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Упаковка пристрою

Розпакування
Відкрийте упаковку, вийміть пінопластове облицювання, вийміть всі аксесуари та матеріали, вийміть 
пристрій з пакувальної коробки, видаліть пластиковий пакет, збережіть пакувальну коробку для 
подальшого транспортування на технічне обслуговування. Перед використанням вийміть 
багатофункціональну композитну фільтрувальну сітку з пластикового пакета.

Найменування компонентів

Упаковочний лист

Найменування Основний пристрій Інструкція з експлуатації

Кількість 1 1

Розбирання і монтаж фільтрувальної сітки з дроту
Примітка: перед першим запуском обов'язково зніміть пластиковий пакет з фільтрувальної сітки!

1. Спочатку утримуйте пряжки з обох сторін панелі забору повітря і відкрийте їх приблизно на 15 °, потім 
потягніть вгору, щоб зняти панель забору повітря. (Мал. 1)

2. Зніміть багатофункціональну композитну фільтрувальну сітку. (Мал. 2)

Багатофункціональна 
композитна фільтрувальна сітка

Панель забору повітря

ДДисплей Верхня кришка

Передня кришка
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3. Зніміть пакувальний пакет з багатофункціональною композитної фільтрувальної сітки. (Мал. 3)
4. Встановіть багатофункціональну композитну фільтрувальну сітку. (Мал. 4)

5. Вставте дві затискні ніжки під панеллю забору повітря в слоти з обох сторін, а потім закрийте верхню 
сторону. (Мал. 5, Мал. 6)

Розташування пристрою
Щоб забезпечити найкращий ефект очищення повітря, пристрій найкраще ставити вертикально на 
підлогу з відстанню від задньої частини до стіни більше 30 см. (Мал. 7)

Підключення до електроживлення
Перед вставленим вилки кабелю живлення в розетку, переконайтеся, що вхідна напруга становить 230 
В, вилка і ваші  руки сухі.
Примітка: Якщо кабель живлення пошкоджено, зверніться до виробника-заводу, його сервісного відділу 
або аналогічного відділу за професійною допомогою.

1 2

3 4

5 6

Зажим Слот

7

30cm

30
cm
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Використання пристрою

Панель управління і індикація

ДДисплей якості повітря: зміна кольору на дисплеї відображає ступінь забруднення твердими 
частинками. Існує 3 кольори: чим темніший колір, тим більш серйозне забруднення повітря твердими 
частинками. Наприклад, синій колір показує чудову якість повітря, від хорошого до поганого: синій, 
жовтий і червоний. Червоний колір показує найнижчу якість повітря, тобто серйозне
забруднення.

Опис кнопок
Вимикач (On/Off)
Після підключення пристрою до джерела живлення пристрій видає звук і світловий індикатор на панелі 
управління блимає один раз, пристрій переключається в стан очікування при ввімкненні.

Після натискання на кнопку живлення, ви почуєте звук, пристрій переключається в інтелектуальний 
режим за замовчуванням, якщо потрібно вимкнути пристрій, просто натисніть кнопку живлення ще раз.

Вибір режиму
Пристрій працює в наступних режимах:
Режим димовидалення: в дуже брудній або сильно забрудненої кімнаті рекомендується 
використовувати режим димовидалення.
Тихий режим: рекомендується вибирати тихий режим, коли вам потрібен спокій. У цьому режимі 
пристрій працює тихіше.
Інтелектуальний режим: при інтелектуальному автоматичному режимі робота пристрою регулюється 
автоматично відповідно до якості повітря, виявленим датчиком пилу.

Концентрація твердих частинок і якість повітря можуть відображатися на LED дисплеї. Зміна кольору на 
дисплеї відображає ступінь забруднення твердими частинками. Існує три кольори. чим темніший колір, 
тим серйозніше забруднення твердими частинками. Наприклад, синій колір показує чудову якість 
повітря, від хорошого до поганого: синій, жовтий і червоний. Червоний колір вказує на найнижчу якість 
повітря, тобто серйозне забруднення.

У пристрій вбудований світлочутливий датчик. У будь-якому робочому стані пристрій може автоматично 
регулювати яскравість всіх індикаторних ламп і дисплея відповідно до освітленості навколишнього 
середовища, наприклад: коли освітленість навколишнього середовища досягає певної темряви, машина 
може автоматично перемикатися в режим сну. Всі лампи на панелі управління і дисплеї згаснуть, щоб не 
впливати на сон користувача; коли освітленість досягає певної яскравості, відповідні індикаторні лампи 
на панелі управління і дисплеї горять, в той же час пристрій переходить в нормальний режим роботи.
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Швидкість подачі повітря/Скидання

Функція швидкості подачі повітря
За допомогою кнопки швидкості подачі повітря  на пристрої можна вибрати низьку, середню і високу 
швидкість  вручну.
Примітка: пристрій має п'ять швидкостей подачі повітря:

1. Швидкість подачі повітря при режимі димовидалення,
2.  Висока швидкість подачі повітря
3. Середня швидкість подачі повітря,
4. Низька швидкість подачі повітря
5. Швидкість подачі повітря в тихому режимі, 
6. Які може вибирати користувач за своєю потребою.

Скидання налаштувань фільтру
Коли загоряється індикаторна лампа заміни фільтрувальної сітки, це нагадує користувачу про потребу 
заміни фільтрувальної сітки. Після заміни користувач має натиснути кнопку «Швидкість подачі повітря/ 
скидання» на 5 секунд, щоб скинути індикаторну лампу, в іншому випадку,
індикаторна лампа заміни фільтрувальної сітки буде завжди горіти, та якщо відбудеться несвоєчасна 
заміна, що може призвести до вторинного забруднення.

Відповідно до частоти використання споживачами, пристрій оснащений 3 режимами встановлення часу 
роботи: 
- 1 годину, 
- 4 години 
- 8 годин. 
Натисніть кнопку один раз - 1 година, два рази - 4 години, три рази - 8 годин, натисніть кнопку ще раз - 
увімкнеться скасування режиму встановленого часу. Після закінчення встановленого часу роботи 
пристрій вимкнеться і зупиниться.

Очищення і технічне обслуговування
Очищення і заміна фільтрувальної сітки
Примітка: Не мийте багатофункціональну композитну фільтрувальну сітку водою!
1. Правильне обслуговування фільтрувальної сітки згідно з інструкцією має вирішальне значення 
для продуктивності фільтрації повітря.
2. Правильно розбирайте і монтуйте пристрій відповідно до методу в розділі «Розбирання і монтаж 
фільтрувальної сітки ».
3. Очищення багатофункціональної композитної фільтрувальної сітки: один раз в два тижні. Не 
мийте її водою, чистіть насадкою пилососа або щілинною насадкою на газеті або захисному
покритті, не натискайте на неї сильно при очищенні, щоб уникнути її деформації. Вищевказані
операції можуть продовжити термін служби фільтрувальної сітки.
4. Заміна багатофункціональної композитної фільтрувальної сітки: Коли загоряється індикаторна
лампа заміни фільтрувальної сітки, користувач повинен купити нову сітку протягом двох тижнів і 
замінити її відповідно до інструкції. Пристрій забезпечує інтелектуальну заміну фільтрувальної
сітки. Залежно від ступеня забруднення і навколишнього середовища термін служби 
фільтрувальної сітки також різниться.
Очищення і технічне обслуговування корпусу пристрою:
1. Вимкніть пристрій  перед очищенням.
2. При використанні в дуже брудних місцях частота очищення може бути збільшена.

