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В КУТИЯТА

SNAP

 БАТЕРИИДИСТАНЦИОННО 
УСТРОЙСТВО

ЕЛЕКТРИЧЕСКИ 
КАБЕЛ

ВИНТОВЕ 
И ДЮБЕЛИ

Винтове ø3 x 20.
Дюбели ø 4 mm 

(x4)

ДОБРЕ ДОШЛИ В СВЕТА НА SNAP!
В последствие ще намерите указания за да инсталирате на Snap, да свалите App, да регистрирате вашия продукт и да го настроите.
Следвайки стъпките, изброени по-долу, ще можете да контролирате от разстояние вашия Snap и да се възползвате от функцио-
налността на иновативните услуги, които е в състояние да ви предложи, дори и когато сте извин дома ви.
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1_Предварително инсталиране

2_Къде да се инсталира Snap
Snap е проектиран за дома и за обществените помещения. Неговите разширени функции му позволяват да донесе конкретни ползи за всяка среда, 
в която я инсталиран. Препоръчително е, между другото, за:
- всеки етаж, включително за мансарди, преструктуритани мазета 
- кухня 
- баня
- жилищни пространства
- спални  
- офис

За да може да функционира Snap, трябва да е във връзка с външната среда на сградата, посредством един отвор с диаметър от 120 mm и трябва 
да е свързан с електрическата мрежа.

ПРОФЕСИОНАЛНА 
СРЕДА 

ХОТЕЛ

ОФИС 

УЧИЛИЩЕ

ВЪТРЕШЕН ВЪНШЕН

ВЕНТИЛАТОР

ВЪЗДУШЕН 
ПОТОК

ВЪЗДУШЕН 
ПОТОК

БИРАРИЯ

централен светлинен свето-
диод: показва активната 
работа

светлинна корона: 
показва режима на активната работа и въз-

връща  обратна информация за статус

бутон reset: 
разположен зад стъклото (за 
да се достигне бутонът reset,  
да се премахне стъклото)

стъкло

полирана 
стомана 

ФИТНЕС ЗАЛА 

КЪЩА

МАНСАРДА

КУХНЯ

ВХОД

БАНЯ

СПАЛНЯ ВСЕКИДНЕВНА

МАЗА

ГАРАЖ 
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3_Как да се приготвим за инсталирането на Snap

Snap може да се инсталира със скрит кабел, захранван от електрическата мрежа или с кабел, който се вижда. 
Изберете най- подходящото разрешение според вашите изисквания.

 ПРОЦЕДУРА НА ИНСТАЛИРАНЕ СЪС СКРИТ КАБЕЛ ЗА ЗАХРАНВАНЕ (4A)
 ПРОЦЕДУРА НА ИНСТАЛИРАНЕ С ОТКРИТ КАБЕЛ (4B)

ЕЛЕМЕНТИТЕ НА SNAP

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИНСТАЛИРАНЕТО

ИЗБЕРЕТЕ НАЙ- ПОДХОДЯЩОТО РАЗРЕШЕНИЕ СПОРЕД ВАШИТЕ ИЗИСКВАНИЯ.

++ + + +

Ø 120 mm

A
стъкло

B
естетичен 

капак

(x4)

C
задно тяло  

D
рамка

E
блокириращ елемент за кабел

елемент за затваряне на 
рамката 

o

отвор в стената с диаметър от  
120mm

електрическа 
мрежа 

бормашина винтове е дюбели отверка макетно 
ножче

+
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Ø 120 mm

20 mm

1. ПРОБИЙТЕ СТЕНАТА ИЛИ ПОЛЗВАЙТЕ ВЕЧЕ СЪСТЕСТВУВАЩ 
ОТВОР

3. ОТКАЧЕТЕ ЕСТЕТИЧНИЯ КАПАК С ЛЕКО НАТИСКАНЕ ПО ЗАДНАТА ПЛОЧА

2. СВАЛЕТЕ СТЪКЛОТО ОТ ЕСТЕТИЧНИЯ КАПАК, УПРАЖНЯВАЙКИ 
ЛЕКА СИЛА ПО ПРОДЪЛЖЕНИЕ НА ПАРАМЕТЪРА, ЗА ДА ГО 
ОТКАЧИТЕ ОТ МАГНИТИТЕ

Преди да продължите, уверете се, че сте изключили захранвенето към електрическата мрежа чрез главния прекъсвач.

4A_Процедура по инсталиране на скрит кабел за захранване от електрическата мрежа

push

3a 3b
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6. ПРИГОТВЕТЕ НЕОБХОДИМОТО ЗА ЗАКРЕПВАНЕТО

5. ИЗКЛЮЧЕТЕ ДОСТАВЕНИЯТ ЕЛЕКТРИЧЕСКИ КАБЕЛ

un
plu

g

5b. отрежете бандерола

5a. развийте двата винта наляво

6a. поставете задното тяло върху 
отвора за изход 

6b. ползвайте задното тяло като 
шаблон, за да отбележите точките 
за закрепване 

6c. пробийте стената в 4 точки и 
вкарайте дюбелите

4. ИЗКЛЮЧЕТЕ КАБЕЛА ЗА ВРЪЗКА ВЪВ ВЪТРЕШНАТА ЧАСТ НА 
ЕСТЕТИЧНИЯ КАПАК

7
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7. ПОСТАВЕТЕ РАМКАТА ЗАД ЗАДНОТО ТЯЛО И ПРЕКАРАЙТЕ 
ЕЛЕКТРИЧЕСКИЯ КАБЕЛ В СЪОТВЕТНИЯ ОТВОР

8. ПОСТАВЕТЕ РАМКАТА И ЗАДНОТО ТЯЛО

9. ИЗВЪРШЕТЕ СВЪРЗВАНЕ МЕЖДУ SNAP И ИЗБРАНИЯ 
ПРЕДВАРИТЕЛНО КАБЕЛ

винтове (x4)

8b. ЗАКРЕПЕТЕ ЗА СТЕНАТА С ВИНТОВЕ

рамка 

задно тяло 

електрически 
кабел

8a.
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11. ЗАКАЧЕТЕ ЕСТЕТИЧНИЯ КАПАК ЗА РАМКАТА. 

