
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

 

 
 
 
 
 
 
 

      Обезвлажнител 

          R-9006 
    

 

 

Инструкция за употреба  



 

  
 

Важни предохранителн мерки 
МОЛЯ, ПРОЧЕТЕТЕ ВСИЧКИ ИНСТРУКЦИИ ВНИМАТЕЛНО ПРЕДИ да 

започенете да работите с уреда. 

Този продукт трябва да се използва само в съответствие със спецификациите, 

описани в тази инструкция. Използване, различно от посоченото тук, може да 

доведе до сериозни наранявания. 

Когато използвате електрически уреди, винаги трябва да се спазват основни 

мерки за безопасност. 

1. Не използвайте уреда ако е с повреден кабел или щепсел, след повреда 

или е бил изпускан или повреден по някакъв начин. Върнете го в 

оторизиран сервиз за проверка и ремонт. 

2. Този уред трябва винаги да се държи в изправено положение, за да се 

избегнат повреди. Уредът трябва да се постави на равна повърхност по 

време на работа. 

3. Проверете напрежението, за да се уверите, че отговаря на 

спецификациите, посочени в спецификациите на уреда. 

4. Уверете се, че отворите за въздух не са блокирани или покрити. 

5. Не поставяйте уреда близо до пердета или други предмети - мин. 40 cm. 

6. Не поставяйте нищо върху устройството и не го покривайте по време на 

употреба. 

7. Този продукт е предназначен само за домашна употреба и за офиси, но не 

и за търговска или промишлена употреба и употреба на открито. 

8. За да се предпазите от токови удари, не потапяйте уреда, щепсела или 

кабела във вода или пръскайте върху с течности. 

9. Никога не изключвайте захранващия кабел докато устройството работи. 

10. Винаги изключвайте уреда, когато не се използва или се мести. За да 

изключите захранването, хванете щепсела и издърпайте от контакта. 

Никога не дърпайте кабела. 

11. Винаги изпразвайте резервоара за вода, преди да приберете уреда. 

12. Необходим е строг контрол, когато уреда се използва от или близо до деца 

и домашни любимци. 

13. Не поставяйте захранващия кабел под килими или покривайте с килими 

или пътеки. Разположете кабела далеч от местата, където може да се 

спъне някой. 

14. Никога не работете и не съхранявайте устройството на пряка слънчева 

светлина. 

15. За да поправите устройството, занесете го на квалифициран сервизен агент. 

Ремонти, извършени от неквалифицирани хора, могат да причинят повреда 

на уреда или нараняване на хора или имущество и анулиране на 

гаранцията. 

16. Когато е възможно, избягвайте използването на удължителен кабел, тъй 

като те могат да прегрят и да предизвикат риск от пожар. Използвайте само 

удължителен кабел, след като сте сигурни, че е в перфектно състояние. 

17. Не се опитвайте да модифицирате уреда. Това ще анулира гаранцията. 

 

 

 

 

ЗАПАЗЕТЕ И ПРОЧЕТЕТЕ ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ 

 
Характеристики 

 

• Ниско ниво на шум при работа 

• Термоелектрическа технология на Пелтие за висока производителност 

• Режим на ръчно изсушаване - за текуща работа 

• прозорец на резервоара осигурява видимо ниво на водата 

•2 настройки на таймера:4h,8h and 12h 

•2 режима на работа на вентилатора: нисък и висок 

• Уреда спира работа, когато прегрее, и ще поднови работа, когато 

температурата се нормализира. 

• Уреда спира рабора, когато резервоарът е пълен и светва червен индикатор 

• Уреда спира рабора, когато резервоарът е изваден и светва червен индикатор 

 

 

 

 

Този уред не е предназначен за използване от лица (включително деца) с 

намалени физически, сетивни или умствени способности, или липса на 

опит и знания, освен ако не са наблюдавани или инструктирани  от лице, 

отговорно за тяхната безопасност. Децата трябва да бъдат наблюдавани, 

за да не се играят с уреда. 



 

  
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Преди първа употреба 
 

Включете захранващия кабел на уреда в електрически контакт 100-240V AC• 

Моля, използвайте контакт, както е посочено на етикета. По-високото 

напрежение може да доведе до пожар или токов удар. 

• Не използвайте уреда, когато захранващият кабел или щепселът са 

повредени или контактът е разхлабен. 

• Не включвайте уреда, когато резервоарът за вода е пълен или когато уредът 

е обърнат надолу. 

 

 

Контролен панел 

 

       

         TIMER                  POWER                 SPEED 

 

• Включване/Изключване: Включете щепсела на захранването. Натиснете 

бутона за захранване, за да включите уреда. Натиснете отново бутона за 

захранване, за да изключите уреда. Когато уредът е включен, светлинният 

индикатор на контролния панел ще стане син. 