Установка часу роботи
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Очищення інфрачервоного датчика пилу

3. Протріть пляму м'якою тканиною.
4. Якщо пляма не може бути видалена за допомогою вищевказаного методу, будь ласка, протріть її
м'якою тканиною, змоченою розведеним нейтральним побутовим миючим засобом, перед
використанням потрібно переконатися, що пристрій повністю висохла.

Вхід 
повітря

Вихід повітря

Лінза

8 9

1. Регулярно очищайте інфрачервоний датчик пилу: рекомендується очищати його раз в три місяці.
2. Відкрийте кришку інфрачервоного датчика пилу (Мал. 8)
3. Очищення інфрачервоного датчика пилу: Спочатку очистіть лінзу, вхід і вихід повітря з
допомогою вологої ватної палички, потім видаліть водяну пляму з датчика за допомогою сухої
ватної палички. (Мал. 9).

4. Встановіть кришку інфрачервоного датчика пилу на місце.

Зберігання пристрою

Якщо пристрій не буде використовуватися протягом тривалого часу, від'єднайте кабель живлення.
Очистіть і висушіть пристрій, накрийте поліетиленовим пакетом і зберігайте в сухому місці.
Примітка: щоб від'єднати шнур живлення тримайтеся за вилку кабелю живлення рукою, не тягніть 
за кабель, в іншому випадку кабель живлення може бути пошкоджений.

Особливі вказівки

1. Будь ласка, уважно прочитайте дану інструкцію та збережіть її для подальшої довідки перед
використанням пристрою.
2. Не розбирайте, не ремонтуйте і не змінюйте пристрій самостійно. Несанкціоноване розбирання і
ремонт можуть призвести до несправності і небезпеки, несанкціонована модернізація може
призвести до пожежі або несправності.
3. Не дозволяйте дітям або людям  з проблемами дієздатності або без досвіду використовувати
пристрій самостійно.
4. Не зберігайте пристрій в таких місцях:
a. У вологих приміщеннях (наприклад, ванній) або інших явно вологих місцях, пар може призвести
до ураження електричним струмом або пошкодження пристрою.
b. На відкритому повітрі або під прямими сонячними променями, пряме сонячне світло може
знебарвити корпус пристрою.
c. Поруч з джерелами тепла (наприклад, нагрівачем), інше тепло може знебарвити або
деформувати корпус пристрою.
d. Очистка диму на кухні за допомогою пристрою можуть скоротити термін служби фільтрувальної
сітки і пошкодити сам пристрій.
e. Використання очисника повітря в місцях з масними плямами (наприклад, моторне масло) може
призвести до пошкодження пристрою, ураження електричним струмом або стати причиною пожежі.
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f. В межах 2 метрів від обладнання, що випромінює слабкі електромагнітні хвилі, як телевізор, 
радіоприймач, стереосистема, кварцові годинники, дротова антена, бездротовий телефон, бездротовий 
мікрофон і т.д. електромагнітні перешкоди можуть впливати на якість зображення і звукові ефекти 
(проте через різні довжин електромагнітних хвиль іноді можуть також виникати електромагнітні 
перешкоди, навіть якщо очисник повітря розташований на відстані більше 2 метрів. Використання 
внутрішніх антен особливо перешкоджає прийому, тому ставте пристрій якнайдалі, щоб запобігти 
перешкодам).
5. Щоб забезпечити найкращий ефект очищення, пристрій найкраще ставити на підлогу на відстані 
більше 30 см від стіни, в той же час рекомендується регулярно міняти положення, в іншому випадку 
стіна або підлога навколо пристрою може бути забруднена.
6. Вхідна напруга не повинна перевищувати номінальне значення, щоб уникнути пожежі або 
пошкодження пристрою.
7. Забороняється пошкоджувати кабель живлення, не ставте предмети на кабель живлення, не 
згинайте, тягніть або перекручуйте кабель живлення. Не кладіть важкі предмети на кабель живлення і 
не ставте
кабель живлення між предметами. Якщо кабель живлення пошкоджений, використання його може 
спричинити пожежу і ураження електричним струмом.
8. Не використовуйте пошкоджений кабель живлення або вилку, яку не можна вставити в розетку.
Використання кабелю живлення в небезпечних умовах може призвести до короткого замикання, 
ураження електричним струмом або пожежі.
9. Не керуйте пристроєм мокрими руками і не вставляйте пальці або сторонні предмети в вихід повітря, 
в іншому випадку це може призвести до ураження електричним струмом та пошкодження пристрою.
10. Не ставте ємності з водою, такі як акваріум або ваза, поруч з пристроєм . Якщо вода потрапить в 
пристрій, це може призвести до ураження електричним струмом або несправності пристрою.
11. Не штовхайте очисник повітря, в іншому випадку це може призвести до його падіння.
12. Не використовуйте пристрій, коли він лежить або нахилений, не сідайте і не ставайте на пристрій, не 
трусіть його, в іншому випадку це може призвести до його несправності.
13. Не закривайте вхід і вихід повітря, засмічення може призвести до зниження здатності очищення 
повітря пристроєм (повітря в приміщенні важко повністю очистити) і це може призвести до пошкодження 
пристрою.
14. Не використовуйте пристрій для видалення токсичних речовин.
15. Не використовуйте пристрій в місцях з великою кількістю диму (наприклад, кухня) або з горючими 
газами, корозійними газами і металевими пиловими частинками, щоб уникнути пожежі або
несправності.
16. Коли пристрій використовується зі зволожувачем, необхідно запобігти попаданню надмірної 
кількості вологи в пристрій. Волога може призвести до ураження електричним струмом та пошкодження 
пристрою.
17. Під час використання інсектицидів припиніть використання пристрою, щоб уникнути всмоктування 
хімічних речовин в пристрій. Хімічні речовини можуть накопичуватися в пристрої, і утворювати 
подразливі речовини, які шкідливі для здоров'я при певних умовах.
18. При заміні фільтрувальної сітки, очищенні або переміщенні пристрою, вимкніть живлення і вийміть 
вилку з розетки. При увімкненні живлення вищевказана операція може пошкодити пристрій або 
призвести до ураження електричним струмом.
19. Не використовуйте розчинники, такі як бензол, спирт та ін. для очищення повітроочисника, а також 
уникайте контакту з інсектицидами,  ці речовини можуть призвести до розриву корпусу пристрою, 
короткого замикання, а також ураження електричним струмом або пожежі.
20. Якщо пристрій  не буде використовуватися протягом тривалого часу, будь ласка, вимкніть його.
21. Щоб від'єднати шнур живлення тримайтеся за вилку кабелю живлення рукою, не тягніть його, інакше 
кабель живлення може бути пошкоджений.
22. Якщо кабель живлення пошкоджено, зверніться до виробника, його сервісного відділу або 
аналогічного відділу за професійною допомогою.
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Усунення несправностей

Будь ласка перевірте наступні питання перед здачею пристрою на ремонт:

Несправність Можливі причини Усунення несправності

Пристрій не вмикається
Вилка підключена нещільно Перевірити живлення

Вилка підключена нещільно Вставити вилку

Не видувається повітря

Вхід або вихід повітря засмічений
сторонніми предметами

Перемістити машину, видалити
сторонні предмети перевірити чи знятий 
пластиковий пакет з фільтрувальної сітки

Електродвигун не працює Звернутися до дистриб'ютора

Неприємний запах
видається з отвору виходу 
повітря

Тимчасово сильно засмічене повітря Через деякий час запах зникне

Фільтрувальна сітка не змінювалася протягом 
тривалого часу
(Різні умови використання
призводять до різного терміну служби, 
фільтрувальну сітку потрібно висушити або 
замінити через кілька місяців або навіть кілька 
тижнів)

Помістити фільтрувальну сітку
в сонячне або вентильоване
місце приблизно на 2-3 години, щоб
випаровувати з неї воду. (Не піддавайте її впливу 
сильних сонячних
променів, в іншому випадку це призведе до 
деформації фільтрувальної сітки і погіршення 
продуктивності пристрою).

