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ВАЖНИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
ПРЕЧИСТВАТЕЛ НА ВЪЗДУХ INSTANT™ AIR PURIFIER
Модели AP100, AP200 и AP300

Инструкции за безопасност
За нас от Instant Brands е важно да се чувствате комфортно, когато използвате нашите продукти.
Вашата безопасност винаги е на първо място.
Когато използвате електрически уреди, винаги трябва да спазвате основни мерки за безопасност,
с цел намаляване риска от токов удар, друго телесно нараняване, пожар и/или материални щети.
Прочетете всички инструкции преди да започнете работа с уреда и използвайте този уред само
както е описано в материалите, предоставени с кутията. Неспазването на мерките за безопасност
и инструкциите може да доведе до нараняване и/или материални щети, и ще анулира Вашата
гаранция.

ВНИМАНИЕ
Поставяне на уреда
•

НЕ използвайте пречиствателя на въздух в мокра или влажна среда, както и на открито.
Този уред е предназначен единствено за употреба в закрити помещения.

•

НЕ използвайте пречиствателя на въздух в затворени помещения, където има токсични
изпарения, запалим прах, бутилки с кислород под налягане или наличие на запалими,
взривоопасни или експлозивни газове.

•

НЕ блокирайте вентилационните отвори на уреда. Този уред трябва да се използва
единствено в помещения с температура между 10°C и 40°C.

•

Оставете поне 46 см. пространство около и над уреда, за да осигурите правилна
циркулация на въздух и безпроблемно функциониране на пречиствателя.

•

НЕ поставяйте уреда върху меки повърхности като легла или дивани. Винаги се уверявайте,
че преди употреба уредът е поставен върху равна, хоризонтална повърхност.

•

НЕ покривайте, както и не сядайте и не поставяйте нищо върху уреда.

•

НЕ поставяйте уреда директно под климатик, за да избегнете проникването на влага.

•

НЕ поставяйте уреда близо до източници на топлина (например котлони, фурни, радиатори
или компютри).

•

НЕ поставяйте уреда директно срещу открит пламък, включително срещу горяща свещ.

•

НЕ използвайте този уред в помещения с наличие на: аерозолни репеленти срещу
насекоми, ароматизатори на мастна основа, горящ тамян или химически изпарения.

Филтър
•

Използвайте единствено филтър за пречиствател на въздух Instant Air Purifier с
подходящия размер. Не използвайте филтри, които не са проектирани за уреда.

•

Преди да използвате уреда, отстранете опаковката от филтъра (важи само за
определени модели).
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ВАЖНИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
ВНИМАНИЕ
Захранване
•

НЕ използвайте уред с повреден захранващ кабел/модул или щепсел, или уред
с неизправност, изпускан или повреден по какъвто и да е начин. При нужда от
съдействие, свържете се с Отдел за обслужване на клиенти на www.instantpot.bg.

•

Неспазването на инструкциите за безопасност може да доведе до сериозни
наранявания и/или материални щети.

•

НЕ прокарвайте кабела под килими, покривки, мебели или електроуреди. Не поставяйте
кабела на места, където има движение на хора, с цел намаляване рисковете от
издърпване, заплитане и спъване.

•

НЕ използвайте уреда с удължител, трансформатор, външен таймер или отделна
система за дистанционно управление.

•

Да се използва единствено със захранващия кабел/модул, включен в комплекта на
уреда.

Предупреждения, свързани със захранването
Уредът съдържа електрически компоненти, които представляват опасност от токов удар.
Неспазването на тези инструкции може да доведе до токов удар и/или смърт.

С цел защита от електрически шок
•

Винаги изключвайте уреда от контакта, когато не се използва, както и преди поставяне
или премахване на филтъра, и преди почистване.

•

За да изключите от контакта, хванете щепсела и издърпайте от контакта. За да
избегнете повреда на захранващия кабел/модул, никога не издърпвайте самия кабел.

•

Редовно проверявайте изправността на уреда и захранващия кабел/модул.

•

НЕ се опитвайте да премествате уреда, докато е включен в електрическата мрежа.
Това може да причини електрически шок, токов удар, изгаряне, друго нараняване и/
или материални щети.

•

НЕ потапяйте уреда, захранващия кабел/модул или щепсела във вода или друга течност.