12. ПОСТАВЕТЕ ОТНОВО СТЪКЛОТО ВЪРХУ 
ЕСТЕТИЧНИЯ КАПАК

SNAP МОЖЕ ДА СЕ ЗАХРАНВА ОТ 
ЕЛЕКТРИЧЕСКАТА МРЕЖА. СЕГА Е 
ГОТОВ, ЗА ДА БЪДЕ КОНФИГУРИРАН

10. ПОСТАВЕТЕ ОТНОВО ЕСТЕТИЧНИЯ КАПАК И СВЪРЖЕТЕ ЕЛЕКТРОНИКАТА 
НА SNAP

Внимение!
Съберете кабелите на 
електрониката, така че да 
не останат заклещени във 
фазата на заключване

plu
g

11a

11b. извършете леко
натискане по целия
периметър
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4B_Процедура по инсталиране на открит кабел
1. ПРОБИЙТЕ СТЕНАТА ИЛИ ПОЛЗВАЙТЕ ВЕЧЕ СЪСТЕСТВУВАЩ 
ОТВОР

3. ОТКАЧЕТЕ ЕСТЕТИЧНИЯ КАПАК С ЛЕКО НАТИСКАНЕ ПО ЗАДНАТА 
ПЛОЧА

2. СВАЛЕТЕ СТЪКЛОТО ОТ ЕСТЕТИЧНИЯ КАПАК, УПРАЖНЯВАЙКИ 
ЛЕКА СИЛА ПО ПРОДЪЛЖЕНИЕ НА ПАРАМЕТЪРА, ЗА ДА ГО 
ОТКАЧИТЕ ОТ МАГНИТИТЕ

3a

3b

push

Ø 120 mm
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6b. ползвайте задното тяло като шаблон, 
за да отбележите точките за закрепване 

6c. пробийте стената в 4 точки 
и вкарайте дюбелите 

4. ИЗКЛЮЧЕТЕ КАБЕЛА ЗА ВРЪЗКА ВЪВ ВЪТРЕШНАТА ЧАСТ НА 
ЕСТЕТИЧНИЯ КАПАК

6. ПРИГОТВЕТЕ НЕОБХОДИМОТО ЗА ЗАКРЕПВАНЕ

5. ИЗБЕРЕТЕ ОТ КОЯ СТРАНА ДА ПРЕМИНЕ КАБЕЛЪТ И ОТРЕЖЕТЕ 
СЛЕД ТОВА ЗАДНОТО ТЯЛО В СЪОТВЕТСТВАЩАТА ТОЧКА

un
plu

g

6a. поставете задното тяло върху отвора за изход

11
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7. ИЗКАРАЙТЕ ЗАТВАРЯЩИЯ ЕЛЕМЕНТ НА РАМКАТА 8. ПОСТАВЕТЕ РАМКАТА В ЗАВИСИМОСТ ОТ ПОСОКАТА, ИЗБРАНА 
ЗА ПРЕМИНАВАНЕ НА КАБЕЛА

8a. изход с кабел отгоре

8c. изход с кабел отляво 8d. изход с кабел отдолу

8b. изход с кабел отдясно

9. ПОСТАВЕТЕ ЕЛЕКТРИЧЕСКИЯ КАБЕЛ СПОРЕД ЕДНО ОТ СЛЕДНИТЕ РЕШЕНИЯ

9a. изход с кабел наляво или 
нагоре 

9b. изход с кабел на 
дясно 9c. изход с кабел 

надолу 
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10. ПОСТАВЕТЕ РАМКАТА И ЗАДНОТО ТЯЛО 

11. ВКАРАЙТЕ ДОСТАВЕНИЯ БЛОКИРАЩ ЕЛЕМЕНТ ЗА КАБЕЛА 12. ПОСТАВЕТЕ ОТНОВО ЕСТЕТИЧНИЯ КАПАК И СВЪРЖЕТЕ ЕЛЕК-
ТРОНИКАТА НА SNAP

plu
g

винтове (x4)

10a. 10b. ФИКСИРАЙТЕ КЪМ СТЕНАТА С ВИНТОВЕТЕ

11a. 
блокирайте 

кабела
11b. 
опънете 
кабела 
нагоре

Внимание! 
съберете кабели-
те за електрони-
ката, така че да 
не останат при-
тиснати по време 
на затваряне

13
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13. ЗАКАЧЕТЕ ЕСТЕТИЧНИЯ КАПАК ВЪРХУ РАМКАТА. НАПРАВЕТЕ ЛЕК НАТИСК ОКОЛО ЦЕЛИЯ ПЕРИМЕТЪР

