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Инструкция за употреба 

 
МОЛЯ, ПРОЧЕТЕТЕ ИНСТРУКЦИИТЕ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА 

БЕЗОПАСНОТО ИЗПОЛЗВАНЕ НА ТОЗИ ОВЛАЖНИТЕЛ 

 

 



Внимание! Прочетете инструкциите за употреба. 

Неспазването на инструкциите може да доведе до пожар, токов удар и / 

или сериозно нараняване. 

 

1. Този овлажнител е предназначен само за вътрешна употреба. 

2. Използвайте само чиста вода. Не използвайте топла вода. 

3. Препоръчва се използването на филтрирана или дестилирана вода. 

4. Посоката на парата трябва да бъде насочена далеч от стени, 

електрически уреди, мебели и деца. 

5. Не притискайте дюзата за парата до определен ъгъл. За да 

регулирате ъгъла, пренастройте го. 

6. Поставете овлажнителя на равна, гладка повърхност. 

7. Не включвайте и не изключвайте увлажнителя с мокри ръце. 

8. Използвайте само контакт с параметри 220-240 Volt ，50/60Hz. 

9. Изключвайте овлажнителя, когато го премествате или почиствате. 

10. Изключвайте овлажнителя, когато не се използва. 

11. Не се опитвайте да изпразвате, запълвате и накланяте 

овлажнителя, докато работи. 

12. Този уред не е предназначен за използване от лица (включително 

деца над 8 год.) с намалени физически, сетивни или умствени 

способности, или с липса на опит и знания, освен ако не са наблюдавани 

или инструктирани относно използването на уредите от лице, отговорно 

за тяхната безопасност. 

13. Децата трябва да бъдат наблюдавани, за да не с уреда. 

14. Ако захранващият кабел е повреден, той трябва да бъде заменен от 

производителя или от квалифициран персонал, за да се избегнат 

всякакви рискове. 

15. Трябва да се внимава при използване на уреда поради изпускане на 

гореща водна пара. 
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Описание на уреда 

1. Дюза за пара 

2. Капак 

3. Резервоар 

4. Поплавък 

5. PTC 

6. Основа 

7. Контейнер за 

аромати 

8. Настройка на 

парата 

9. Настройка на 

влажността 

10. Функция Топла 

мъгла 

11. Бутон вкл/изкл. 

12. Таймер 

13. Функция Sleep  

 

 

 

Функции на уреда 

1. Голям капацитет на овлажнява, подходящ за голями пространства 

2. Възможност за избор между гореща и студена мъгла. 

3. Уредът може пълноценно да овлажнява цялата стая 

4. Автоматично поддържане на определен процент влажност в стаята 

5. Можете да използвате уреда за арома терапия с добавяне на 

различни аромати 

6. Уредът ще се изключи автоматично, след като резервоарът за вода 

се свали, което го прави надежден и безопасен 
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Препоръки при използване на уреда 

1) Работната среда на овлажнителя: Температура от 5 до 45 градуса и 

относителната влажност е по - ниска от 80% 

2) Температурата на водата трябва да бъде под 40℃ (Препоръчително е да 

сложите пречистена вода в резервоара) 

3) Резервоарът за вода трябва да се мие, ако не се използва дълго време 

 

Функционални бутони: 

Бутон вкл/изкл:          Когато включите кабела, ще чуете звуков 

сигнал и след това овлажнителя автоматично 

ще премине в режим на готовност: След като 

сте натиснали бутона, на дисплея ще покаже 

работен статус и ще се изключи, когато 

натискате бутона за изключване овлажнител. 

Функция Sleep:      Ако сте активирали тази функция, звуковия 

сигнал ще спре, дисплеят ще изгасне след 3 

минути и функционира нормално 

Бутон за мъгла:         Бутонът може да регулира мъглата от ниско 

към средно, както и високо ниво 

Ниво на влажност:      С тази функция можете да зададете желаната 

влажност. След достигане на влажността, 

овлажнителят ще спре да работи. 

Топла мъгла:            Бутонът може да регулира температурата от 

ниско до средно, както и високо ниво 

 

Таймер:                 Можете да зададете време за овлажняване. 