Замінити фільтрувальну сітку

Пристрій автоматично
перемикається в
режим сну (всі індикаторні
лампи вимкнені)
при включеному освітленні (або 
в приміщенні з джерелом 
освітлення)

Навколишнє освітлення доволі слабке, що може 
вплинути на світлочутливий датчик, в результаті 
чого пристрій переходить до сплячого режиму

Якщо не має потріби перемикати пристрій в 
режим сну, перемістіть пристрій в більш 
освітлене місце

Пристрій  не перемикається в 
режим сну при вимкненому
освітленні

Видиме джерело освітлення входить
в кімнату з вулиці через двері і вікна, так що 
пристрій не може перемкнутися в режим сну.

Очистити вхід і вихід повітря, лінзу ватною 
паличкою

Постійно горить
червона індикаторна
лампа якості повітря

Вхід і вихід повітря, лінза інфрачервоного датчика 
пилу забруднені.

Clean the upper and lower air outlets and lens with 
cotton swabs

Погана якість
очищення повітря

Пристрій знаходиться в не вентильованому місці, 
або поруч з пристроєм є перешкоди.

Помістити пристрій в добре вентильоване місце, 
усунути перешкоди.

Багатофункціональну композитну фільтруваль-на 
сітку не замінювали протягом тривалого часу.

Замінити багатофункціональну композитну 
фільтрувальну сітку

Примітка: Якщо несправність не усунуто після прийняття вищевказаних рішень, негайно звертайтеся до 
дистриб'ютора. Не розбирайте, не ремонтуйте і не монтуйте пристрій самостійно.
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Специфікація пристрою

Технічні параметри

Модель AP36

Номінальна напруга 230В~

Номінальна частота 50Гц

Номінальна потужність 50Вт

Об'єм очистки повітря від твердих частинок 300м³/г

Об'єм очистки повітря від формальдегіду 40м³/г

Шум 61дБ(A)

Площа використання 24м²-36 м²

Електрична схема

Інфрачервоний 
датчик пилу

Панель управлінняРозділювальний щит230В~50Гц

Електродвигун
змінного струму



10

Інформація виробника

Утилізація

З урахуванням охорони навколишнього середовища прилад, оснащення та упаковка повинні 
піддаватися підходящій переробці для повторного використання сировини що в них міститься.

Відпрацьовані прилади не можна викидати разом з побутовими відходами!

Можливі зміни без попереднього повідомлення.

Вказівки щодо гарантії

На цей прилад вказано два роки гарантії з моменту покупки.
Гарантія не надається в разі природного зносу, використання в комерційних цілях, змін початкового 
стану приладу, робіт по очищенню, при наслідках неналежного звернення або пошкодженні покупцем 
або третіми особами, пошкодженні, викликаному зовнішніми обставинами, або через акумуляторні 
батареї.

Виробник Kingclean Electric Co., Ltd

Адреса Китай, пров. Цзянсу, новий район Сучжоу, вул. Сянъян, No 1, 215009
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Комплектация

Распаковка
Откройте упаковку, достаньте все аксессуары и материалы. Вытащите устройство из коробки и 
сохраните пакет для будущей транспортировки и обслуживания. Достаньте многофункциональный 
композитный фильтр из полиэтиленового пакета перед использованием.

Название частей

Товарная накладная

Название Устройство Руководство пользователя

Количество 1 1

Снятие и установка фильтра
При первом использовании убедитесь, что вы извлекли фильтр из полиэтиленового пакета!
1. Возьмитесь за пряжки с обеих сторон крышки воздухозаборника и потяните на 15°, затем потяните 

вверх, чтобы снять крышку воздухозаборника. (Рисунок 1)
2. Снимите многофункциональный композитный фильтр. (Рисунок 2)

Многофункциональны
й композитный фильтр

Крышка воздухозаборника

Светодиодный 
экран Верхняя крышка

передняя крышка

1 2
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3.Снимите упаковочный пакет с многофункционального композитного фильтра. (Рисунок 3)
4.Установите многофункциональный композитный фильтр. (Рисунок 4)

5.  Щелкните по двум зажимам под крышкой воздухозаборника в пазу с обеих сторон, затем закройте 
верхнюю крышку. (Рисунок 5, Рисунок 6)

Размещение
Устройство лучше всего размещать вертикально на полу и на расстоянии более 30 см от стены для 
лучшего эффекта очищения. (Рисунок 7)

Подключение питания
Перед тем, как вставить вилку шнура питания в розетку, убедитесь, что входное напряжение 
составляет 230 Вт, а так же удостоверьтесь, что разъем электропитания и ваши руки сухие.

Примечание: Если шнур питания поврежден, обратитесь за профессиональной помощью к 
производителю или другим специалистам для обеспечения вашей безопасности. 

3 4

5 6

Зажимы Паз

7

30cm

30
cm
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Использование устройства

Панель управления и дисплей

Индикация качества воздуха: Изменение цвета на дисплее отображает степень загрязнения воздуха 
различными частицами. Есть 3 цвета дисплея, чем темнее цвет, тем серьезнее загрязнение воздуха 
частицами. Например, когда цветной дисплей горит синим, это означает, что качество воздуха 
отличное. В зависимости от того: хорошее качество воздуха или плохое, дисплей меняет свой цвет на 
синий, желтый или красный. Красный цвет означает наихудшее качество воздуха.

Описание кнопок
Вкл/Выкл (On/Off)
Подключение устройства к блоку питанию сопровождается звуком, а индикатор на панели управления 
мигает один раз, что указывает на переход устройства в режим ожидания при включении.
Нажмите на кнопку Вкл. / Выкл., сигнал прозвучит один раз, и устройство по умолчанию перейдет в 
интеллектуальный режим. Нажмите на кнопку Вкл. / Выкл. снова и устройство выключится.

