
 
 
 
 
 

Ултразвуков овлажнител 

Инструкция за употреба 
Модел: R-9517 

 

 
 
 
МОЛЯ, ПРОЧЕТЕТЕ ИНСТРУКЦИИТЕ, ЗА ДА ГАРАНТИРАТЕ БЕЗОПАСНО 
ИЗПОЛЗВАНЕ НА ТОЗИ УРЕД



Внимание! 
Моля прочетете инструкциите. 

Неспазването на инструкциите може да доведе до пожар, 
токов удар и / или сериозно нараняване. 

 
1. Този овлажнител е предназначен само за вътрешна употреба. 
2. Не използвайте гореща вода. 
3. Препоръчително е да се използва с вода. 
4. Посоката на мъглата трябва да е насочена далеч от 

стени, електрически уреди, мебели. 
5. Не натискайте дюзата за мъгла под определен ъгъл. За да 

регулирате ъгъла, преместете го. 
6. Поставете овлажнителя на равна, гладка, равна повърхност. 
7. Не включвайте и изключвайте овлажнителя с мокри ръце. 
8. Изключвайте овлажнителя, когато го премествате или почиствате. 
9. Изключете овлажнителя, когато не се използва. 
10. Не се опитвайте да изпразвате, пълните и накланяте 

овлажнителя, докато работи. 
11. Този уред не е предназначен за употреба от лица (включително 

деца) с намалени физически, сензорни или умствени 
способности или липса на опит и знания, освен ако не са 
наблюдавани или инструктирани относно използването на 
уредите от лице, отговорно за тяхната безопасност. 

12. Децата трябва да бъдат под наблюдение, за да не си играят с 
уреда. 

13. Ако захранващият кабел е повреден, той трябва да бъде 
заменен от производителя или квалифициран сервизен 
инженер, за да се избегнат рискове за безопасността. 



Описание на уреда 
 

 
1.Дюза, 2.Капак, 3.Разпръсквател на мъгла, 4.Основа, 5.Резервоар 
 
 

Характеристики 
 

1. Огромна способност за влажност, така че уреда може да сеизползва в 
голямо помещение 

2. Той може да овлажни цялата стая балансирано 
3. Автоматично поддържане на влажността в стаята 
4. Уреда може да направи средата приятна и спокойна чрез 

ароматерапия 
5. Уредът ще се изключи автоматично след изваждане на резервоара, 

което го прави надежден и безопасен .



Начин на употреба: 
 

Препоръчително е да налеете вода в резервоара 
1) Резервоарът за вода трябва да се измие, ако не е бил използван дълго 

време  
Функционални бутони: 

Захранване/мъгла: Натиснете бутона, за да включите, обемът на мъглата 

по подразбиране работи на 3 степени (най-висок клас), 

натиснете отново, за да регулирате силата на мъглата: 

3-1-2-3-за изключване, натиснете и задръжте за 3 

секунди за изключване във всяко състояние 

((Вентилаторът се изключва със закъснение от 10 

секунди) 

Sleep бутон:       Натиснете бутона, за да включите или изключите 

функцията за заспиване. След включване на 
заспиването се изключват само екранът на дисплея и 
нощното осветление, а останалите функции остават в 

текущото работно състояние 

Регулиране на мъглата:   
Натиснете този бутон, за да включите функцията за постоянна влажност, 
индикаторът " humidity icon" светва, влажността по подразбиране е 40% и след 
това натиснете 5% за увеличаване, докато 90% след дисплея "-" 5 секунди, за да 
излезете от функция с постоянна влажност, С тази настройка на цикъла, 
машината спира да работи, когато влажността на околната среда достигне 
предварително зададената стойност на влажност. Когато влажността на 
околната среда е по-малка от 5% или повече от предварително зададената 
стойност на влажност, машината възобновява работата си. 

Таймер:  Докоснете този бутон, за да включите 
функцията, времето на таймера може да бъде 
настроено на 1, 2, 4, 8 часа; машината 
автоматично ще се изключи след изтичане на 
зададеното време.                                                                



UV бутон                       Натиснете бутона, за да включите и изключите UV 
функцията 

Функция за защита от недостиг на вода: когато нивото на водата на 
продукта е твърде ниско, ще прозвучат 3 аларми и иконата за недостиг на 
вода ще мига за 15 секунди и след това ще се изключи 
 

Начин на използване 
1. Поставете машината хоризонтално на земята и 
след това изсипете вода директно върху 
машината. (Захранването трябва да бъде 
изключено при пълнене на вода), просто 
добавете вода до "максималното" или 
"максималното ниво на водата", отбелязано на 
резервоара за вода. (Преди да напълните вода, 
първо трябва да се отстрани защитната кутия на 
водната помпа)  
2. Когато нивото на водата в резервоара за вода 
е твърде ниско,машината автоматично ще спре 
да работи ииндикаторът за недостиг на вода ще 
стане червен.Първо изключете превключвателя 
извадете щепсела от контакта,и след това напълнете машината с вода. 

 
Поддръжка 

Преди да използвате, по-добре измийте вътрешната и външната част 
на овлажнителя.  
след като го използвате, мийте го на всеки 30 дни, като накиснете във 
вода, оставете го за 10 минути. 
Почистване 
1, Свалете водача по следния ред  

a, Първо, по-добре въртете направляващите канали  

b, Свалете водещия канал 

c, Измийте го с четка, докато мръсотията изчезне 
d, Изплакнете го с чиста вода два пъти 
 
 
 
 
 



 

Съхранение 
1. Преди съхранение овлажнителят трябва да се почисти и източи 
2. Когато съхранявате устройството, уверете се, че всички части са сухи. 
3. Не затваряйте капачката на резервоара за вода твърде плътно. 
Оставете го разхлабено, така че не трябва да се придържа към 
уплътнението. 
4. Не поставяйте нищо върху устройството по време на съхранение, за да 
предотвратите повреда. 
5. Запазете кутията и съхранявайте устройството в нея. 

 
 

Отстраняване на незправности 
Не се опитвайте да поправятеуреда сами 

Проблем Възможна 
причина 

Решение 

Не излиза мъгла от 
уреда 

Липса на захранване Включете в контакта 

Не е включен уреда Натиснете бутона за 
захранване 

Няма вода в резервозари Налейте вода в 
резервоара 

Водата в резервоара е 
малко 

Налейте достатъчно вода 
в резервоара 

Мъглата има странна 
миризма 

Уреда е нов Поставете резервоара на 
хладно място за 12 часа 

Водата в резервоара е 
мръсна 

Почистете резервоара и 
изсипете чиста вода в 
него 

Нетипичен шум Резервоара не е поставен 
правилно 

Поставете резервоара на 
място 

Водата в резервоара е 
малко 

Налейте вода в 
резервоара 

Повърхността не е равна Поставете на равна 
повърхност 

Мъглата излиза 
отстрани 

Между капака и 
резервоара има празнина 

Накиснете във вода за 
известно време 

 



 

 
 

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. 
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