• Настройка на скоростта на вентилатора: Натиснете бутона Speed, за да 

изберете “L” за режим на ниска скорост или изберете “H” за висока. Режимът с 

ниска скорост е подходящ за условия с по-малко влага или за употреба през 

ноща. Високоскоростният режим с по-висока ефективност на изсушаване е 

подходящ за условия с повече влага или дневна употреба.   

• Настройка на таймер: Натиснете бутона на таймера, за да настроите 

устройството автоматично да се изключи след определен период от време. 

Устройството може да бъде настроено да се изключва след 4, 8 или 12 часа. 

Натиснете бутона на таймера, за да преминете между периоди от време или за 

продължителна работа. 

 

Пълен резервоар за вода 

Уредът ще спре да работи, когато 

резервоарът за вода е пълен и 

индикаторът светне червено. За 

да продължите да използвате 

уреда, извадете резервоара за 

Описание на частите 

Дръжка 

Вход въздух 

Изход въздух 

Капак на 

резервоара 

Резервоар 

Захранващ 

кабел 

Контролен 

панел 

Индикатор за ниво 

на водата 



 

  
 

вода, изпразнете го и поставете резервоара обратно, както е показано на 

диаграмата вдясно.  

 

Внимание 

• Не използвайте повторно водата, събрана в резервоара, тъй като тя може да 

съдържа микроби, бактерии, гъбички и микроорганизми.        

 

Почистване и поддръжка 

-Преди да почистите устройството, изключете уреда и извадете щепсела от 

контакта, за да предотвратите токов удар или злополука. 

Изчакайте, докато уредът се охлади преди почистване. 

-Използвайте влажна и мека кърпа, за да избършете повърхността на уреда, и 

памучен тампон, за да избършете праха върху решетката на отворите. 

Почистете само външната част на устройството. Опитът за почистване на 

вътрешността на устройството може да причини токов удар. 

-Почистете резервоара за вода и капака на резервоара под течаща вода след 

изпразване на резервоара. 

Може да се използва мека кърпа за почистване на остатъци. 

Използвайте мека суха кърпа, за да изсушите водния резервоар и капака на 

резервоара за вода или ги оставете да изсъхнат, преди да ги поставите 

обратно. 

-За да почистите задния въздушен отвор, развийте винта, за да извадите 

задната решетка, след това използвайте вода, за да я измиете. Изсушете я, 

преди да я монтирате отново в уреда. 

 

 

Забележка! Не използвайте разтворители, бензин, ксилол или талк за 

почистване на уреда или водния резервоар, тъй като това може да доведе до 

разлагане или корозия. 

 

Съхранение 

Ако устройството няма да се използва дълго време: 

1. Изпразнете и почистете резервоара за вода. Избършете го с чиста, суха 

кърпа и го поставете обратно в устройството. 

2. Обезвлажнителят се поставя в кутия или оригиналната опаковка, за да се 

избегне събирането на прах от уреда. Да се съхранява на хладно и сухо 

място. 

 

Спесификации 
Модел: R-9006 Eco Dry 

Вид: Мини Обезвлажнител 

Захранване: 100-240V~, 50-60Hz 

Консумация на енергия: 75W 

Капацитет на резервоара: 2.0L 

Капациетет на изсушаване: 600ml/ден±20%(при 30° and 80%RH) 

Размери: 246(Д)x154(W)x320 (В) mm 

Тегло: Около 1.6kgs 



 

  
 

Отстраняване на неизправности 

• Моля, вижте таблицата за отстраняване на неизправности 

• Ако проблемите не могат да бъдат решени по следните начини, свържете се с 

центъра за поддръжка. 

Проблем  Възможна причина Решение 

Уредът не се 

включва 

Уредът не е включен в 

захранването 

Включете уреда в 

захранването 

Електрически прекъсвач 

Нулирайте прекъсвача. Ако е 

необходимо, свържете се с 

електротехник. 

Устройството е повредено 

или се нуждае от ремонт 

Спрете работата и изключете 

щепсела. Свържете се с 

центъра за обслужване на 

клиенти. 

Резервоарът е пълен или 

резервоарът не е поставен 

правилно 

Изпразнете резервоара и го 

поставете обратно, или 

отново инсталирайте 

резервоара правилно. 

Продуктът 

спира 

изсушаването / 

От въздушния 

изход не 

излиза въздух. 

Вентилаторите са прегряли, 

поради което продуктът 

спира да работи. 

Устройството ще започне да 

работи автоматично, когато 

вентилаторът се охлади. 

Отворите за въздух са 

блокирани. 

Отстранете всякакви 

запушвания от отворите за 

въздух. 

Уреда издава 

необичаен шум 

Устройството не е на 

стабилна повърхност. 

Преместете устройството на 

стабилна и равна 

повърхност. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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. 

 

 