•

НЕ изплаквайте уреда под чешмата.

•

НЕ включвайте уреда в електрическа мрежа, различна от 220-240V~50/60Hz за България.

Почистване и поддръжка
•

Изключете уреда от контакта преди почистване.

•

Често проверявайте уреда. Натрупалият се прах трябва да се отстранява редовно, тъй
като наслагването му може да причини появата на искри или пожар.

•

НЕ пъхайте пръсти или предмети във вентилационния отвор.

•

НЕ докосвайте уреда с мокри ръце. Преди да докоснете която и да е част на уреда,
старателно подсушете ръцете си.
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ВАЖНИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
ВНИМАНИЕ
•

НЕ почиствайте уреда с каквато и да е течност, за да избегнете електрически шок, токов
удар и/или пожар.

•

НЕ се опитвайте да поправяте, подменяте, променяте или модифицирате компоненти
на уреда. Това може да доведе до токов удар, пожар, сериозно нараняване и/или
материални щети, и ще анулира гаранцията.

•

Ако уредът има повреда, не работи правилно, издава странен звук, от него излиза
дим или усещате миризма на изгоряло, преустановете употребата му. Незабавно
изключете уреда от контакта и се свържете с Отдел за обслужване на клиенти на
www.instantpot.bg.

Други
Този уред НЕ трябва да се използва oт деца или от хора, чиито физически, сетивни или
умствени способности възпрепятстват безопасното му използване. Използването на уреда
в близост до деца и до горепосочените лица, следва да се извършва под постоянен надзор.
Децата не трябва да играят с уреда.
ЗАБЕЛЕЖКА: Този уред НЕ премахва въглероден окис (СО) или радон (Rn). Не може да се
използва като обезопасяващо средство за предотвратяване или пречистване на замърсен
въздух, вследствие на настъпили пожари или аварии с отровни химически вещества.

Спецификации на продукта
Мощност

AP100W

38–45W

220–240 V~50Hz

до 12 кв.м.

21.9 см. х 34.42 см. (Д х В)

AP100B

38–45W

220–240 V~50Hz

до 12 кв.м.

21.9 см. х 34.42 см. (Д х В)

AP200W

27W

100–240 V~50/60Hz

до 22 кв.м.

24.96 см. х 42.0 см. (Д х В)

AP200B

27W

100–240 V~50/60Hz

до 22 кв.м.

24.96 см. х 42.0 см. (Д х В)

AP300W

48W

220–240 V~50/60Hz

до 36 кв.м.

27.0 см. х 52.65 см. (Д х В)

AP300B

48W

220–240 V~50/60Hz

до 36 кв.м.

27.0 см. х 52.65 см. (Д х В)
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Захранване

Препоръчителна площ
за пречистване

Модел

Размери

Какво има в кутията
Вентилатор

Продукт и части

Контролен панел

Филтрираща
система 3-в-1

Заден панел
за достъп до
датчика*

Илюстрацията е на модел
AP300, който е представителен
за общите характеристики на
модели AP100, AP200 и AP300.

Решетка за
входящ въздух

Отваряема
основа
(за подмяна на
филтъра)

Захранващият кабел/модул е
включен в комплекта, но не е
показан на илюстрацията.

Пречиствател
на въздух

Филтър

Изображенията
в
това
ръководство
са
само
илюстративни и могат да се
различават от действителния
продукт. Моля, разгледайте
продукта.
*Само за модел AP200

Какво да очаквате
Вашият нов пречиствател на въздух Instant Air Purifier използва иновативна филтрираща система
(3-в-1), работеща съвместно с плазмено-йонна технология.
Последвайте ни във Facebook и Instagram, за да
получавате винаги актуална информация или да
споделите своето мнение!

Иновативна филтрираща
система 3-в-1
Състои се от:

•

HEPA-13 филтър, който улавя 99.9% от праха,
мъртвите клетки, полените, алергените и други
ултра фини замърсители във въздуха.

•

Слой с активен въглен във филтъра, който
спомага за намаляване на миризмите и
неприятните аромати.

•

Антимикробно покритие, което предотвратява
натрупването и развитието на бактерии по
филтъра.