Режим (Mode)
В устройстве предусмотрены 3 режима:
Дымовой режим: рекомендуется использовать этот режим в очень грязных или с высоким уровнем 
загрязнения воздуха помещениях.
Бесшумный режим: в этом режиме работа устройства более тихая. Когда вам нужна тишина, вы 
можете выбрать бесшумный режим.
Интеллектуальный режим: в этом режиме устройство может автоматически регулировать свою работу 
в соответствии со степенью загрязнения воздуха в помещении, которая определяется с помощью 
датчика качества воздуха.
Концентрация частиц и качество воздуха могут отображаться на светодиодном экране. Изменение 
цвета на дисплее отображает степень загрязнения воздуха различными частицами. Есть 3 цвета 
дисплея, чем темнее цвет, тем серьезнее загрязнение воздуха частицами. Например, когда цветной 
дисплей горит синим, это означает, что качество воздуха отличное. В зависимости от того хорошее 
качество воздуха или плохое, дисплей меняет свой цвет на синий, желтый или красный. Красный цвет 
означает наихудшее качество воздуха.
В устройстве есть датчик освещенности. Независимо от режима работы устройства, все индикаторы 
освещения и дисплей устройства автоматически меняют яркость в зависимости от яркости 
окружающей среды.
Например, если устройство находится в темноте, то все индикаторы выключаются и устройство 
автоматически переходит в спящий режим, чтобы не нарушать сон пользователя. При ярком 
освещении все индикаторы загораются и устройство работает нормально.
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Скорость / Сброс настроек
Функция скорости
Кнопка низкой, средней, высокой скорости для выбора вручную.

Примечание. Всего имеется 5 скоростей воздуха для индивидуальных нужд пользователя: скорость 
воздуха в режиме дыма, высокая скорость воздуха, средняя скорость воздуха, низкая скорость 
воздуха, скорость воздуха в бесшумном режиме. 

Сброс настроек

Когда загорается индикатор замены фильтра, это означает, что необходимо заменить фильтр во 
избежание вторичного загрязнения устройства, вызванного несвоевременной заменой фильтра. 
После замены фильтра продолжайте нажимать сенсорную кнопку «Скорость / Сброс настроек» в 
течение 5 секунд, пока не погаснет индикатор. В противном случае индикатор будет гореть все время.

Таймер

Это устройство обеспечивает три отсчета времени (1 час, 4 часа, 8 часов). Нажмите на сенсорную 
кнопку таймера один раз, чтобы установить время на 1 час, дважды, чтобы установить время на 4 
часа, и трижды для установки времени на 8 часов. Нажмите на сенсорную кнопку еще раз, чтобы 
отменить установку, и так далее по схеме. Эта кнопка представляет собой кнопку петли. Когда время 
истекает, устройство прекращает работу.

Очищение и уход

Очищение и замена фильтра
Примечание. Не мойте многофункциональный композитный фильтр в воде!

1.  Правильный уход и очистка фильтра имеют решающее значение для работы очистителя воздуха.
2. Следуйте методу из раздела «Снятие и установка фильтра».
3. Правильная очистка многофункционального композитного фильтра для увеличения срока службы 

фильтра: 1 раз в две недели; Не мыть водой!; Очистить фильтр с помощью насадки для пылесоса 
или щелевой насадкой на газете или других защитных принадлежностях.; Не нажимать сильно на 
фильтр при его очистке для избежания деформации.

4. Замена многофункционального композитного фильтра: когда загорается индикатор, пользователь 
должен заменить фильтр в течение двух недель. Срок службы фильтра также зависит от степени 
загрязнения воздуха и окружающей среды.

Очищение и обслуживание устройства
1.  Отключите устройство перед очищением.
2. Увеличьте частоту очищения при использовании в сильно загрязненных местах.
3. Пожалуйста, протрите пятна мягкой тканью.
4. Пожалуйста, удалите несмываемые пятна с помощью мягкой ткани с разбавленным нейтральным 

бытовым чистящим средством и убедитесь, что устройство полностью высохнет перед повторным 
использованием.

Очистка инфракрасного датчика пыли

1.  Регулярно очищайте инфракрасный датчик пыли: рекомендуется чистить его один раз в три 
месяца.

2. Откройте крышку инфракрасного датчика пыли. (Рисунок 8)
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3.  Очистите инфракрасный датчик пыли: используйте влажные ватные палочки для очистки линз, 
воздухозаборника и отверстия для выпуска воздуха, затем используйте сухие ватные палочки для 
удаления оставшихся пятен от воды на датчике. (Рисунок 9)

4. Установите крышку инфракрасного датчика пыли на место.

Хранение устройства
Пожалуйста, отключите питание, очистите и высушите устройство, накройте полиэтиленовым пакетом 
и храните в сухом месте, если устройство не будет использоваться в работе.

Примечание. Не тяните за шнур питания рукой. Пожалуйста, отсоедините шнур питания, удерживая 
его рукой, в случае его повреждения. 

Меры предосторожности

 1. Пожалуйста, внимательно прочтите руководство пользователя перед использованием и сохраните 
его для дальнейшего использования.
2. Запрещается самостоятельно разбирать, ремонтировать или модифицировать устройство. В 
противном случае это может привести к повреждению устройства или возгоранию.
3. Не позволяйте детям или людям без опыта использовать устройство самостоятельно.
4. Не размещайте устройство в следующих местах:
 а. В помещениях с высокой влажностью (например, ванных комнатах) или других влажных местах во 
избежание поражения электрическим током или повреждения устройства.
 б. На открытом воздухе или под прямыми солнечными лучами во избежание выцветания корпуса 
устройства.
 c. Вблизи источников тепла (например, нагревателей), так как другое тепло может обесцветить или 
деформировать корпус устройства.
 d. Вблизи источников дыма и вентиляции (например, на кухне), так как дым и вентиляция сокращают 
срок службы фильтра и повреждают устройство.
 е. В местах, заполненных маслом, например, моторным маслом, во избежание повреждения 
устройства, поражения электрическим током или ожога.
 f. В пределах 2 метров от оборудования, излучающего слабые электромагнитные волны, такого как 
телевизор, радио, аудио,
кварцевые часы, проводная антенна, беспроводной телефон, беспроводной микрофон, во избежание 
приема помех. Электромагнитная помеха может повлиять на качество изображения и звуковой эффект. 
(Однако из-за разной длины электромагнитных волн, иногда могут возникать электромагнитные 
помехи, даже если очиститель воздуха расположен на расстоянии более 2 метров. При использовании 
комнатной антенны особенно затрудняется прием, поэтому, пожалуйста, поместите устройство как 
можно дальше от возможных помех).
5. Устройство лучше всего размещать на полу и на расстоянии более 30 см от стены для лучшего 
эффекта очищения. Меняйте положение устройства чаще, так как оно может испачкать стену или пол 
вокруг себя.
6. Входное напряжение не должно превышать номинальное значение во избежание повреждения 
устройства или пожара.

