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-BREATHE 06�

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν τη χρήση του προϊόντος και
ανατρέχετε τακτικά σε αυτές για διευκρινήσεις.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

Ευχαριστούμε για την επιλογή σας.



Καθαρό περιβάλλον με τον ιονιστή PHILCO.

Αίσθηση ευεξίας και αναζωογόνησης
Με την παραγωγή 8 εκατομμυρίων ιόντων ανά δευτερόλεπτο
δίνει την αίσθηση του δάσους και χαρίζει θετική ενέργεια.

Αντιβακτηριδιακή προστασία
Περιορίζει την εμφάνιση μικροοργανισμών και μικροβίων.
Το βιολογικό αντιβακτηριακό φίλτρο εξολοθρεύει τα βακτήρια και
περιορίζει την τοξικότητα των ιών.

Καθαρός αέρας
Ο αέρας είναι η βάση για μια υγιεινή ζωή.
Ένα παιδί χρειάζεται 460 κιλά αέρα κάθε μέρα. Για αυτό είναι και
τόσο σημαντικός για την υγεία κάθε οικογένειας.



2--3

2

3

4

4

4

4

4

4

5 6--

5

5

6

6

6

6

7

7

7

8 9--

8

8

8

8

9

10

10

10

11

12

12

12

12

13

13

6 7--

1

Ενδείξεις ασφαλείας

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Προειδοποίηση
Προσοχή

Λειτουργίες
Καθαρισμός Αέρα
Διάγραμμα Φίλτρων

Πλεονεκτήματα
Τεχνικά Πλεονεκτήματα
Πλεονεκτήματα Χρήσης

Προϊόν
Γενικά Χαρακτηριστικά
Διάγραμμα Λειτουργίας
Διάγραμμα συσκευής

Πριν τη χρήση
Σημεία Προσοχής
Εγκατάσταση φίλτρων
Διακόπτης ευαισθησίας αισθητήρα
Σύνδεση Ρεύματος
Διακόπτης μέτρησης φίλτρων (
Τοποθέτηση και αφαίρεση καλυμμάτων φίλτρων

RESET)

Οδηγίες Λειτουργίας
Ενδείξεις Λειτουργίας
Επιλογές λειτουργίας
Αυτόματη Λειτουργία/Χρονοδιακόπτης
Ταχύτητες Ανεμιστήρα
Ρυθμίσεις αισθητήρα καπνού και οσμών

Οδηγίες Καθαρισμού και Συντήρησης
Οδηγίες αντικατάστασης λυχνίας
Αντικατάσταση φίλτρων

UV

Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Συσκευής
Λυχνίας
Φίλτρου ανθρακονημάτων
Φίλτρου
Φίλτρου ενεργού άνθρακα

UV

HEPA

Συχνές Ερωτήσεις
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ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

συσκευή
διότι υπάρχει

κίνδυνος
ηλεκτροπληξίας.
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ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

Καθαρισμός Αέρα

HEPA

Ενεργού άνθρακα

Ανθρακονημάτων

Φωτοκατάλυσης

Διάγραμμα φίλτρων

Ιόντα:

Λυχνία :
Φίλτρο :

Φίλτρο Φωτοκατάλυσης:
Φίλτρο ενεργού άνθρακα:

Φίλτρο ανθρακονημάτων:

Περισσότερα από 8 εκ. ιόντα το δευτερόλεπτο προσφέρουν αίσθηση φρεσκάδας
στο χώρο σας.

Ο βαθμός αποστείρωσης είναι μεγαλύτερος του

Απορροφά μικροσωματίδια μεγέθους μέχρι 0,0001 όπως σκόνη, βακτήρια
και μύκητες με δυνατότητα απορρόφησης άνω του 99,99%

Περιορίζει αποτελεσματικά τη δράση των ιών και των βακτηριδίων.

Αποσυνθέτει και καθαρίζει αποτελεσματικά επιβλαβή αέρια όπως
φορμαλδεϋδη, υδρόθειο ( ) και αμμωνία (

Απορροφά επιβλαβή αέρια και οσμές και λειτουργεί σαν αντιστατικό.

UV
HEPA

97,6 %.

mm

H2S NH3).

ΤΕΧΝΙΚΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ
Καθαριζόμενες κεφαλές γεννήτριας ανιόντων:

Αντι-βακτηριακή τεχνολογία

Φίλτρο

Φωτοκαταλύτης:

Φίλτρο ενεργού άνθρακα:

Φίλτρο ανθρακονημάτων:

Τέσσερεις κεφαλές ενεργού άνθρακα
παράγουν ιόντα και καθαρίζονται εύκολα. Έτσι εξασφαλίζεται η υψηλή σε πυκνότητα
παραγωγή των ιόντων.

Η τεχνολογία εξολοθρεύει τα βακτήρια στον μολυσμένο
αέρα.

Τα βακτήρια και οι ιοί δεν επιβιώνουν χωρίς νερό. Το συμπαγές φίλτρο από
ινοβάμβακες απορροφά τις μικρές συγκεντρώσεις νερού που αυτά έχουν με αποτέλεσμα
να τα εξολοθρεύει.

Ο ημιαγωγός του διοξειδίου του τιτανίου ) οξυγονώνει τα
ερυθροκύτταρα των βακτηρίων και περιορίζει τη δράση των ιών.

Χάρη στην τριχοειδή δομή, η ικανότητα απορρόφησης του
ενεργού άνθρακα στη μονάδα είναι περισσότερη από 300.000 τ.μ.

Χρησιμοποιείται για την απορρόφηση χημικών ουσιών

UV:

HEPA:

UV

(TiO2

.

Αυτόματη Λειτουργία (

Φωτεινή ένδειξη και ηχητική ειδοποίηση:

Σύστημα προστασίας:
Οθόνη :

Αισθητήρας καπνού και οσμών
Αθόρυβη Λειτουργία

AUTO):

LED

MANUAL TIMER).
UV

)
.

Το ενσωματομένο ολοκληρωμένο κύκλωμα παρέχει τρεις
λειτουργίες – Αυτόματη, Χειροκίνητη ( ) και με χρονοδιακόπτη (

Για να γνωρίζετε πότε η λάμπα και τα φίλτρα
χρειάζονται αλλαγή.

Διακόπτει το ρεύμα όταν ανοίξετε το καπάκι των φίλτρων.
Είναι ευδιάκριτη και προσφέρει ευκολία στη χρήση. Δείχνει το επίπεδο μόλυνσης

του αέρα ανάλογα με το χρώμα (ΚΟΚΚΙΝΟ-ΚΙΤΡΙΝΟ-ΜΠΛΕ
με διακόπτη ρύθμισης ευαισθησίας

Πλεονεκτήματα Χρήσης



Διακόπτες
λειτουργίας και
χειρισμού

Μπροστινό
κάλυμμα

Εισαγωγή
Αέρα

Βάση

Εξαγωγή
αέρα

Λυχνία καθαρισμού
Αισθητήρας καπνού

και οσμών
Οθόνη λειτουργίας

Εισαγωγή Αέρα

5

Χειρολαβή
Εξαγωγή

αέρα

Πίσω
κάλυμμα

Ετικέτα
Πληροφοριών

Υποδοχή
καλωδίου

Μπροστινή όψη

HEPA RESET FIBRE RESET CARBON RESET
FUNCTION SPEED MODE SENSOR

ΠΡΟΪΟΝ

Γενικά Χαρακτηριστικά

Δεξιά όψη Πίσω όψη

Διάγραμμα λειτουργίας

Καλή Μέτρια Κακή

Οθόνη λειτουργίας

Διακόπτες λειτουργίας και χειρισμού

Τηλεχειριστήριο

Ένδειξη Ποιότητας Αέρα

Μπλε Κίτρινο Κόκκινο



1. Αφαιρέστε τα φίλτρα
από τη συσκευή

2. Τοποθετήστε το φίλτρο
ανθρακονημάτων

3. Τοποθετήστε το φίλτρο
ενεργού άνθρακα

4. Τοποθετήστε το φίλτρο
HEPA

5. Τοποθετήστε το κάλυμμα.