14. ПОСТАВЕТЕ ОТНОВО СТЪКЛОТО ВЪРХУ ЕС-
ТЕТИЧНИЯ КАПАК

15. СВЪРЖЕТЕ КАБЕЛА КЪМ 
ЕЛЕКТРИЧЕСКИЯ КОНТАКТ

SNAP СЕГА Е ГОТОВ, ЗА ДА БЪДЕ 
КОНФИГУРИРАН
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Ако са преминали 5 минути и не е взаимодействал със Snap или ако решите да свържете дистанционното устройство в един следващ момент на първото 
включване, възможно е да се задейства фазата на получаване на сигнала по два различни начина: a и b

Snap сигнализира готовност за връзка чрез светлинната корона, която се оцветява в оранжево
ВНИМАНИЕ! При наличие на предварително свързани дистанционни устройства, и двата режима (a и b) анулират предните свързвания.

Ако желаете да добавите нови дистанционни устройства, ползвайте 
вече свързаното дистанционно устройство и натиснете комбинацията от 
бутони ON/OFF + DIMMER с продължително натискане (>1сек.), за да 
доведете Snap във фаза на свързване с новото дистанционно устройство.
Светлинната корона се оцветява в оранжево и в нейната вътрешност 
се виждат много единични зелени светодиоди, колкото са вече свър-
занитедистанционни устройства към Snap.
За да се доведе до край фазата на свързване на дистанционното 
устройство, следвайте точка 5.1.2

a
чрез кратко притискане (1 сек.) на 

бутона reset, намиращ се под съклото 
на Snap

b
чрез раздела reset на App, достъпен чрез реда:

(Начало -> Единичен екран Snap -> Настройки -> Нулиране на 
Snap -> Свързване дистанционно управление и аспиратор -> 

Стариране Нулиране Дистанционно управление)

5_Първо конфигуриране

При първото включване, Snap навлиза автоматично във фаза на 
получаване на сигнала за 5 минути.
Snap сигнализира готовност за връзка чрез светлинната корона, 
която се оцветява в оранжево.

За да се приключи фазата на свързване на дистанционното 
устройство, натиснете комбинацията от бутони DIMMER + RGB с 
продължително натискане (>1сек.).

За потвърждение на извършено свързване, светлинната корона се 
оцветява в зелено и Snap издава два звукови сигнала.

След няколко секунди Snap влиза във фаза на stand by, светлинната 
корона изгасва и централният светодиод се оцветява в бяло.

ВНИМАНИЕ! Ако не се задейства никаква команда, Snap се връща към 
състояние stand by или към предварително настроената функцията и 
за да се свърже с дистанционното устройство, ще е необходимо да се 
доведе Snap до фаза на приемане чрез намеса над Snap или ползване на 
App.intervento su Snap o utilizzo della App.

Snap, след първото свързване с електрическата мрежа, следва операции по настойкате, виждащи се чрез светлинен feedback на централния све-
тодиод и на светлинната корона.  Накрая, Snap се приготвя за следващите фази на свързване.

5.1 
СВЪРЗВАНЕ SNAP С ДИСТАНЦИОННОТО УПРАВЛЕНИЕ

централно 
лого 
загасено
+
светлинна 
корона 
оранжева

централно 
лого 
загасено
+
светлинна 
корона 
оранжева

светлинната 
корона е 
оранжева 
+
много единични 
светодиоди в 
зелено

централното 
лого 
е загасено
+
светлинната 
корона 
е зелена

ценрално 
лого 
бяло
+
светлинна 
корона 
загасена

прием дистанционно устройство 

прием дистанционно устройство

при достигнато свързване на 
дистанционното устройство

извършено свързване на 
дистанционното устройство

stand by

5.1.1 
ДА СЕ ДОВЕДЕ SNAP ВЪВ ФАЗА НА ПРИЕМ НА ДИСТАНЦИОННОТО УПРАВЛЕНИЕ

5.1.2 
ДОВЕЖДАНЕ ДО КРАЙ НА СВЪРЗВАНЕТО SNAP С ДИСТАНЦИОННО 
УСТРОЙСТВО

5.1.3 
СВЪРЗВАНЕ НА SNAP С ПОВЕЧЕ ДИСТАНЦИОННИ УСТРОЙСТВА
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a
Чрез продължително задържане на 

бутона за нулиране

b
Чрез дистанционното 

устройство

Инсталирайте APP (SNAP, AIR QUALITY BALANCER) върху собствения 
си смартфон или таблет. Търсете ‘Snap App’ в PLAY STORE за Android 
и в APP STORE за iOS.

След отварянето на APP, следвайте указаните стъпки, за да се 
регистрирате и да създадете собствен акаунт. 
Необходимо е да въведете Име, Фамилия, Електронен Адрес и 
Парола (която трябва да е с поне 8 знака и да съдържа поне една 
главна буква, една малка буква и една цифра. Например: Rossi 2015). 
В края на регистрацията ще бъде изпратен един имейл на вкарания 
адрес с код за потвърждение, който трябва да се вкара в APP.
В случай, че имейлът не е в пристигащата поща, да се контролира 
в нежеланата поща. Възможно е да се регистрирате и чрез личния 
профил в Фейсбук.

Приключила фазата на регистрация, изберете как да ползвате 
вашия Snap:
a_ Модел Wi-Fi: единствена възможна настройка 
> свързване чрез Wi-Fi
b_Модел Wi-Fi + SIM: две възможни настройки, изберете между: 
> свързване чрез Wi-Fi
> свързване чрез SIM DATI
ВНИМАНИЕ! От този момент нататък не затваряйте повече APP.