Плазмено-йонна технология

По-чист въздух
Уредът работи с одобрената от AHAM скорост на
подаване на чист въздух. AHAM e Асоциация на
производителите на домакински уреди (Association
of Household Appliance Manufacturers). Скоростта на
подаване на чист въздух се базира на филтрирането
на полени, тютюнев дим и прах (не се отнася за
вируси и бактерии).

Режими на работа
Интелигентните датчици отчитат качеството на
въздуха и автоматично адаптират скоростта на
вентилатора, за да може уредът да работи 24/7.**
** Границата за грешка при отчитането на промени в
качеството на въздуха е +/- 20 µg/m³

Излъчва положителни и отрицателни йони.
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Контролен панел

2
3
5
6
8

9
10
7
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1

1

Power
(Включване/Изключване)

Докоснете сензорния бутон, за да включите или изключите уреда.

2

Auto
(Автоматичен режим)

Когато индикаторът свети, уредът е в Автоматичен режим. Докоснете
сензорния бутон, за да включите или изключите Автоматичния режим.

3

Икономичен режим

Когато индикаторът свети, уредът е в Икономичен или Еко режим.

4

Осветление

Докоснете сензорния бутон, за да превключите между различните нива
на осветеност (0%, 20%, 60%, 100%).

5

Вентилатор

Докоснете сензорния бутон, за да превключите между различните
степени на вентилатора (отменя Автоматичния режим).

6

Скорост на вентилатора

Показва различните степени на вентилатора (Ниска, Средна, Висока).

7

Филтър

Когато премигва оранжева светлина, филтърът се нуждае от подмяна.
След смяната на филтъра, докоснете и задръжте сензорния бутон за 3
секунди. Светлината спира да мига и уредът отново е готов за работа.

8

Плазмено-йонна технология

Докоснете сензорния бутон, за да включите или изключите системата.

9

Info
(Качеството на въздуха)*

Докоснете сензорния бутон, за да превключите между начините за
индикиране качеството на въздуха.

Индикатор за качеството на
въздуха*

Показва процентното качество на въздуха или нивото на прахови
частици (PM2.5), базиран на американския индекс за качество на
въздуха или За повече информация вижте раздел “Как да използвате
- Качество на въздуха” на стр. 9.

10

*Не е наличен за модел AP100
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Първи стъпки
1.

Извадете пречиствателя на въздух от кутията.

2.

Премахнете всички опаковъчни материали от и около уреда.

3.

Поставете уреда на една страна и завъртете отваряемата основа обратно на часовниковата
стрелка, за да я отстраните.

4.

Извадете филтъра и отстранете опаковката. Поставете филтъра обратно на мястото му.                                                                   

5.

Поставете обратно основата на мястото ѝ и я завъртете по часовниковата стрелка, за да я затворите.

6.

Поставете уреда на пода, като се уверите, че сте осигурили достатъчно пространство от всички
страни за правилното циркулиране на въздуха (> 46 см.).

7.

Включете захранващия кабел/модул.
(Включване/Изключване), за да включите уреда.

8.

Натиснете сензорен бутон Power

9.

Уредът се включва и прави първоначална диагностика. След това преминава в режим Auto
(Автоматичен режим).

Как да използвате
Включване на уреда
•

Включете захранващия кабел/модул към контакт 220-240V.

•

Натиснете сензорен бутон Power

(Включване/Изключване), за да активирате дисплея.

Изключване на уреда
За да преустановите работата на уреда, натиснете сензорния бутон Power

(Включване/Изключване).

Режими на работа
Уредът има 3 режима на работа: (1) Автоматичен режим на вентилатора; (2) Нощен режим и (3)
Икономичен режим. Софтуерът на продукта използва сензори, за да контролира интелигентно
пречиствателя на въздух Instant Air Purifier. Един от сензорите на уреда непрекъснато следи и отчита
качеството на въздуха. Друг сензор отчита осветеността в помещението, за да може да адаптира
пречиствателя към средата, в която се намира.

Автоматичен режим
Автоматичният режим на вентилатора засилва или забавя скоростта му, в зависимост от отчетеното
качество на въздуха.

• Когато сензорът отчете, че качеството на въздуха е добро (бяла светлина), пречиствателят на въздух
включва вентилатора на ниска степен, едновременно с включена плазмено-йонна технология.

• Когато сензорът отчете задоволително качество на въздуха (жълта светлина), пречиствателят
на въздух включва вентилатора на средна скорост, едновременно с включена плазмено-йонна
технология.