Воздухозаборник

Отверстие для выпуска 
воздуха

Линза

8 9
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 7. Не повредите шнур питания. Не ставьте какие-либо предметы на шнур питания. Не сгибайте, не 
тяните и не сворачивайте шнур питания. Не ставьте тяжелые предметы на шнур питания и не 
помещайте его между предметами. Повреждение шнура питания может вызвать возгорание или 
поражение электрическим током.
8. Не используйте поврежденные шнуры питания и нерабочие вилки питания, во избежание короткого 
замыкания, поражения электрическим током или пожара.
9. Не работайте с устройством мокрыми руками. Не засовывайте пальцы или другие предметы в 
отверстие для выхода воздуха во избежание поражения электрическим током и повреждений 
устройства.
10. Не ставьте емкости с водой, такие как аквариумы или вазы, рядом с устройством во избежание 
попадания воды в устройство, что в свою очередь может вызвать поражение электрическим током или 
неисправность устройства.
11. Не толкайте очиститель воздуха быстро, чтобы он не упал.
12. Не используйте устройство, если оно лежит или наклонено. Не садитесь и не вставайте на 
устройство, не трясите его во избежание получения травм или повреждения изделия.
13. Не закрывайте отверстия для входа и выхода воздуха, так как это снизит эффективность очищения 
воздуха устройством и приведет к его повреждению.
14. Не используйте устройство для удаления некоторых токсичных веществ.
15. Для вашей безопасности, пожалуйста, не используйте устройство в местах с большим количеством 
дыма и пыли (например, на кухне) или в местах, где есть горючий газ, агрессивный газ и частицы 
металлической пыли. В противном случае это может привести к повреждению устройства или 
возгоранию.
16. Будьте внимательны при использовании с увлажнителем, чтобы не допустить попадания 
чрезмерного количества водяного пара в устройство. Водяной пар может вызвать поражение 
электрическим током и повредить устройство.
17. При использовании пестицидов прекратите использование устройства, чтобы предотвратить 
всасывание химических веществ в очиститель воздуха для обеспечения безопасности личного 
здоровья.
18. Пожалуйста, выключите питание и выньте вилку из розетки перед заменой фильтра, чисткой или 
перемещением устройства во избежание повреждения устройства или поражения электрическим 
током.
19. Не используйте растворители, такие как бензол, спирт или разбавитель, для очистки 
воздухоочистителя. Также избегайте распыления инсектицидов во избежание повреждения корпуса 
устройства или даже короткого замыкания, поражения электрическим током или возгорания.
20. Пожалуйста, отключите шнур питания, если устройство не работает.
21. Не тяните за шнур питания рукой. Пожалуйста, аккуратно отсоедините шнур питания рукой во 
избежание повреждения шнура.
22. Если шнур питания поврежден, обратитесь за профессиональной помощью к производителю или к 
другим специалистам для вашей безопасности.
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Исправление проблем
Пожалуйста, проверьте следующие точки неисправности, прежде чем обращаться в отдел 
обслуживания.

Проблемы Возможные причины Решение

Сбой питания
Нет питания в розетке Проверьте мощность

Вилка шнура питания вставлена неплотно Вставьте вилку шнура питания

Воздух не выдувается

Что-то блокирует воздухозаборник 
или отверстие для выпуска воздуха

Переместите устройство или 
удалите посторонние предметы или 
проверьте удален ли 
полиэтиленовый пакет с фильтра

Двигатель не работает Свяжитесь с местным дистрибьютором

Неприятный запах 
из вентиляционного 
отверстия

Устройство временно генерирует 
много запахов (многие курят и т.д.)

Запах постепенно исчезает после
включения устройства на некоторое 
время

Долгое время без замены фильтра 
(разные условия использования 
приводят к разному сроку службы 
фильтра, возможно потребуется 
высушить или заменить фильтр в 
течение нескольких месяцев или 
даже недель)

Поместите фильтр в солнечное 
или хорошо проветриваемое 
место примерно на 2-3 часа
для испарения воды. (Не ставьте 
его под прямые солнечные лучи 
во избежание деформации
фильтра, что может повлиять на 
производительность
устройства)
или

Замените фильтр

Все световые 
индикаторы
выключены, 
устройство
автоматически 
входит в спящий 
режим, когда есть 
свет в комнате

Если окружающий свет 
слабый, то это
может повлиять на датчик 
освещенности и вызвать 
переход устройства в 
спящий режим

Поставьте устройство в более 
яркое место

Устройство не может 
войти в спящий 
режим, когда
свет выключен

Источники света на улице 
проникают в комнату через двери и 
стеклоподъемники, что в свою 
очередь мешает переходу 
устройства в спящий режим

Не допускайте проникновения 
источников света в комнату через
двери, окна, занавески и тп.

Дисплей качества 
воздуха всегда 
показывает красный 
цвет/ не меняется цвет

Инфракрасные датчики пыли, 
воздухозаборники и линзы грязные

Очистите верхнее/нижнее 
воздуховыпускные отверстия и 
линзу с помощью ватных тампонов

Плохой эффект 
очищения 

Помещение не проветривается или 
есть препятствия возле устройства

Поместите устройство в помещении с 
хорошей вентиляцией, или устраните 
возможные препятствия возле устройства

Многофункциональный 
композитный фильтр давно не 
заменялся

Замените многофункциональный 
композитный фильтр



18

Спецификация продукции

Параметры

Модель AP36

Номинальное напряжение 230V~

Номинальная частота 50Hz

Номинальная мощность 50W

CADR частицы 300m³/h

Формальдегид CADR 40m³/h

Уровень шума 61dB(A)

Подходящая рабочая зона 24m²-36 m²

Схема электрической цепи
Инфракрасный датчик пыли 

Двигатель переменного тока 

Плата управления

Примечание: если неисправность сохраняется после принятия следующих решений, немедленно 
обратитесь в службу послепродажного обслуживания или к местному дистрибьютору. 

Плата питания230V~50Hz
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Утилизация

Устройство, аксессуары и упаковка должны быть отправлены на экологически безопасную 
переработку.

 Не выбрасывайте устройство вместе с бытовыми отходами! Устройство может быть изменено без 

уведомления.

Информация о гарантии

На этот продукт распространяется двухлетняя гарантия со дня покупки.
Гарантия не распространяется на нормальный износ, коммерческое использование, модификацию 
прибора в том виде, в котором он был приобретен, неправильное очищение, последствия 
неправильного использования, повреждения покупателем или третьим лицом, ущерб, который может 
быть связан с внешними обстоятельствами или вызван износом аккумуляторов.

Производитель Kingclean Electric Co., Ltd

Адрес Китай, пров. Цзянсу, новый район Сучжоу, ул. Сянъян, № 1, 215009

Информация о производителе
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Product package

Unpacking
Open the package,remove all the accessories and material.Take the machine out of the box and keep the 
package for future transportation and maintenance.Please take out multifunctional composite filter from plastic 
bags before use.

Parts name

Packing list

Name Machine User Manual

Quantity 1 1

Filter removal and installation
For the first time, please be sure to take out filter from plastic bag.

1.  Hold the buckles on both sides of the air inlet cover and pull open about 15 °, then pull upwards to remove
the air inlet cover. (Figure 1)

2. Remove the multifunctional composite filter. (Figure 2)

Multifunctional composite filter

Air inlet cover

LED Screen Upper lid

Front lid
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3.Remove the multifunctional composite filter package.(Figure 3)
4.Install the multifuctional composite filter.(Figure 4) 

5.Snap the two clips under air inlet cover into both sides slot, then close the upper side.(Figure 5,Figure 6)

Placement
The machine is best placed upright on the floor and at a distance of more than 30cm from the wall for the best 
purification effect.(Figure 7)

Connect  power
Before insert the power cord plug into the socket, please confirm the input voltage is 230V, and ensure the 
power plug and hands are dry.
Note:If the power cord is damaged, please ask for professional help of the manufacturer and other 
professionals for safety reasons.

1 2

3 4

5 6

Clip Slot

7

30cm

30
cm
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Use of the product

Operation panel and display

Button description
On/Off
The machine is accompanied by a sound and the indicator light on the operation panel flashes once when the 
machine is connected to the main power supply. The machine enters standby state.