Възможно е да се активира директната връзка два различни начина:
a_Чрез продължително задържане на бутона за нулиране, намиращ 
се под стъклото на Snap (>5 сек. – докато не се чуе звукивият сигнал 
и не се види светлинният feedback, описан по-долу).
b_Чрез дистанционното устройство: ползвайки комбинацията на 
бутоните ON/OFF + RGB с продължително задържане (>1сек.).

При потвърждение за извършена подготовка на Snap за директно 
свързване, една светлинна точка с оранжев цвят започва да се върти 
по посока на часовниковата стрелка върху короната.  

ВНИМАНИЕ! От задействането на фазата на приемане, Snap остава 
в очакване на следващата команда за 20 минути. Който и да е бутон, 
натиснат върху дистанционното устройство по време на тази фаза, 
възпрепядства режима на готовност, водейки Snap до предварително 
зададената функция.

Преди да се започнете процес на настройка, ви препоръчваме да:
a_Да се сдобиете с име SSID и парола на Wi-Fi, ако се възнамерява да се ползва този режим, за да се свърже  Snap. 
b_Да имате активена електронна поща, на която ще бъде изпратен код за потвърждение, за да ползва във фазта на вход.

Следвайте тогава следващите фази:

5.2 
НАСТРОЙКА НА SNAP APP И СВЪРЗВАНЕ КЪМ CLOUD

централно 
лого 
загасено
+
оранжева точка 
върху светлинната 
корона

очакване на директно свързване от 
смартфон или таблет

5.2.1 
СВАЛЕТЕ APP 

5.2.2 
СЪЗДАВАНЕ НА АКАУНТ

5.2.3
ПОДГОТВЕТЕ SNAP ЗА ДИРЕКТНО СВЪРЗВАНЕ СЪС СМАРТФОН 
ИЛИ ТАБЛЕТ
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Върнете се към APP и следвайте водещата процедура, за да настро-
ите вашия Snap, после вкарайте:
_Име SSID и парола на вашата мрежа
_Име, което искате да дадете на вашия Snap
_Исканите данни за оптимизиране на функциите на Snap.

Върнете се към APP и следвайте инструкциите, за да 
настроите вашия Snap, после въведете:
_Името, което искате да дадете на вашия Snap
_Всички искани данни за оптимизиране работата на Snap.

За да приключите свързването на Snap към CLOUD, изберете “изпрати” от App.
Следвайте последните указания на App и изчакайте 90 секунди.

Светещата точка остава зелена, показва се една светлинна следа отдолу, първо оранжева после 
зелена, в потвърждение на извършено свързване.

В потвърждение на това, че процедурата е успяла, светлинната корона се оцветява в зелено и Snap 
издава два звукови сигнала.

ВНИМАНИЕ! 
В случай на липсващо свързване, 
светлинната корона се оцветява 
в червено и SNAP издава един 
звуков сигнал. 
Следвайте указанията на APP, 
за да повторите процедурата

5.2.5.A
СВЪРЗВАНЕ ЧРЕЗ МРЕЖА WI-FI

5.2.5.B
СВЪРЗВАНЕ ЧРЕЗ SIM DATI

централно 
лого 
загасено
+
зелена точка 
върху светлинната 
корона

зелена точка върху 
светлинната 
корона
+
оранжева следа 
и после зелена, 
долу

централно 
лого 
загасено
+
светлинна 
корона 
червена

централно 
лого 
загасено
+
светлинна 
корона 
зелена

възникнала директна връзка със 
смартфон или таблет

очакване на сигнала за свързване

проблеми на свързване с cloud

процедура на свързване ok

За да извършите директното свързване, върнете се към вашия смартфон 
или таблет, вкючете Wi-Fi и се свържете с мрежата SNAP_XXXX.
Светлинната точка се оцветява в зелено и два звукови сигнала по-
твърждават успешното свързване.

В този момент Snap е горов да бъде свързан към cloud. 
Ако сте избрали свързване чрез Wi-Fi да се следва процедура 5.2.5.A
Ако сте избрали свързване чрез SIM DATI да се следва процедура 5.2.5.B

5.2.4
ДОВЪРШВАНЕ НА ДИРЕКТНОТО СВЪРЗВАНЕ SNAP-СМАРТФОН 
ИЛИ ТАБЛЕТ

5.2.5
СВЪРЗАНЕ КЪМ CLOUD
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За да приключи фазата на свързване, е достатъчно да се доведе 
аспираторът в режим Sensor (за повече информации се консултирайте 
с указанията на вашия аспиратор Elica) и Snap се свързва автоматично.

При потвърждение за извършено свързване, светлинна корона се 
оцветява в зелено, с въртене на двоен поток, и Snap издава един двоен 
звуков сигнал.

След няколко секунди, Snap автоматично се формира в Link. Централният 
светодиод се оцветява в оранжево.

ВНИМАНИЕ! 
Ако не се задейства никаква команда, Snap се връща към предишен 
режим/ работа. За да се премахне аспираторът, доведете Snap във 
връзка и не задействайте никаква команда.

6_Свързване на Snap с аспиратора
Благодарение на интегрираното действие Link, аспираторите Elica Sense 
съвместно са в състояние да задействат Snap, когато нивата на дим и 
миризми надвишат техния капацитет на филтриране.