6

LOW HIGH

Λυχνία UV

Διάγραμμα συσκευής

Κάλυμμα φίλτρων

Φίλτρο HEPA

Φίλτρο Ενεργού Άνθρακα
και Φωτοκατάλυσης

Οθόνη Λειτουργίας

Ανεμιστήρας

Φίλτρο ανθρακονημάτων

ΠΡ ΡΗΣΗIN TH X

Αφαιρέστε το κάλυμμα
Αφαιρέστε το φίλτρο το φίλτρο ενεργού άνθρακα και το φίλτρο ανθρακονημάτων, αφαι-
ρέστε την πλαστική προστατευτική σακούλα (αν υπάρχει) και τοποθετήστε τα πίσω στη συσκευή.

.
HEPA,

Σημεία Προσοχής

Κρατήστε τη συσκευή 30 εκ. ή περισσότερα από τον τοίχο ή τα έπιπλα.
Κρατήστε τη συσκευή 100 εκ. ή περισσότερα από την τηλεόραση ή τον υπολογιστή.

Εγκατάσταση φίλτρων

Τοποθετήστε τον διακόπτη στην επιθυμητή θέση.
(αριστερά): Ενεργοποιείται μετά από 2-3 τσιγάρα
(δεξιά): Ενεργοποιείται μετά από 1-2 τσιγάρα

Εαν η ένδειξη του αέρα στην οθόνη έχει κόκκινο χρώμα για μεγάλο χρονικό διάστημα με
αναμμένο τον ιονιστή, τποθετήστε τον διακόπτη δεξιά στη θέση και επανεκκινήστε
τη συσκευή Εαν η ένδειξη του αέρα στην οθόνη έχει πράσινο χρώμα για μεγάλο χρονικό
διάστημα με αναμμένο τον ιονιστή, τποθετήστε τον διακόπτη αριστερά στη θέση και
επανεκκινήστε τη συσκευή.

LOW
HIGH

HIGH
.

LOW

Διακόπτης ευαισθησίας αισθητήρα

Διακόπτης ευαισθησίας αισθητήρα
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Τοποθετήστε τα χέρια σας στο
σημείο που γράφει .OPEN

Τραβήξτε προς τα έξω
χωρίς πίεση.

Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή συνδέεται με τη σωστή τάση ρεύματος.
Οι ενδείξεις ποιότητας του αέρα είναι ακριβείς μόνο όταν η συσκευή
λειτουργεί.
Συνδέστε το βίσμα στην πρίζα.

Σύνδεση Ρεύματος

Σημείωση:

Όταν πιεστεί μηδενίζει τη μέτρηση του χρόνου ζωής του αντίστοιχου φίλτρου.
Πιέστε το κάθε φορά που αλλάζετε το αντίστοιχο φίλτρο.

Διακόπτης μέτρησης φίλτρων (RESET)

Διακόπτης μέτρησης φίλτρων

Τοποθέτηση και αφαίρεση καλυμμάτων φίλτρων

Αποσυναρμολόγηση

Συναρμολόγηση

Τοποθετήστε τα χέρια σας στο σημείο που γράφει και τραβήξτε προς
τα έξω χωρίς πίεση

Τοποθετήστε τα 2 γατζάκια στις εγκοπές της συσκευής Πιέστε προς τα μέσα

OPEN
.

. .

Αποσυναρμολόγηση Συναρμολόγηση

Τοποθετήστε τα 2 γατζάκια στις εγκοπές της συσκευής.



Ion UV Ion & UV Stop these function
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Ion UV

ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Εαν είναι ενεργοποιημένο το πλήκτρο , οι παρακάτω λειτουργίες δεν μπορούν
να χρησιμοποιηθούν.
Πιέστε το πλήκτρο διαδοχικά για επιλογή των λειτουργιών

SENSOR

MODE MANUAL/AUTO/1H/2H/4H.

Ενδείξεις Λειτουργίας

Πιέστε το πλήκτρο στη συσκευή ή στο τηλεχειριστήριο. Η συσκευή στην εκκίνησή
της δείχνει:

POWER

Χειροκίνητη Λειτουργία

Ανιόντα

Ταχύτητα ανεμιστήρα

Επιλογές Λειτουργίας

Πιέστε το διακόπτη διαδοχικά για να επιλέξετε τη λειτουργία Ανιόντων καιFUNCTION UV.