• Когато уредът отчете лошо качество на въздуха (червена светлина), пречиствателят на въздух
включва вентилатора на висока скорост, едновременно с включена плазмено-йонна технология.
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Как да използвате
Икономичен режим
• Ако датчикът отчита добро качество на въздуха в продължение на 30 минути, пречиствателят

на въздух преминава в Икономичен режим, което означава, че вентилаторът се включва и
изключва на всеки 10 минути. Когато вентилаторът е включен, той измерва качеството на
въздуха. Икономичният режим позволява 50% намаляване на разхода на електроенергия (Energy
star сертификат).                                                                     

• Ако сензорът отчете, че качеството на въздуха е добро (бяла светлина), пречиствателят на
въздух остава в Икономичен режим, едновременно с включена плазмено-йонна технология.

• Ако уредът отчете умерено или лошо качество на въздуха (жълта или червена светлина),
пречиствателят на въздух излиза от Икономичен режим и се връща в Автоматичен режим
(Auto).

Нощен режим
Нощният режим отчита осветеността на помещението, като изключва светлината и превключва
на ниска скорост на вентилатора. Може да персонализирате режима на осветление, осигурявайки
приглушена светлина. Ако уредът е преминал в Нощен режим, плазмено-йонната технология се
изключва за по-тих режим на работа. Това намалява ефикасността при премахването на бактерии
и вируси.
При Нощен режим, натиснете сензорен бутон Осветление
Осветеност на стаята

Дисплей

Тъмна

Изключва дисплея

Светла

Осветява дисплея

, за да включите дисплея.

Скорост на вентилатора
Ако натиснете сензорен бутон Вентилатор
на: Ниска, Средна или Висока.

, можете ръчно да настроите скоростта на вентилатора

•

Най-ниската скорост на вентилатора е със сила на звука по-малка от 24 децибела (съпоставимо
с шепот).

•

За да се върнете към Автоматичен режим, натиснете бутон Auto

(Автоматичен режим).

Ниво на осветеност
Ако натиснете сензорен бутон Осветление
0%, 20%, 60% и 100%.

, можете ръчно да настроите нивото на осветеност на

Нивата на осветеност са зададени по подразбиране със следните стойности:
Светла стая

Тъмна стая

100% осветеност

0% осветеност

•

Можете да настроите ръчно нивото на осветеност, като натиснете сензорен бутон Осветление
и изберете желаната степен на осветеност (0%, 20%, 60% или 100%).

•

Можете да персонализирате настройките по подразбиране за ниво на осветеност - в режим Day
(Ден) и Night (Нощ). Първо настройте ръчно нивото на осветеност. След това натиснете и задръжте

8 | www.instantpot.bg

Как да използвате
сензорен бутон Осветление

за 3 секунди, за да запаметите настоящите настройки като режим

на осветление Day (Ден) или Night (Нощ) / според активния в момента режим.

Качество на въздуха
Уредът индикира качеството на въздуха през цялото време по два начина:

Индикатор за качество на въздуха
Датчик следи концентрацията на прахови частици във въздуха (µg/m³). Познат е също като
PM2.5 сензор.
Ако натиснете сензорен бутон INFO
(Качество на въздуха) на модели AP200 и AP300, можете да
превключвате между мерните единици µg/m³ или % (базиран на американския индекс за качество
на въздуха).
Цветови показател

Измерване на качеството на въздуха

Бяла светлина

Добро качество на въздуха < 35 µg/m³

Жълта светлина

Умерено качество на въздуха от 35 до 55 µg/m³

Червена светлина

Лошо качество на въздуха > 55 µg/m³

Модели AP100: Цветови показател (бялa, жълтa, червенa светлина)
Модели AP200: Цветови показател и индикатор за качество на въздуха (µg/m³ или %)
Модели AP300: Цветови показател и индикатор за качество на въздуха (µg/m³ или %)

Цветови показател
Цветната светлина (под контролния панел) Ви показва качеството на въздуха във всеки един момент.

Плазмено-йонна технология
В Автоматичен режим Вашият пречиствател на въздух Instant Air Purifier използва плазмено-йонна
технология, която е с природен произход. Въпреки че системата е високотехнологична, тя е безопасна и
естествена. Плазмено-йонната технология се изключва автоматично, когато уредът е в Нощен режим.
Чрез натискане на сензорен бутон
технология.