Преди да се премине към свързване, уверете се, че аспираторът е в Stand 
by, или не е във фаза на засмукване.

Възможно е да се доведе Snap във фаза на получаване на сигнала по 
три различни начина:
a_Чрез двоен натиск на бутона reset, намиращ се под стъклото на Snap
b_Чрез App, в раздел reset на Snap, достъпен чрез реда 
(НАЧАЛО -> ЕДИНИЧЕН ЕКРАН SNAP -> НАСТРОЙКИ -> НУЛИРАНЕ НА 
SNAP -> СВЪРЗВАНЕ ДИСТАНЦИОННО УПРАВЛЕНИЕ И АСПИРАТОР -> 
СТАРИРАНЕ НУЛИРАНЕ ДИСТАНЦИОННО УПРАВЛЕНИЕ)
c_Чрез дистанционното устройство: ползвайки комбинацията бутони
ON/OFF + DRY с продължително задържане (>1сек.).

При потвърждаване за достигнато разположение на Snap във фаза на 
получаване, светлинната корона се оцветява в оранжево с едно въртене 
на двоен поток.

ВНИМАНИЕ! Тази фаза на очакване продължава 3 минути.
Което и да е копче на дистанционното управление, натиснато по време на 
тази фаза, възпрепядства режима на приемане.

6.1 
ДА СЕ ДОВЕДЕ SNAP ВЪВ ФАЗА НА ПРИЕМНА АСПИРАТОРА

6.2
ДОВЕЖДАНЕ ДО КРАЙ НА СВЪРЗВАНЕТО SNAP - АСПИРАТОР

a
Чрез двоен натиск 

на бутона reset

c
Чрез дистанционното 

устройство

b
Чрез App

централно 
лого 
загасено
+
светлинна 
корона 
оранжева

централно 
лого 
загасено
+
светлинна 
корона 
зелена

централно 
лого 
оранжево
+
светлинна 
корона 
загасена

прием на аспиратора

извършено свързване на аспиратора

действие link



18

BG

 
ТРИТЕ СЕНЗОРА  

СЕНЗОР ЗА КАЧЕСТВОТО НА ВЪЗДУХА
Установява наличността на замърсители, включително и VOCs, 
летливи органични съединения, произхождащи от дима, почистващи 
препарати, аерозолни продукти, строителни материали, пари, 
идващи от готвене.

СЕНЗОР ЗА ВЛАГАТА
Държи под контрол влагата, произведена от пари на готвене 
или други действия, намалявайки появата на бактерии и мухал, 
чувствителни към много влажна среда.

СЕНЗОР ЗА ТЕМПЕРАТУРАТА
Следи температурата, за да гарантира най-добрия топлинен комфорт 
и за да избегне ненужни загуби.

ДВИГАТЕЛЯТ
Snap е снабден с двигател “brushless” последно поколение, в състояние 
да гарантира намалена консумация (само 7W при максимална скорост на 
засмукване).

7_Kак действа

ТЕХНОЛОГИЯТА СПОРЕД SNAP
Snap е първото интелегентно устройство, снабдено с три сензора, които 
засичат постоянно качеството, влажността и температурата на въздуха. 
В автоматичен режим, или когато го задействате вие, Snap стартира 
двигателя в режим на засмукване, осигурявайки пълен обмен на въздуха.
Бихте имали същия резултат, отваряйки прозорците, но без никаква загуба 
на топлина и енергия и без да влизат насекоми или други неприятни гости, 
с постоянна гаранция за намалена енергийна консумация.
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8_Специфика на продукта 
 
ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ
Напрежение на захранването (Vac):
Консумация (W):
Капацитет на засмукване (m3/h):
Обороти (RPM): 
Налягане (Pa):
Шум (dBA): 
Шум Lp на 3 mt (dBA):  

 
СЕНЗОРИ
Температура:
Влажност:
Качество на въздуха:

 
РАЗМЕРИ
Ширина: 
Височина:
Дълбочина:
Отвор (Ø): 

 
WIRELESS
Безопасност на поддържащата  Wireless :
Връзка  Wi-Fi действаща:
SSID: 
Връзка Wi-Fi фабрична:

 
СВЕТЛИННИ СИГНАЛИЗАЦИИ 
Активни функции:
Действие и други състояния:

 
ИЗИСКВАНИЯ НА СИСТЕМАТА 
Връзка Wi-Fi
Смартфон или таблет:

ЦЕНТРАЛЕН LED  RCG
LED  КОРОНА RGB

с  iOS 7 или следващи версии  - с  Android 4,03 или следващи версии

230/50Hz
3 (скорост min )  -  7 (скорост max)
60 (скорост min)  -  150 (скорост max)
1650±50 (min speed)  -  2350±50 (max speed)
28 (скорост min)  -  56 (скорост max)
47 (скорост min)   -  60 (скорост  max)
27 (скорост min)  -  40 (скорост max)

-40°C to +125°C
0 to 100%
Водород (H2)
Въглероден окис (CO)
Пропан (C3H8)
Изо-Бутан (C4H10)
Етанол (C2H6O)
Метан (CH4)
Амоняк (NH3)

210 mm
210 mm
61+69 mm
119 mm

отворена, WEP, WPA2
802.11 b/g/n @ 2.4GHz
не скрит
неподдържана

1 to 1000 ppm
5 to 1000 ppm
3 to 2000 ppm
5 to 2000 ppm
1 to 1000 ppm
200 to 3000 ppm
5 to 1000 ppm

(10% LIE)
(10% LIE)
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чист въздух замърсен въздух 

9_Основни функции
Пет функции ви позволяват да настроите Snap според вашите специфични нужди. 
Първият път, в който се задейства и във всеки един момент Snap застава във фаза на приемане. Научава, тоест, да разпознава вашата среда 
чрез непрекъснати отчитания, извършени от неговите сензори (качество, влажност и температура на въздуха). По този начин е в състояние да 
определи едно “идеално положение”, която представлява неговия референтен стандарт.