Press On/Off button, the buzzer sounds once, the machine enters the smart mode by default. Press On/Off 
button again,the machine turns off.

Mode
The machine provides following 3 modes:
Smoke mode:In very dirty or heavily polluted rooms, it is recommended that you use this mode.
Silent mode: In this mode, the environment is quieter. When you need quiet you can choose silent mode.
Smart mode: In this mode,the machine can automatically adjust the operation according to air quality detected 
by dust sensor.

Particle concentration and air quality can be displayed on the LED screen,
The color change on the display represents the pollution degree of particles. There are 3 colors, the darker 
the color, the more serious the pollution of particals. For example, when the color display is blue,indicating 
that the air quality is excellent.From good to poor, they are blue, yellow and red. Red stands for the worst air 
quality.

The machine has light sensor. In any modes, all indicators and display on the machine automatically change 
brightness according to the environment brightness. 
e.g. In order to not disturb user's sleep, when the machine is in a dark environment,all the indicator lights off
and the machine automatically enter into sleep mode. When in a bright environment,all the indicator lights up
and the machine runs normally.

Speed/Reset
Speed function
Low, Mid,High speed button for your manual selection.
Note:  There are total 5 air speeds for user's personal needs: Air speed in Smoke mode,High air speed,Mid air 

speed,Low air speed, Air speed in Silent mode.

Reset
When replace filter indicator lights up,it reminds the filter needs to be replaced.To avoid secondary pollution 

Air quality display: The color change on the display represents the pollution degree of particles. 
There are 3 colors, the darker the color, the more serious the pollution of particals. For example, 
when the color display is blue,indicating that the air quality is excellent.From good to poor, they 
are blue, yellow and red. Red stands for the worst air quality.
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caused by filter replacement not in time. After replacing the filter,please keep pressing "Speed/Reset" button 
for 5 seconds until the indicator lights off. Otherwise, the indicator light will be on all the time.

Timing
This machine provides three timing times(1h,4h,8h). Press the timing button once to set the time to 1 
hour,press timing button twice for 4 hours, press timing button three times for 8 hours. Press again to cancel 
and so on. This button is a loop button.When time is up, the whole machine stops running.

Cleaning and maintance

Filter cleaning and replacement
Note: Do not wash the multifunctional composite filter in water!
1. Proper care and cleaning of filter is critical to air purifier performance.
2. Follow the method in "Filter Removal and Installation".
3.  Proper cleaning of multifunctional composite filter to increase filter life: Once every two weeks; Do not

wash with water;Clean with a vacuum cleaner brush or crevice tool on a newspaper or protective article;Do 
not press the multiunctional composite filter hard when cleaning to avoid deformationl; 

4.  Replace multifunctional composite filter: When the indicator lights up, the user should replace the filter
within two weeks. According to the pollution degree and the use environment, the filter life is also different.

Machine cleaning and maintenance
1. Unplug before cleaning.
2. Increase cleaning frequency when use in dirty places.
3. Please wipe stains with soft cloth. 
4.  Please wipe indelible stains with a soft cloth with diluted neutral household cleaner and make sure the

machine is completely dry before reuse.

Infrared dust sensor cleaning
1. Clean infrared dust sensor regularly: suggest clean once every three months.
2. Open Infrared dust sensor cover;(Figure 8)
3.  Clean infrared dust sensor: please use wet Q-tip to clean the lens, air inlet and air outlet,then use dry Q-tips

to remove the remaining water stains on the sensor;(Figure 9)

4.Install the infrared dust sensor cover in place.

Machine storage
Please unplug the power, clean and dry the machine, cover with a plastic bag and store in a dry place if the 
machine is to be idled. 
Note:  Do not drag the power cord by hand. Please unplug the power cord hold by hand in case of cord 

damage.

Air inlet

Air outlet

Lens

8 9
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Cautions

1. Please read this instruction manual carefully before use and keep it properly for future use.
2. Do not self-disassemble, repair or modify the machine .Otherwise it may cause product damage or fire.
3. Keep this product beyond the reach of special individual such as children without adult supervision.
4. Do not place the machine in the following locations:
 a.  Damp rooms (such as bathrooms) or other obviously damp places in case of electric shock or damage

the machine.
b. Outdoors or in direct sunlight in case of fading the machine casing.
c. Near heat sources (such as heaters),other heat will discolor or deform the machine casing.
d. Smoke and ventilation in kitchen operation will shorten the filter life and damage the machine.
e. A place full of oil, such as engine oil in case of machine damage, electric shock or burning. 
f.  Within 2 meters away from equipment that emits weak electromagnetic waves, such as TV, radio, audio, 

quartz clock, wired antenna, cordless telephone, wireless microphone, etc in case of receiving noise. EMI
may affect image quality and sound effect.(However, due to the different wavelengths of electromagnetic
waves, sometimes electromagnetic interference may occur even if the air purifier is placed more than
2 meters away. When using an indoor antenna, it will particularly hinder reception, so please place the
machine as far as possible place in case of receiving noise).

5.    The machine is best placed on the floor and at a distance of more than 30cm from the wall for the best 
purification effect. Change the position frequently, otherwise it may stain the wall or floor around the
machine

6. The input voltage should not exceed the rated value in case of machine damage or fire.
7.  Do not damage the power cord. Do not install objects on the power cord. Do not bend, drag or twist the

power cord.Do not stack heavy objects on the power cord, or sandwich the power cord between objects.
The power cord damage may cause fire and electric shock.

8. Do not use damaged power cords and unusable power plugs in case of short circuit, electric shock or fire.
9.  Do not operate the machine with wet hands. Do not put fingers or something into the air outlet to avoid the 

risk of electric shock and damage.
10.  Do not put any water containers, such as fish tanks or vases, near the machine in case of water enters the 

machine to cause electric shock or malfunction.
11. Do not push the air purifier quickly to avoid it fall over.
12.  Do not use the machine with the machine lying or tilted. Do not sit or stand on the machine, do not shake

the machine in case of personal injury and product damage.
13.  Do not block the air inlet and outlet in case of reducing the machine clean efficiency and causing machine 

damage. 
14. Do not use the machine to remove some toxic substances.
15.  For safety reasons,please do not use in places with large amount of smoke and dust (such as kitchen) or

combustible gas, corrosive gas and metal dust particles.otherwise it may cause product damage or fire
16.  Pay attention when using with humidifier, to prevent excessive water vapor enter into the machine. The

water vapor may cause electric shock and damage the machine.
17.  When using pesticides, please stop using the machine to prevent chemical substances from being sucked 

into the machine for personal health. 
18.  Please turn off the power and unplug the power plug before changing the filter, cleaning or moving the

machine in case of machine damage or electric shock.
19.  Do not use solvents such as benzene, alcohol or thinner to clean the air purifier. Also, avoid the spray

insecticides in case of the machine shell to rupture or even short circuit, electric shock or fire.
20. Please unplug the power cord if the machine is to be idled. 
21. Do not drag the power cord by hand. Please unplug the power cord hold by hand in case of cord damage.
22.  If the power cord is damaged, please ask for professional help of the manufacturer and other professionals

for safety reasons.
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Trouble shooting

Please check the following trouble points before go to the maintenance department.