Всеки час може да бъде единица за настройка 

на времето за синхронизация. Можете да 

настроите 1-12 различни времена за вашия 

овлажнител. 
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Начин на употреба: 

1, Отстранете капака, напълнете 

резервоара за вода с хладка вода. 

2, Поставете обратно капака, като се 

уверите, че пасва перфектно. 

3, Включете захранващия кабел в 

контактa и включете устройството с 

помощта на бутона вкл. / изкл. 

4, Ако искате да използвате 

функцията за добавяне на аромати, 

следвайте стъпките по-долу: 

A, Извадете контейнера за аромати (Картина 1 ) b, Добавете ароматно 

масло, докато памукът стане влажен (Картина 2) c, Поставете обратно 

контейнера за аромати и включете овлажнителя (Картина 3) d, Ако вече 

не се нуждаете от ароматерапия, тогава трябва да издавите памука и да 

го измиете и след това да го върнете обратно в контейнера. 

 

 

Почистване и поддръжка 

Поради наличието на твърда вода в някои райони, по-добре да миете 

вътрешната и вътрешаната част на овлажнителя около 2 седмици. 

Стъкпи за почистване на овлажнителя 

1, Свалете направляващия канал по следния ред 

a, Първо трябва да се завърти водача 

b, Свалете направляващия канал 

c, Можете да измиете резервоара и след това да го поставете обратно 
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2, Можете да изсипете 30ml калциев оксалат и да оставите да престои за 

около 30 минути 

3, Измийте го с четка, докато се махне мръсотията  

4, Изплакнете го с чиста вода два пъти 

 

Съхранение 

1. Преди съхранение овлажнителят трябва да се почисти и източи. 

2. Когато съхранявате уреда, уверете се, че всички части са сухи. 

3. Не зарягайте капачката на резервоара. Оставете го хлабаво, така че 

да не се залепва към уплътнението. 

4. Не поставяйте нищо върху устройството по време на съхранение, за 

да предотвратите повреда. 

5. Запазете кутията и съхранявайте устройството в кутията. 

 

Отстраняване на неизправности 

Не се опитвайте да поправяте уреда сами 

Проблем причини решение 

Не излиза пара от уреда Липса на захранване Включете в контакта 

Не е нанатискат бутона 

вкл./изкл. 

Натиснете бутона 

вкл./изкл. 

Няма вода в резервоара Налейте вода в 

резервоара 

Няма достатъчно вода Добавете вода 

Парата излизаща от 

уреда мирише лошо 

Нов уред Оставете резервоара на 

хладно място за 12 часа 

Има замърсена вода в 

резервоара  

Почистете резервоара и 

налейте чиста вода 

Нетипичен шум Резервоарът не е 

поставен правилно 

Поставете резервоара 

правилно 

Няма достатъчно вода в 

резервоара 

Добавете вода 



Повърхността не е равна Поставете на равна 

повърхност 

Парата излиза близо 

до изхода на парата  

Моля, проверете дали 

инсталирайте 

правилно изхода за 

пара и резервоара за 

вода 

Моля инсталирайте 

правилно изхода за 

пара и резервоара за 

вода, 

 

                                  

 

 

 

 

 

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРАВИЛНОТО ИЗХВЪРЛЯНЕ НА 

ПРОДУКТА В СЪОТВЕТСТВИЕ С ДИРЕКТИВА 2002/96/EC. 

В края на експлоатационния живот продуктът не трябва да се изхвърля с 

домакинските отпадъци. 

Необходимо е да се отнесе в специален местен център за разделно 

събиране на отпадъци или на предлагащ подобна услуга търговец. 

Разделното изхвърляне на домакинските електроуреди води до 

избягване на възможните отрицателни последици за околната среда и 

здравето, които произтичат от неподходящото изхвърляне, и позволява 

повторно използване на ценни материали за постигане на значителни 

спестявания на енергия и ресурси. Продуктът е обозначен със 

задраскано кошче за отпадъци като предупреждение за разделното му 

изхвърляне. 

 