Какво прави
Освобождава средата от миризми, замърсителни като прах, цветен пра-
шец, домашен прах, акари, химични замърсители, произтичащи от дим, 
аерозолни продукти, почистващи препарати, бои, пари, идващи от готве-
не, излишна влага и възможно разпространение на бактерии, плесени, 
вируси, свързани с него. 
Следи температурата и регулира потока въздух на изхода, за да избегне 
ненужни термични промени и ненужни загуби.

Препоръчва се
За да бъдете винаги сигурни, че имате качествен въздух и максимална 
производителност, без никакви притеснения.

Какво прави
Фокусира се върху качеството на въздуха, освобождава пространството 
от миризми  и замърсители като прах, цветен прашец, домашен прах, 
акари, химически замърсители, произтичащи от дим, спрейове, почист-
ващи препарати, бои, изпарения от готвене.

Препоръчва се
При присъствието на неприятни миризми и при излишни миризми, идва-
щи от готвене на храни, от тютюнопушене, от използване на почистващи 
препарати или други източници.

AUTOMATIC
Snap се задейства напълно автоматично и само, когато е необходимо. 
Ако един от сензорите разпознае стойности, различни от предварително регистрираните и идентифицирани като “идеално положение”, 
двигателят се активира в режим на засмукване.

DETOX
Snap се активира в присъствието на нежелани миризми и замърсители.
Ако сензорът за качество на въздуха открие някаква промяна по отношение на предварително регистрираната и идентифицирана като 
“идеално положение”,  двигателят се активира в режим на засмукване. 

ниска скорост висока скорост 

синьо 
лого 
фиксирано 
+ 
корона 
светло синя 
фиксирана 

синьо 
лого 
фиксирано 
+ 
синя 
корона 
фиксирана

сигнализации  

сигнализации  

бяло лого 
фикси-
рано 
+ 
корона от 
червено 
на бяло
=
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Какво прави
Фокусира се върху измерването на влажността във въздуха и задейства, 
ако е необходимо, смяна на въздуха, намаявайки възможността за 
формиране на конденс или мухал.
Предпазва вашето здраве и това на вашата среда.

Препоръчва се
При наличието на излишък на пари, при среда без смяна на въздуха за 
кратки или дълги периоди (напр. пътувания или периоди на затваряне).

Какво прави
Премахва нежеланите миризми много по- бързо и за кратко време въз-
становява оптимални условия в кухнята.
 
Препоръчва се
За да подобри производителността на вашия аспиратор в ситуации на 
особено задължаващо готвене.

Внимание!
Можете да активирате тази функция, само ако притежавате аспиратор Elica Sense, която може да се свърже със Snap. Системата Stream ви позволява да свържете Snap с аспира-
тора и плота за готвене: посетете сайта www.elica.com, за да откриете съвместимата гама и да намерите най-близкия продавач до вас.

Какво прави
Сменя въздуха на околната среда от 25mq само за 30min.

Препоръчва се
Когаро желаете да активирате Snap според вашите нужди. 

DRY
Snap се активира при наличието на висока стойност на влажност.
Ако сензорът за влажност на въздуха открие стойности, по-високи от предварително регистрираните и идентифицирани като “идеално 
положение”, двигателят се активира в режим на засмукване.

LINK
Snap се активира във връзка с вашия аспиратор Elica.
Ако сензора на аспиратор улови интензивни дим и миризми, Snap се задейства автоматично, повишавайки ефективността на аспирация. 

MANUAL
Snap се активира по ваша команда.
Ако имате нуждата да проветрите вашата среда, може да настроите Snap на минимална или максимална скорост.

ниска скорост 

ниска скорост 

ниска скорост 

средна скорост

висока скорост 

висока скорост 

висока скорост 

зелено лого 
фиксирано 
+ 
светло зе-
лена корона 
фиксирана

оранжево 
лого фикси-
рано 
+ 
светло оран-
жева корона 
фиксирана

червено лого 
фиксирано 
+ 
светло
червена 
корона
фиксирана 

зелено 
лого фикси-
рано 
+ 
зелена коро-
на фикси-
рана

оранжево 
лого фикси-
рано 
+ 
оранжева 
корона 
фиксирана 

оранжево 
лого фикси-
рано 
+ 
оранжева 
корона пре-
мигваща

червено лого 
фиксирано 
+ 
червена ко-
рона примиг-
ваща

сигнализации  

сигнализации  

сигнализации  

MAX

MIN
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10_Специални функции
Към основните функции се добавят и специалните функции, 
предназначени, за да ви позволят да взаимодействате по още по-лесен и 
функционален начин със Snap.

