
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
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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Овлажнител 

Спесификации 
Модел No R-9580 

Размери 160*160*113mm 

Захранване DC24V 0.5A 

Мощност 10W 

Капацитет 300ml  

© Отвор за мъглата 

@ Капак 
@ Резервоар  

@ Отвор за мъглата 

© Основа 

© Изход въздух 
@ Таймер 
® Бутон Мъгла 

® Вход за въздух 

❿ Адаптер 

Начин на употреба 

3. Добавете повече от 5 капки 
етерично масло във водата, 
според вашите искания. 

Забележка: Не работете с уреда върху мек работен плот или това ще блокира 
входа на въздуха. 

Мерки за безопасност 

2.Сипете достатъчно вода в 
резервора(max:300ml). 

4. Затворете горния капак и се 
уверете, че няма разметсване. 

Проблем Решение 

Не работи 

захранването не е свързано правилно 
адаптерът не съвпада с продуктите 

вода под работното ниво или има много вода в 
резервоара . 

Не излиза 
мъгла 

вода под работното ниво или има много вода в 
резервоара 
Отвора за мъглата е замърсен 

уверете се, че няма разместване между горния 
капак и основата  

Начин на употреба 

Внимание: Не работете, не местете и не 
добавяйте вода, когато уреда работи 

Овлажнител R-9580 

Инструкция за употреба 

Функционални бутони 
Бутон Натискане Действие 

c~on 
Switch 

1-во 
Наситена мъгла ,7  LED 

светлини за вкл 

2-ро 
Мъглата е вкл,7 LED светлини 

за изкл 
3-то Спира работа 

Натискане на бутона за 
2s  

Стандартна мъгла лявата  LED 
светлина мига 2 пъти 

Нитсиакне за още 2s  Наситена мъгла  лявата  LED 
    

Timer 

1-во 2 часа 
2-ро 4  часа 
3-то 6  часа  

Продуктът има функция за автоматично изключване, когато нивото 
на водата е ниско. 

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. 

4 . Използвайте чист тампон 
или кърпа, за да почистите 
резервоара с вода  

3. Източете водата от тази посока 

Отвотере и свалете 
капака 

Изключете и извадете 
адаптера 

Отворете капака 

Поддръжка 

Отстраняване на неизправности 

Включете в контакта и натиснете бутона и уреда 
започва работа 

Съдържание 



 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 