, можете ръчно да включвате и изключвате плазмено-йонната

Индикатор за смяна на филтъра
Годността на филтрите е 6-8 месеца. Когато дойде време за смяна на филтъра, около сензорен бутон
започва да премигва оранжев кръг.
Филтър
След смяната на филтъра, докоснете и задръжте сензорния бутон Филтър
спира да мига и уредът отново е готов за работа.

за 3 секунди. Светлината
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Грижа и почистване
Почистване на уреда
•
•
•

За да премахнете натрупания прах, внимателно забършете уреда с чиста, мека кърпа.
Ако е необходимо, забършете уреда с чиста, влажна кърпа и подсушете.
НЕ потапяйте уреда във вода.

Смяна на филтъра
Можете да поръчате нов филтър за Вашия пречиствател на въздух на www.instantpot.bg.
1.

Изключете захранващия кабел/модул на уреда от контакта.

2.

Поставете уреда на една страна и завъртете отваряемата основа обратно на часовниковата
стрелка, за да я отстраните.

3.

Извадете стария филтър. Използваният филтър не подлежи на рециклиране.

4.

Извадете новия филтър от опаковката и го поставете в пречиствателя на въздух.

5.

Поставете обратно основата на мястото ѝ и я завъртете по часовниковата стрелка, за да я затворите.

6.

Поставете уреда на пода, като се уверите, че сте осигурили достатъчно пространство от всички
страни за правилното циркулиране на въздуха (> 46 см.).

7.

Включете захранващия кабел/модул в контакта.

8.

Натиснете сензорен бутон Power

9.

Уредът се включва и прави първоначална диагностика.

(Включване/Изключване), за да включите уреда.

10. След смяната на филтъра, докоснете и задръжте сензорния бутон Филтър
Светлината спира да мига и уредът отново е готов за работа.

за 3 секунди.

Почистване на датчика (само за модел AP200)
Почиствайте датчика за прах на всеки два месеца, за да може уредът да работи ефективно.
1.

Отворете Задния панел за достъп до датчика.

2.

Отстранете натрупания прах от порестата защита.

3.

Затворете Задния панел за достъп до датчика.

Кога да изключвате уреда
Вашият пречиствател на въздух Instant Air Purifier е проектиран за дългосрочна употреба и е безопасно
да бъде използван продължително време, когато сте си у дома.
Ако отсъствате за продължителен период от време (повече от 1-2 дни), изключете уреда от контакта.
Така ще спестите електроенергия и ще удължите живота на филтъра.
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Отстраняване на неизправности
Проблем

Уредът не може
да се включи

Бутоните
на уреда
не работят

Уредът не
премахва
миризми

Уредът
непрекъснато
отчита високи
нива на прахово
замърсяване

Уредът не
осигурява чист
въздух

Възможна причина

Решение

Уредът не е включен в контакта.

Уверете се, че захранващият кабел/модул
е в добро състояние и е включен плътно в
контакта. Ако пречиствателят Ви не е с кабел,
фиксиран към уреда, прегледайте връзката
помежду им.

Контактът е неизправен.

Включете друг уред в същия контакт, за да
тествате захранването. Ако и другият уред
не работи, включете пречиствателя в друг
контакт.

Захранващият кабел/модул е прекъснат
или уредът е неизправен и не работи
правилно.

Преустановете употребата на уреда и се
свържете с Отдел за обслужване на клиенти.

Уредът не е включен в контакта.

Включете захранващия кабел/модул в
контакта.

Захранващият кабел/модул е прекъснат
или уредът е неизправен и не работи
правилно.

Преустановете употребата на уреда и се
свържете с отдел Отдел за обслужване на
клиенти.

Качеството на въздуха в помещението е
много лошо (напр. голяма концентрация
на пушачи в стаята).

Отворете прозорец, за да влезе чист въздух.
Може да е необходима смяна на филтъра.

Филтърът е с изчерпан капацитет.

Сменете филтъра.

Помещението е прекалено голямо за този
размер пречиствател на въздух.

Обмислете използването на по-голям
пречиствател на въздух.

Няма достатъчно пространство около
уреда.

Оставете поне 46 см. пространство около и над
уреда, за да осигурите правилна циркулация
на въздух и безпроблемно функциониране на
пречиствателя.