СВЕТЛИНИ
Проверете светлинната корона на Snap и я ползвайте като вътрешно ос-
ветление или за да създадете специална атмосфера. Можете да решите 
дали да запалите или загасите короната, да засилите или намалите свет-
лината ѝ и да създадете романтична и успокояваща атмосфера с хромоте-
рапия, избирайки специфичен цвят или настроение. Тази функция може 
да се задейства от Snap App и от дистанционното устройство. 

RELAX MODE
Проектирана е за ситуации на максимален релакс, тази опция ви дава въз-
можност да персонализирате работата Snap. Ако разговаряте с приятели или 
сте на дивана и се наслаждавате на един хубав филм и Snap задейства своя 
двигател, защото чувства нужда да подобри качеството на въздуха, можете да 
регулирате неговата намеса, намалявайки стойността му, за да си осигурите 
максимална ефективност по отношение на засмукване и ниско ниво на шума. 
Тази опция е достъпна за функциите Automatic, Dry и Detox.
Опцията се изключва автоматично, ако се промени функцията или след 12 
часа, отвеждайки Snap към неговото стандартно действие. 
Тази функция се задейства от Snap App и от дистанционното устройство.

ВКЛЮЧВАНЕ /ИЗКЛЮЧВАНЕ ЗВУКОВЕТЕ ЗА КОНТРОЛ НА 
ДИСТАНЦИОННОТО УСТРОЙСТВО 
Възможно е да се включи или изключи едно звуково известие, когато се за-
действа една функция чрез дистанционното устройство.

УПРАВЛЕНИЕ НА ПОВЕЧЕ SNAP ЕДНОВРЕМЕННО 
Носи благосъстоние и комфорт във всяко едно от вашите помещения, ин-
сталирайте Snap в кухнята, във всекидневната или в офиса: благодарение 
на опцията “създай група” можете лесно да активирате или спирате една 
и съща функция за повече Snap в един и същ момент.  Една зелена или 
червена отметкаna ще ви предупреди дали Snap от групата работят в син-
хрон, следвайки вашите команди или дали някой се е откачил от групата, 
защото е управляван от друг потребител или поради някоя аномали. 
Тази функция се активира от Snap App.

СПОДЕЛЯНЕ НА SNAP С ДРУГИ ПОТРЕБИТЕЛИ 
Решете дали да управлявате и споделяте стойностите на въздуха, изме-
рени от вашия Snap с други потребители.
Тази функция може да се активира чрез Snap App.

ПОЛУЧАВАНЕ НА ИЗВЕСТИЯ
Решете дали да задействате/спирате показването на едно известие на 
вашия смартфон, което ви предупреждава за лошото качество на въздуха 
във вашата околна среда.
Тази функция се активира от Snap App.

relax mode
automatic

relax mode
dry

relax mode
detox

лого син 
бутон 

лого премигващо 
зелено 

лого премигващо 
бяло

сигнализации 
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11_Контролиране на Snap
Snap може да се управлява от Snap App или чрез доставеното дистанционното устройство.

11.1.2
КАК ДА СЕ АКТИВИРАТ ОСНОВНИТЕ ФУНКЦИИ ЧРЕЗ SNAP APP
AUTOMATIC
Snap се активира по напълно автоматичен начин и само, когато е 
необходимо.
За да активирате тази функция, изберете командата “активирай 
функция” върху съответната карта. Картата на функцията сменя 
цвета си, от бяло на синьо, за да потвърди настъпило активиране.

DETOX
Snap се активира при наличието на нежелани миризми и замърси-
тели.
За да се активира тази функция, изберете командата “активирай 
функция” върху съответната карта. Картата на функципта сменя 
цвета си, от бяло на сиво, за да потвърди настъпило активиране.

DRY
Snap се активира при наличието на високо ниво на влажност.
За да се активира тази функция, изберете командата “активирай 
функция” върху съответната карта. Картата на функципта сменя 
цвета си, от бяло на зелено, за да потвърди настъпило активиране.

MANUAL
Snap се активира по ваша команда. 
За да се активира тази функция, изберете команда “Avvia Min” o 
“Avvia Max” върху съответната карта, според това къде искате да за-
действате минимална или максимална скорост на засмукване.  И в 
този случай картата променя цвета си, от бяло на червено, за да по-
твърди настъпилото активиране. Цветната карта показва, че в този 
момент е активна тази специфична функция.

LINK
Snap се активира при свързване с вашия аспиратор Elica.

Внимание! Можете да активирате тази функция, само ако прите-
жавате аспиратор Elica свързващ се със Snap.

За да активирате функцията, следвайте този ред: НАЧАЛО» ЕКРАН 
ЕДИНИЧЕН SNAP » НАСТРИЙКИ » УПРАВЛЕНИЕ » ЛИНК и акти-
вирайте функцията. След като сте я активирали, ще можете да я 
намерите на единичния екран Snap заедно с другите функции. 

За да активирате тази функция, изберете командата “активирай 
функция” върху съответната карта. Картата на функцията променя 
цвета си, от бяло на оранжево, за да потвърди настъпилото активи-
ране.

