да ползвате уреда. 

1. Използвайте захранващо напрежение 220V. 

2. Не разливайте течности или вода върху уреда.  Опасност от късо съединение! 

3. Не изпускайте или не слагайте предмети в уреда. 

4. Когато сменяте филтъра, моля уверете се, че уреда е изключен от захранването. 

5. Пазете уреда от деца. 

6. Уреда може да се използва в автомобил с адаптeр за 12V. 

 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Пречиствател на въздух модел ALADDIN    

 Препоръчителна площ до 15 кв.м.     

 Захранване: 100~220(DC12V) 50-60Hz  

 Консумирана мощност: 1,5W 

 Шум: супер тих < 25 dB   

 Размери: 190×90mm (Опаковка : 220×200×115mm)    

 Тегло: N.W (425g), G.W (7400g)      
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Характеристики на e-Nano Film филтъра  

е-Nano филм филтъра се основава на принципа на използване на постоянна 

електростатична сила. AIRTEC патентована технология, която абсорбира и филтрира 

замърсяванията и ултрафиния прах, съдържащи се във въздуха, засмукан във филтъра и 

осигуряващ единствено чист въздух в помещението.  

 
 Качества 

1. Отстраняване на въглероден окис (CO)  

2. Елиминира ФПЧ- замърсителите до 0.1 μm (микрон)  

3. Премахва вируси, алергени, гъби и бактерии.  

4. Дори ултра-фините прахови частици с размер на наночастици се събират чрез 

силната смукателна сила на Нано филтъра. Не поляризирания фин прах също се 

абсорбира към филтъра чрез индуцираното статично електричество, докато минава 

през филтъра. Отстранява изключително фин прах, резултат от отработени газове от 

автомобила (NOx) 

5. Синдром на новата къщата, новия автомобил, отстранява т.н. ЛОС (V.O.C.). Отстранява 

и пречиства вредните частици от лепила, бои, изолация, седалката и др. 

Международно признати Тестове: 

 Тест Амоняк, обезмирисяване (Korea Far Infrared Association. 2015.02.03) 

 Антимикробен тест, тест за събиране на прах Korea Institute of Construction & Living 

Environment Test. 2014.04.10), Japanese culture test report) 

 Доклад от тестове за ефективността за пречистване на въздуха (Korea Institute of 

Machinery & Materials), Filter Test Report (Korea Institute of Construction & Environment 

Test. 17.07.05) 

 Патент за изобретение Worldwide PCT application, Korea invention patent application 

Worldwide PCT  

 Патент за дизайн, регистрация на търговска марка, сертификат за CE и др.  

            

     