Ιόντα- -Ιόντα & -Απενεργοποίηση λειτουργίων
Οι αντίστοιχες ενδείξεις εμφανίζονται στην οθόνη
λειτουργίας όπως παρακάτω:

UV UV

Παρατηρήσεις:
1. Η επιλογή είναι προαιρετική
λειτουργία της συσκευής.
2. Τα φίλτρα , ενεργού
άνθρακα και ανθρακονημάτων
είναι σε λειτουργία ανεξάρτητα
από τις παραπάνω επιλογές.

UV

HEPA

Αυτόματη Λειτουργία/Χρονοδιακόπτης

Οι τρόποι λειτουργίας είναι οι εξής:
“

” και μπορείτε να επιλέξετε μόνο μια
λειτουργία τη φορά.

Το πλήκρο χρησιμοποιείται για την
επιλογή λειτουργίας και
Το πλήκτρο χρησιμοποιείται για την
επιλογή των ωρών λειτουργίας, 1, 2 ή 4 ώρες.
Στο τέλος του χρόνου αυτού σταματάει
αυτόματα η λειτουργία.

AUTO”, “MANUAL”, “1HOUR”, “2HOUR”,
“4HOUR

MODE
MANUAL AUTO.

TIMER

(1) MANUAL
(2) AUTO

(3) 1H
(4) 2H
(5) 4H

: Η συσκευή πρέπει να κλείσει χειροκίνητα.
: Η συσκευή εναλλάσεται σε διαδοχικούς 20λεπτους και 40λεπτους κύκλους

λειτουργίας.
: Η συσκευή θα σταματήσει να λειτουργεί σε 1 ώρα.
: Η συσκευή θα σταματήσει να λειτουργεί σε 2 ώρες.
: Η συσκευή θα σταματήσει να λειτουργεί σε 4 ώρες.



9

(1)

(2)
(3)

Παρατηρήσεις

Η λειτουργία δεν είναι διαθέσιμη για τα πρώτα 3 λεπτά της ενεργοποίησης της.
Η ένδειξη θα παραμείνει κόκκινη.
Όταν η σχετική υγρασία του αέρα είναι μεγαλύτερη από 80%, ο αισθητήρας δεν
λειτουργεί σωστά. Στην περίπτωση αυτή επιλέξτε μια άλλη ρύθμιση.

:

(1)

(2)

Εαν είναι ενεργοποιημένο το πλήκτρο , οι ταχύτητες δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν.SENSOR

Πιέστε το πλήκτρο για να επιλέξετε χαμηλή, μεσαία και γρήγορη ταχύτητα ή
αθόρυβη λειτουργία ύπνου
Στη λειτουργία ύπνου, μόνο το σύμβολο στο κάτω δεξιά μέρος της οθόνης φωτίζεται.
Για την λειτουργία ύπνου κρατήστε πατημένο το πλήκτρο για 3 δευτερόλεπτα.
Πιέστε οποιοδήποτε πλήκτρο για να επιστρέψετε στην κανονική λειτουργία.

SPEED
.

SPEED

Ταχύτητες Ανεμιστήρα

Πιέστε το πλήκτρο για να επιλέξετε χαμηλή, μεσαία και γρήγορη ταχύτηταSPEED

Αθόρυβη λειτουργία ύπνου

Αθόρυβη λειτουργία ύπνου

Πιέστε το διακόπτη . Η ένδειξη θα ανάψει και η συσκευή θα μπει σε αυτόματη
λειτουργία ανίχνευσης καπνού.
Η ποιότητα του αέρα χαρακτηρίζεται από 3 χρώματα, όπως παρακάτω:

SENSOR

Ρυθμίσεις αισθητήρα καπνού και οσμών

Λειτουργία σε μεσαία
ή υψηλή ταχύτητα

Ένδειξη
χρώματος Μπλε

(Καλή ποιότητα)
Κίτρινο

(Μέτρια Ποιότητα)
Κόκκινο

(Κακή Ποιότητα)

Λειτουργία
συσκευής

Δεν λειτουργεί
Λειτουργία σε

χαμηλή ταχύτητα
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ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Βγάλτε την συσκευή από την πρίζα πριν
από τον καθαρισμό και τη συντήρηση.

Μην καθαρίζετε με χημικά τα οποία μπορεί να χαλάσουν
ή να παραμορφώσουν τη συσκευή.
Εφόσον χρησιμοποιείσετε χημικό διάλυμα, αραιώστε το
και διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες στη συσκευασία.