Problems Possible Reasons Solution

Power Failure
No power on socket Check power

Power cord plug is not firmly inserted Insert the power cord plug

No air blows out

Something are blocking the air inlet or 
air outlet

Move machine or remove foreign 
objects or check plastic bag of filter 
whether is removed

Motor not working Contact with local distributor

Bad smell from the air 
outlet

Tempora r i l y  genera tes  a  lo t  o f 
odor(Many people smoke etc)

The odor gradually disappears after 
turn on machine for a while

L o n g  t i m e  n o  r e p l a c i n g  t h e 
filter(Different use environment cause 
different filter life, filter may need to be 
dried or replaced within a few months 
or even weeks)

Place the filter in a sunny or well-
ventilated place for about 2-3 hours 
to evaporate water.( Do not put it in 
the sun to expose in case of deform 
the filter to affect the performance of 
the machine)

Replace the filter

All indicator lights 
are off, machine 
automatically enter 
sleep mode when there 
is a light in the room

The surrounding light is weak, which 
may affect the light sensor and cause 
the machine to enter sleep mode

Moving the machine to a brighter 
place

Machine cannot enter 
sleep mode when the 
light is turned off

Obv ious  l i gh t  sou rce  ou tdoo rs 
shooting into the room through doors 
and windows prevents the machine 
entering sleep mode

Prevent light sources entering, such 
as closing doors and windows, 
drawing curtains, etc.

Air quality  display 
always shows red does 
not change colour

Infrared dust sensor air outlet and lens 
are dirty

Clean the upper and lower air outlets 
and lens with cotton swabs

Poor cleaning effect

In an unventilated place, or there are 
obstacles near the machine

Place the machine in a ventilated 
position and remove obstacles

Multifunctional composite filter has not 
been replaced for a long time

Replace multifunctional composite 
filter 

Note:  If fault remains after adopting the following solutions, contact after sale service or local distributor 
immediately.
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Product specification

Parameter

Mode AP36

Rated Voltage 230V~

Rated Frequency 50Hz

Rated power 50W

Particle CADR 300m³/h

Formaldehyde CADR 40m³/h

Noise 61dB(A)

Suitable Working Area 24m²-36 m²

Circuit diagram

Infrared 
dust sensor

AC motor

 Control PCBPower supply PCB230V~50Hz
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Manufacturer Information

Disposal 

The machine, accessories and packaging should be sorted for environmental-friendly recycling. 

Do not dispose of the machine into household waste! 

Subject to change without notice.

Warranty Information

This product enjoys two year warranty from the date of purchase. 
Excluded from the guarantee is normal wear, commercial use, alterations to the appliance as purchased, 
cleaning activities, consequences of improper use or damage by the purchaser or a third person, damage that 
can be attributed to external circumstances or caused by the batteries. 

Manufacturer Kingclean Electric Co., Ltd

Address No.1 Xiangyang road, Suzhou New District,Jiangsu province, 215009, China
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Paquet du produit

Ouverture du paquet
Ouvrez l'emballage, retirez tous les accessoires et matériaux, sortez la machine de la boîte et conservez 
l'emballage pour le transport et l'entretien futurs. Sortez le filtre composite multifonctionnel des sacs en 
plastique avant utilisation.

Nom des pièces

Liste de colisage

Nom Machine Mode d’emploi

Quantité 1 1

Démontage et installation du filtre
Assurez-vous de retirer le filtre du sac en plastique la première fois.

1.  Tirez les boucles de chaque côté du couvercle d'entrée d'air et ouvrez-le à environ 15 °, puis tirez vers le
haut pour retirer le couvercle d'entrée d'air. (Figure 1)

2. Retirez le filtre composite multifonctionnel. (Figure 2)

Filtre composite 
multifonctionnel

Couvercle d'entrée d'air

Ecran LED Capot supérieur

Capot avant

1 2
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3.Remove the multifunctional composite filter package.(Figure 3)
4.Install the multifuctional composite filter.(Figure 4) 

5.Snap the two clips under air inlet cover into both sides slot, then close the upper side.(Figure 5,Figure 6)

Placement
The machine is best placed upright on the floor and at a distance of more than 30cm from the wall for the best 
purification effect.(Figure 7)

Connect  power
Before insert the power cord plug into the socket, please confirm the input voltage is 230V, and ensure the 
power plug and hands are dry.
Note:If the power cord is damaged, please ask for professional help of the manufacturer and other 
professionals for safety reasons.

1 2

3 4

5 6

Clip Slot

7

30cm

30
cm
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Use of the product

Operation panel and display

Button description
On/Off
The machine is accompanied by a sound and the indicator light on the operation panel flashes once when the 
machine is connected to the main power supply. The machine enters standby state.

Press On/Off button, the buzzer sounds once, the machine enters the smart mode by default. Press On/Off 
button again,the machine turns off.

Mode
The machine provides following 3 modes:
Smoke mode:In very dirty or heavily polluted rooms, it is recommended that you use this mode.
Silent mode: In this mode, the environment is quieter. When you need quiet you can choose silent mode.
Smart mode: In this mode,the machine can automatically adjust the operation according to air quality detected 
by dust sensor.

Particle concentration and air quality can be displayed on the LED screen,
The color change on the display represents the pollution degree of particles. There are 3 colors, the darker 
the color, the more serious the pollution of particals. For example, when the color display is blue,indicating 
that the air quality is excellent.From good to poor, they are blue, yellow and red. Red stands for the worst air 
quality.

The machine has light sensor. In any modes, all indicators and display on the machine automatically change 
brightness according to the environment brightness. 
e.g. In order to not disturb user's sleep, when the machine is in a dark environment,all the indicator lights off
and the machine automatically enter into sleep mode. When in a bright environment,all the indicator lights up
and the machine runs normally.

Speed/Reset
Speed function
Low, Mid,High speed button for your manual selection.
Note:  There are total 5 air speeds for user's personal needs: Air speed in Smoke mode,High air speed,Mid air 

speed,Low air speed, Air speed in Silent mode.

Reset
When replace filter indicator lights up,it reminds the filter needs to be replaced.To avoid secondary pollution 

Air quality display: The color change on the display represents the pollution degree of particles. 
There are 3 colors, the darker the color, the more serious the pollution of particals. For example, 
when the color display is blue,indicating that the air quality is excellent.From good to poor, they 
are blue, yellow and red. Red stands for the worst air quality.



31

caused by filter replacement not in time. After replacing the filter,please keep pressing "Speed/Reset" button 
for 5 seconds until the indicator lights off. Otherwise, the indicator light will be on all the time.

Timing
This machine provides three timing times(1h,4h,8h). Press the timing button once to set the time to 1 
hour,press timing button twice for 4 hours, press timing button three times for 8 hours. Press again to cancel 
and so on. This button is a loop button.When time is up, the whole machine stops running.

Cleaning and maintance

Filter cleaning and replacement
Note: Do not wash the multifunctional composite filter in water!
1. Proper care and cleaning of filter is critical to air purifier performance.
2. Follow the method in "Filter Removal and Installation".
3.  Proper cleaning of multifunctional composite filter to increase filter life: Once every two weeks; Do not

wash with water;Clean with a vacuum cleaner brush or crevice tool on a newspaper or protective article;Do 
not press the multiunctional composite filter hard when cleaning to avoid deformationl; 

4.  Replace multifunctional composite filter: When the indicator lights up, the user should replace the filter
within two weeks. According to the pollution degree and the use environment, the filter life is also different.

