
 

 

 
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 
 

Благодарим че избрахте нашият продукт 
Моля прочетете внимателно инструкциите и ги запазете за бъдещи справки 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Овлажнител R-9585 

 
 

Инструкция за употреба 
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Спесификации: 

Модел R-9585 
Размери 160 x 160x 220 mm 
Захранване DC24V 0.5A 
Мощност 10W 
Капацитет на резервоара 400 ml. 

 

 

 

 

 



Описание на уреда 

 

1. Изход замъглата 7.Отвор за мъглата 
2. Капак 8. Бутон за мъгла 
3. Капак на резервоара 9.Корпус 
4. Вход за въздух 10. Вход за въздух 
5. Изход за въздух 11. Място за включване на адаптера 
6. Резервоар 12.Адаптер 
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Начин на употреба 

 
1. Отворете и извадете капака 

2. Сипете достатъчко вода в резервоара (max 400ml.) 

3. Можете да добаваите етерични масла във водата 

4. Поставете обратно капака и се уревете че е затворено правилно 

Забележка:Не работете с уреда върху мека повърхност или ше 
блокирате потоко въздух 
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Начин на употреба 

Включете в захранването и натиснете бутона Mist и уреда започва да работи 

 

Функционални бутони 
Бутони Натискания Действие 
Mist 1-во Включване светва зелен индикатор 

2-ро Наситена мъгла светва червен 
индикар 

3-то Изключено 
Timer 1-во Непрекъсната работа за 1 час 

2-ро Непрекъсната работа за 3 часа 
3-то Непрекъсната работа за 6 часа 
4-то Непрекъсната работа 

Light 1-во Автоматична смяна на светлината 
2-ро Фиксиран цвят на светлината 
3-то-16-то Фиксиране на желан цвят 
17-то Светлината изгасва 
Натискане и задържане за 
1 секунда 

Светлината изгасва 

Съвет: Светлините могат да работят независимо 7 цветния дисплей може да 
работи бес уреда да генерира мъгла 

 
Внимание: Не разклащайте, не местете,  не добавайте вода и не извайте 
вода докато уреда работи 
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Поддръжка 
 

 
 

1. Изключете уреда и извадете адаптера 
2. Извадете капака 
3. Излейте водата през изхода за въдух 
4. Използвайте мека гъба или парцал за да почистите резервора 
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Мерки за безопасност 
 
1. Съхранявайте продукта на място, недостъпно за деца. 
2. Не дърпайте щепсела, когато ръцете ви са мокри. 
3. Изключете уреда от захранването по време на пълнене и 
почистване. 
4. Не използвайте уреда без вода. 
5. Дръжте далеч от уреди като компютър, телевизор и всичко, което се 
страхува от вода. 
6. Използвайте само чиста вода на стайна температура, за да 
напълните резервоара с вода. 
7. Не мийте резервоара директно под течаща вода. 
8.  Уредът има функция за автоматично спиране, когато нивото на водата е 
ниско 
 
Отстраняване на неизправности 
 
Проблем Решение 
Уреда не работи Уреда не включен правилно в захранването 

Адаптера не пасва 
Нивото на водата е много ниско или има твърде 
много вода в резервоара 

От уреда не излиза 
мъгла 

Нивото на водата е много ниско или има твърде 
много вода в резервоара 
Отвора за мъгла е замърсен 
Уверете се че при затварянето основата и капака 
са поставени правилно 

 
 
 
 
 

 

 

 

 



Съгласно инструкция: EN 60335-2-98:2003/A11:2019: 
• Имайте предвид, че високите нива на влажност могат да насърчат 

растежа на биологични организми в околната среда. 
• Не позволявайте зоната около овлажнителя да стане влажна или 

мокра. Ако възникне влага, спрете потока на въздуха. Ако изходният 
обем не може да бъде намален, използвайте периодично 
овлажнителяНе позволявайте абсорбиращи материали, като килими, 
завеси, завеси или покривки, да се намокрят. 

• Изключете уреда от контакта по време на пълнене и почистване. 
• Никога не оставяйте вода в резервоара, когато уредът не се 

използва. 
• Изпразнете и почистете овлажнителя преди съхранение. Почистете 

овлажнителя преди следващата употреба. 
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