Уредът работи в силно замърсена среда.

За по-добри резултати, превключете
вентилатора на Висока степен.   

Филтърът е поставен, без да е премахната
опаковката.

Извадете филтъра, отстранете опаковката и
отново го поставете на мястото му.

Има блокиран вентилационен отвор.

Премахнете всичко, което блокира
вентилационните отвори.

Няма достатъчно пространство около
уреда.

Оставете поне 46 см. пространство около и над
уреда, за да осигурите правилна циркулация
на въздух и безпроблемно функциониране на
пречиствателя.

В случай че продължавате да имате проблем с уреда или имате допълнителни въпроси, свържете се с Отдел за обслужване
на клиенти на www.instantpot.bg.
Всяко друго обслужване на уреда трябва да се извършва от оторизиран сервизен представител.

www.instantpot.bg | 11

Гаранция
Ограничена гаранция
За Пречиствател на въздух INSTANT™ AIR PURIFIER, наричан по-долу накратко “УРЕД”,
Хийт-ОН ООД, ЕИК 200674702, оторизиран дистрибутор за България на Instant Brands LLC., (наричан по-долу
накратко “Дистрибутор”) гарантира, че този продукт е произведен качествено и няма дефекти в изработката
и материалите. Тази гаранция е за период от две (2) години от датата на първоначалната покупка. Покритието
на тази ограничена гаранция важи само при употреба в домашни условия и само при използване на уреда в
България. Тази гаранция не покрива използването на уреда извън територията на Република България.
За възползване от услуга по тази ограничена гаранция е необходимо доказателство за първоначалната дата
на покупка (касов бон или фактура), както и връщане на целия уред при поискване. При условие, че с този уред
се работи и същият се поддържа в съответствие с предоставените инструкции за употреба, приложени към
уреда (също достъпни на www.instantpot.bg), Дистрибуторът ще реши по свое усмотрение и в съответствие
с приложимото законодателство, или: (i) да поправи дефектирали елементи и материали; или (ii) да замени
уреда. В случай, че уредът бъде сменен в рамките на гаранцията, ограничената гаранция за заместващия уред
изтича 24 месеца след датата на оригиналната покупка. Срокът на гаранцията спира да тече през времето,
необходимо за поправката или замяната на дефектиралия уред, или за постигане на писмено споразумение
между Дистрибутора и потребителя за решаване на казуса.

Ограничения и Изключения
Всяко манипулиране/модифициране, опит за манипулиране/модифициране или неоторизирано ремонтиране на
уреда може да попречи на безопасната работа на уреда и може да доведе до сериозни наранявания, повреди и
материални щети. Всяко манипулиране/модифициране/изменение, опит за манипулиране/модифициране или
неоторизирано ремонтиране на уреда или която и да е част от него ще анулира гаранцията, освен ако такива
изменения или промени не са изрично писмено упълномощени от Дистрибутора.
Тази гаранция не покрива (1) нормалното износване; (2) професионална употреба, търговска употреба и/
или всяка друга употреба, различна от нормалната домашна употреба, по начин, противоречащ с която и да
е част от цялата приложена към уреда документация; (3) механични или електрически повреди, свързани с
блокиране на вентилационни отвори или неосигуряване на необходимите отстояния при ползване на уреда; (4)
механична повреда, механично износване в процеса на обичайната употреба на уреда, включително, но не само:
вътрешни или външни петна, обезцветяване, промяна на цвета, надрасквания, напуквания, изтърквания и др.
с оглед естественото овехтяване на уреда, както и подмяна на консумативи (уплътнения, филтри,  филтриращи
елементи, крушки и др.); (5) използване на неоригинални консумативи и продукти с електронно, електрическо
или механично несъвместимо оборудване; (6) неправилна употреба на уреда, недобросъвестно поведение
и/или липса на грижа от страна на купувача към закупения уред, в това число, но не само, при удряне и/или
изпускане; (7) неправилно сглобяване или разглобяване, опит за отстраняване на дефекта, отремонтиране или
манипулиране на уреда от купувача или други неупълномощени лица; (8) форсмажорни обстоятелства (като
пожар, мълнии, наводнения и др.), които са извън контрола на Продавача; (9) механични или електрически
претоварвания, получени вследствие на неизправности по електрическата мрежа (като сътресения, удари,
колебания в напрежението и други); (10) неправилно съхранение, попадане на външно тяло (течности, монети,
прах в голямо количество, насекоми и др.), въздействието на агресивна външна среда.
До степента, разрешена от приложимото законодателство, отговорността на Дистрибутора, ако има такава, за
всеки евентуално дефектирал уред или част се ограничава до ремонт или подмяна на уреда или част от него и
не надвишава покупната цена на съпоставим уред за подмяна. С изключение на изрично предвиденото тук и
доколкото е разрешено по приложимото законодателство (1) Дистрибуторът не дава допълнителни гаранции и
условия, изрични или по подразбиране, по отношение на уреда или частите, обхванати от настоящата гаранция,
и (2) Дистрибуторът не носи отговорност за косвени, случайни или последващи вреди и щети, произтичащи от
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Гаранция
или във връзка с използването или работата на уреда или повреди, свързани с икономическа загуба, загуба
на имущество, загуба на приходи или печалби, загуба на удовлетвореност или невъзможност за използване,
разходи за монтиране или други последващи вреди и щети от какъвто и да е вид.
Потребителят има права съгласно приложимите закони, които са в допълнение към всяко право или средство
за защита, предлагащо се под тази ограничена гаранция. Тази търговска гаранция не оказва влияние върху
правата на потребителите, произтичащи от гаранцията по чл. 112-115 от ЗЗП, и по-точно, че независимо от
търговската гаранция, продавачът отговаря за липсата на съответствие на потребителската стока с договора
за продажба, съгласно гаранцията по чл. 112 -115 от ЗЗП.