11.1 
SNAP APP
Snap App ви позволява да персоназирате конфигурирането и оптимизирането работата на вашия Snap. Чрез своя интуитивен интерфайс, можете 
винаги да прочетете стойностите за качеството, влажността и температурата на въздуха, да управлявате Snap, да получавате известия относно 
качеството на въздуха, да активирате функции и да имате достъп до един свят от услуги, безплатно актуализиране и нови функции.
Snap App действа за смартфон от последно поколение. Съвместим е и с устройствата с iOs7 и последстващи или 4.03 и последстващи.
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11.1.3
КАК ДА СЕ АКТИВИРАТ СПЕЦИФИЧНИТЕ ФУНКЦИИ SNAP APP

СВЕТЛИНИ
За да се влезе в раздел “контрол на светли-
ните на светлинната корона” изберете буто-
на долу вдясно. Един команден прозорец ще 
ви позволи да влезете до следните опции:
_Включване  
_Вътрешно осветление 
_Хромотерапия
_Интензивност

СЪЗДАВАНЕ НА ГРУПА
Тази функция ви позволява да управлявате 
повече Snap едновременно.
_За да създадете една нова група, следвай-
те този ред:
НАЧАЛО» БУТОН “+” ГОРЕ ВДЯСНО» 
СЪЗДАЙ НОВА ГРУПА
_Въведете име на групара и изберете Snap 
да вкарате.
_От този момент можете да изберете дали 
да видите всеки единичен Snap или една от 
вашите групи. 

RELAX MODE
За да си осигурите оптимална ефективност по 
отношение на засмукване и тишина. 
За да активирате тази опция, изберете бутона 
долу вляво.

СПОДЕЛИ SNAP
Тази функция ви позволява да се споделите 
вашия Snap с други потребители.
_За задействане на функциите следвайте този ред:
НАЧАЛО» ЕКРАН ЕДИНИЧЕН SNAP» НАСТРОЙКИ» 
СПОДЕЛИ SNAP» УПРАВЛЕНИЕ ПОТРЕБИТЕЛИ » 
бутонът горе вдясно (вкарай икона) » ПОКАНИ 
НОВ ПОТРЕБИТЕЛ
_Въведете електронен адрес (ползван във фазата 
на регистрация и създаване на профил) на 
потребителя, които искате да дадете възможност 
за споделяне.

УПРАВЛЕНИЕ НА ИЗВЕСТИЯТА
За да включите/изключите показването 
на едно известие на вашия смартфон, 
което ви предупреждава за лошото ка-
чество на въздуха във вашата среда.
За да активирате опцията, следвайте 
този ред:
НАЧАЛО» ЕКРАН ЕДИНИЧЕН SNAP» 
НАСТРОЙКИ» УПРАВЛЕНИЕ ИЗВЕС-
ТИЯ» ON/OFF
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11.2 
ДИСТАНЦИОННО УСТРОЙСТВО
Модерно и ергономично, дистанционното устройство ви позволява да контролирате вашия Snap от който и да е ъгъл на стаята. Стъкло и сензорни 
бутони му придават стил и елегантност, гарантирайки в същото време бързо и точно въвеждане.
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DIMMER
С едно бързо докосване се за-
гася светлинната корона.
С едно продълвително докос-
ване се регулира интензитета 
на светлината.

RELAX MODE
За да се осигури оптимална 
ефективност по отношение 
на засмукване и тишина.
За да се задейства тази оп-
ция, изберете отново функ-
цията (Automatic, Dry, Detox), 
докато е активна.

DETOX
Snap се активира при наличие на не-
желани миризми и на замърсители.
За вкючване/изключване на режим relax mode, 
изберете отново функцията, докато е активна

AUTOMATIC
Snap се активира по напълно авто-
матичен начин и само, когато е не-
обходимо.
За вкючване/изключване на режим relax mode, 
изберете отново функцията, докато е активна.

DRY
Snap се активира в присъствие на 
високо ниво на влажност.
За вкючване/изключване на режим relax mode, 
изберете отново функцията, докато е активна.

MANUAL
Snap се активира по ваша команда.

LINK
Snap се активира при свързване с 
вашия аспиратор Elica.
Внимание!
Можете да активирате тази функция, само ако при-
тежавате аспиратор Elica, свързващ се със Snap.

STAND BY
С едно кратко докосване (1 сек.) се 
активира състоянието на Stand by, 
изключвайки всяка активна функция.
ON/OFF
С три кратки последователни докос-
вания (1 сек.) се изключва напъл-
но Snap. С едно кратко докосване 
(1 сек.) се вклчюва отново SNAP.

WHITE RING
Включете ярка короната на 
Snap в нюанси на бяло.
RGB CONTROL
С едно кратко докосване поз-
волява да изберете един от 
предпочитаните цветове. С 
едно продължително натиска-
не позволява да се избере меж-
ду предопределените mood.

LIGHT CONTROL АСПИРАТОР
С едно кратко докосване ак-
тивира светлините на аспи-
ратора, насочени към плота 
за готвене. С едно продъл-
жително докосване активира 
светлините върху аспиратора.

FAN - DECREASE
С едно продължително докос-
ване се намалява скоростта 
на засмукване на аспиратора.

FAN - INCREASE
С едно продължително докос-
ване нараства скоростта на 
засмукване на аспиратора.

MAX

MIN

11.2.1
КАК ДА АКТИВИРАТЕ ОСНОВНИТЕ ФУНКЦИИ 
ЧРЕЗ ДИСТАНЦИОННОТО УСТРОЙСТВО

11.2.2
КАК ДА СЕ АКТИВИРА СПЕЦИАЛНИТЕ 
ФУНКЦИИ ЧРЕЗ ДИСТАНЦИОННОТО 
УСТРОЙСТВО

11.2.3
КОМАНДИ АСПИРАТОР
Тези функции управляват аспираторите Elica 
Sense, които могат да се свържат със Snap.
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