Machine cleaning and maintenance
1. Unplug before cleaning.
2. Increase cleaning frequency when use in dirty places.
3. Please wipe stains with soft cloth. 
4.  Please wipe indelible stains with a soft cloth with diluted neutral household cleaner and make sure the

machine is completely dry before reuse.

Infrared dust sensor cleaning
1. Clean infrared dust sensor regularly: suggest clean once every three months.
2. Open Infrared dust sensor cover;(Figure 8)
3.  Clean infrared dust sensor: please use wet Q-tip to clean the lens, air inlet and air outlet,then use dry Q-tips

to remove the remaining water stains on the sensor;(Figure 9)

4.Install the infrared dust sensor cover in place.

Machine storage
Please unplug the power, clean and dry the machine, cover with a plastic bag and store in a dry place if the 
machine is to be idled. 
Note:  Do not drag the power cord by hand. Please unplug the power cord hold by hand in case of cord 

damage.

Air inlet

Air outlet

Lens

8 9
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Cautions

1. Please read this instruction manual carefully before use and keep it properly for future use.
2. Do not self-disassemble, repair or modify the machine .Otherwise it may cause product damage or fire.
3. Keep this product beyond the reach of special individual such as children without adult supervision.
4. Do not place the machine in the following locations:
 a.  Damp rooms (such as bathrooms) or other obviously damp places in case of electric shock or damage

the machine.
b. Outdoors or in direct sunlight in case of fading the machine casing.
c. Near heat sources (such as heaters),other heat will discolor or deform the machine casing.
d. Smoke and ventilation in kitchen operation will shorten the filter life and damage the machine.
e. A place full of oil, such as engine oil in case of machine damage, electric shock or burning. 
f.  Within 2 meters away from equipment that emits weak electromagnetic waves, such as TV, radio, audio, 

quartz clock, wired antenna, cordless telephone, wireless microphone, etc in case of receiving noise. EMI
may affect image quality and sound effect.(However, due to the different wavelengths of electromagnetic
waves, sometimes electromagnetic interference may occur even if the air purifier is placed more than
2 meters away. When using an indoor antenna, it will particularly hinder reception, so please place the
machine as far as possible place in case of receiving noise).

5.    The machine is best placed on the floor and at a distance of more than 30cm from the wall for the best 
purification effect. Change the position frequently, otherwise it may stain the wall or floor around the
machine

6. The input voltage should not exceed the rated value in case of machine damage or fire.
7.  Do not damage the power cord. Do not install objects on the power cord. Do not bend, drag or twist the

power cord.Do not stack heavy objects on the power cord, or sandwich the power cord between objects.
The power cord damage may cause fire and electric shock.

8. Do not use damaged power cords and unusable power plugs in case of short circuit, electric shock or fire.
9.  Do not operate the machine with wet hands. Do not put fingers or something into the air outlet to avoid the 

risk of electric shock and damage.
10.  Do not put any water containers, such as fish tanks or vases, near the machine in case of water enters the 

machine to cause electric shock or malfunction.
11. Do not push the air purifier quickly to avoid it fall over.
12.  Do not use the machine with the machine lying or tilted. Do not sit or stand on the machine, do not shake

the machine in case of personal injury and product damage.
13.  Do not block the air inlet and outlet in case of reducing the machine clean efficiency and causing machine 

damage. 
14. Do not use the machine to remove some toxic substances.
15.  For safety reasons,please do not use in places with large amount of smoke and dust (such as kitchen) or

combustible gas, corrosive gas and metal dust particles.otherwise it may cause product damage or fire
16.  Pay attention when using with humidifier, to prevent excessive water vapor enter into the machine. The

water vapor may cause electric shock and damage the machine.
17.  When using pesticides, please stop using the machine to prevent chemical substances from being sucked 

into the machine for personal health. 
18.  Please turn off the power and unplug the power plug before changing the filter, cleaning or moving the

machine in case of machine damage or electric shock.
19.  Do not use solvents such as benzene, alcohol or thinner to clean the air purifier. Also, avoid the spray

insecticides in case of the machine shell to rupture or even short circuit, electric shock or fire.
20. Please unplug the power cord if the machine is to be idled. 
21. Do not drag the power cord by hand. Please unplug the power cord hold by hand in case of cord damage.
22.  If the power cord is damaged, please ask for professional help of the manufacturer and other professionals

for safety reasons.
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Trouble shooting

Please check the following trouble points before go to the maintenance department.

Problems Possible Reasons Solution

Power Failure
No power on socket Check power

Power cord plug is not firmly inserted Insert the power cord plug

No air blows out

Something are blocking the air inlet or 
air outlet

Move machine or remove foreign 
objects or check plastic bag of filter 
whether is removed

Motor not working Contact with local distributor

Bad smell from the air 
outlet

Tempora r i l y  genera tes  a  lo t  o f 
odor(Many people smoke etc)

The odor gradually disappears after 
turn on machine for a while

L o n g  t i m e  n o  r e p l a c i n g  t h e 
filter(Different use environment cause 
different filter life, filter may need to be 
dried or replaced within a few months 
or even weeks)

Place the filter in a sunny or well-
ventilated place for about 2-3 hours 
to evaporate water.( Do not put it in 
the sun to expose in case of deform 
the filter to affect the performance of 
the machine)

Replace the filter

All indicator lights 
are off, machine 
automatically enter 
sleep mode when there 
is a light in the room

The surrounding light is weak, which 
may affect the light sensor and cause 
the machine to enter sleep mode

Moving the machine to a brighter 
place

Machine cannot enter 
sleep mode when the 
light is turned off

Obv ious  l i gh t  sou rce  ou tdoo rs 
shooting into the room through doors 
and windows prevents the machine 
entering sleep mode

Prevent light sources entering, such 
as closing doors and windows, 
drawing curtains, etc.

Air quality  display 
always shows red does 
not change colour

Infrared dust sensor air outlet and lens 
are dirty

Clean the upper and lower air outlets 
and lens with cotton swabs

Poor cleaning effect

In an unventilated place, or there are 
obstacles near the machine

Place the machine in a ventilated 
position and remove obstacles

Multifunctional composite filter has not 
been replaced for a long time

Replace multifunctional composite 
filter 

Note:  If fault remains after adopting the following solutions, contact after sale service or local distributor 
immediately.
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Product specification

Parameter

Mode AP36

Rated Voltage 230V~

Rated Frequency 50Hz

Rated power 50W

Particle CADR 300m³/h

Formaldehyde CADR 40m³/h

Noise 61dB(A)

Suitable Working Area 24m²-36 m²

Circuit diagram

Infrared 
dust sensor

AC motor

 Control PCBPower supply PCB230V~50Hz
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Manufacturer Information

Disposal 

The machine, accessories and packaging should be sorted for environmental-friendly recycling. 

Do not dispose of the machine into household waste! 

Subject to change without notice.

Warranty Information

This product enjoys two year warranty from the date of purchase. 
Excluded from the guarantee is normal wear, commercial use, alterations to the appliance as purchased, 
cleaning activities, consequences of improper use or damage by the purchaser or a third person, damage that 
can be attributed to external circumstances or caused by the batteries. 

Manufacturer Kingclean Electric Co., Ltd

Address No.1 Xiangyang road, Suzhou New District,Jiangsu province, 215009, China
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