Εγκαταστήστε τη λάμπα με τον ίδιο τρόπο.

Οδηγίες αντικατάστασης λάμπας UV

Όταν το σύμβολο αναβοσβήνει, σας υπενθυμίζει να αλλάξετε λάμπα.UV

Αποσυναρμολόγηση Συναρμολόγηση

Σβήστε τη συσκευή. Αφαιρέστε το
μπροστινό κάλυμμα και βγάλτε έξω
το φίλτρο , ενεργού άνθρακα
και ανθρακονημάτων Κρατήστε τη
λάμπα , και περιστρέψτε την 90 .
Αφαιρέστε την.

HEPA
.

UV ˚

Αποσυναρμολόγηση

Συναρμολόγηση

Αντικατάσταση
λάμπας UV

•

HEPA RESET

Πιέστε τον διακόπτη
, μετά την αντικατάσταση

του αντίστοιχου φίλτρου. Θα ακουστεί ένας
ήχος. Η συσκευή καταγράφει τον χρόνο
διάρκειας λειτουργίας του αντίστοιχου
φίλτρου.

HEPA RESET/CARBON
RESET/FIBRE RESET

Αντικατάσταση φίλτρων

Όταν η λυχνία του φίλτρου /ενεργού
άνθρακα/ανθρακονημάτων ανάβει, σας
υπενθυμίζει να αλλάξετε το αντίστοιχο
φίλτρο με ένα νέο.

HEPA •
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ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Παρακαλούμε ελέγξτε τα παρακάτω πριν απευθυνθείτε στην τεχνική υποστήριξη.

Εαν τα προβλήματα συνεχίζονται παρά τις παραπάνω ενέργειες, επικοινωνήστε
με το τμήμα τεχνικής υποστήριξης στο τηλ. 210-620.38.38.
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180 230 320 365

24 30 37 45

5046.53830

2.5 m

610x345x215(mm)

□

□

230V ~ 50Hz
120V ~ 60Hz

424x268x5( mm)Fibre filter 350000m2

Περιγραφή Ιονιστής – Φίλτρο Αέρα

i-BREATHE 60

Ταχύτητα
Ανεμιστήρα ΥΠΝΟΥ ΧΑΜΗΛΗ ΜΕΣΗ ΥΨΗΛΗ

Ροή αέρα (m3/h)

Στάθμη θορύβου (dB)

Ισχύς

Ιόντα

Μήκος καλωδίου

Διαστάσεις

Καθαρό Βάρος 3,5 Kg

Τάση Ρεύματος Περιοχή Κάλυψης

1.Η παραπάνω ισχύς δεν περιλαμβάνει την ισχύ της λυχνίας UV
2.Όταν η συσκευή είναι σε αναμονή, καταναλώνονται περίπου 2W. Για περισσότερη οικονομία και για την
προστασία του περιβάλλοντος συστήνουμε να την βγάζετε από την πρίζα όταν δεν την χρησιμοποιείτε.

Μοντέλο

60 m2

Περιγραφή Διαστάσεις Ισχύς
Μήκος
κύματος

Διάρκεια
ζωής

Υπεριώδης λάμπα 8000 ώρες

Περιγραφή Διαστάσεις Υλικό

Ανθρακονήματα

Επιφάνεια
Απορρόφησης Διάρκεια ζωής

6 μήνες

Τεχνικά Χαρακτηριστικά Λάμπας UV

Τεχνικά Χαρακτηριστικά Συσκευής

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Τεχνικά Χαρακτηριστικά Φίλτρου ανθρακονημάτων



13

426X268X33(mm)

426X268X15(mm)

Τεχνικά Χαρακτηριστικά Φίλτρου HEPA

Τεχνικά Χαρακτηριστικά Φίλτρου ενεργού άνθρακα

Περιγραφή Διαστάσεις
Βαθμός

Απορρόφησης

Μέγεθος
απορροφούμενων

σωματιδίων

1 έτος

Διάρκεια ζωής

Διάρκεια ζωήςΠεριγραφή Διαστάσεις Υλικό
Ικανότητα

Απορρόφησης

6 μήνες
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