Гаранционно Обслужване
За да получи гаранционно обслужване, потребителят следва да регистрира своята заявка за рекламация/
сервиз на www.instantpot.bg/garancia-i-serviz, като предостави:

•

Име, имейл адрес и телефонен номер.

•

Копие на оригинален касов бон / фактура за покупка, модел и сер. номер на уреда.

•
•

Описание на дефекта на продукта, вкл. снимки или видео, ако е възможно.
Всички части на уреда, независимо от състоянието им и/или оригинални аксесоари (филтър), ако се
предявяват претенции по гаранция за същите.

Контактна Информация
Хийт-ОН ООД
Официален дистрибутор на Instant Brands LLC. за България
България, гр. София ПК 1618, бул. Братя Бъкстон 40, ет. 3
Имейл: support@instantpot.bg
Телефон: 0700 31 027

Рециклиране
Този уред е в съответствие с Директива 2012/19/ЕС за ОЕЕО относно изхвърлянето на електрически и
електронни устройства и оборудване (WEEE).
Тази маркировка показва, че продуктът не трябва да се изхвърля заедно с други битови отпадъци на
територията на ЕС. За да предотвратите евентуално увреждане на околната среда или човешкото здраве от
неконтролирано изхвърляне на отпадъци, рециклирайте го отговорно, насърчавайки устойчивото повторно
използване на материалните източници. За да върнете използваното устройство, моля, използвайте системи
за връщане и събиране или се свържете с отдела за обслужване на клиенти за допълнителна информация за
рециклиране и WEEE.
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Instant Brands (EMEA) Limited
1 Christchurch Way, Woking,
Surrey, GU21 6JG, UK
Instant Brands (Ireland) Limited
Suite 6, Rineanna House, Shannon Free Zone,
Shannon, Co Clare, Ireland, V14 CA36, Ireland
Хийт-ОН ООД
(Официален дистрибутор на Instant Brands LLC за България)
бул. Братя Бъкстон 40, ет.3
София 1618, България
Контактна информация
Тел. 0700 31 027
office@instantpot.bg
www.instantpot.bg
Присъединете се към официалната Instant Pot общност в България
www.facebook.com/groups/InstantPotBGcommunity
Свалете приложението Instant Brands Connect безплатно
(достъпно на английски език)

@instantpotBG
@InstantpotBG
Произведено в Китай
Хийт-ОН ООД си запазва правото на промени в настоящото ръководство без предизвестие.
Пълна и актуална информация можете да намерите на сайта на Instant Pot и Instant Brands за
България www.instantpot.bg или да получите от наш представител.
Всички права запазени © 2022 Instant Brands™ LLC
878-0323-91 / 2022-07-01

