
 
 

 
   
Мобилен климатик с дистанционно R-871  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Инструкция за употреба 

 
Прочетете внимателно инструкции и запазете за бъдещи справки  

 
 
 
 
 



Важни предохранителни мерки 
Когато използвате електрически уред, винаги трябва да се спазват основните предпазни мерки, 
включително следното: 
Внимание: За да намалите риска от пожар, токов удар или нараняване: 
1. Продуктът е предназначен само за домашна употреба.    
2. Свържете уреда към еднофазно захранване на променливотока на напрежението, посочено на 
етикета на уреда. 
3. Оставяйте продукта в положение ИЗКЛ. и го изключете от електрическата мрежа, когато не го 
използвате. 
4. Необходимо е изключително внимание, когато уредът се използва от деца, инвалиди или възрастни 
хора в близост до тях. 
5. Не поставяйте захранващия кабел под килими и не покривайте с килими или други подобни. 
Поставете кабела далеч от зоната за движение и там, където няма да се препъвате в него. 
6. Не използвайте уреда с повреден кабел или щепсел или след повреда на уреда, ако е изпускан или 
повреден по какъвто и да е начин.  
7. Ако захранващият кабел е повреден, той трябва да бъде заменен от производителя или неговия 
сервизен агент или от подобно квалифицирано лице, за да се избегне опасност. 
8. Използвайте уреда в добре проветриво място. Докато използвате, разстоянието от стени и предмети 
да не е по-малко от 20 см, за да се гарантира, че вентилационните отвори или изпускателните отвори 
не трябва да бъдат блокирани неочаквано. Устройството не трябва да се намира непосредствено под 
или до завеси или пердета. 
9. Не поставяйте и не допускайте пръсти или други предмети в решетката, за да избегнете механична 
опасност при употреба. Не блокирайте по никакъв начин отворите.  
10. В резервоара трябва да се постави достатъчно чиста вода до нивото показано от индикатора за 
вода. Уверете се, че НЕ добавяте вода, докато захранването е включено. 
11. Ако искате да преместите продукта, докато водата е в резервоара, изключете го от контакта и го 
преместете бавно и много леко отстрани на уреда, за да избегнете разливане на вода. Най-добрият 
метод би бил да източите водата с помощта на клапана в долната част на блока. 
12. Моля, пазете кутията с ледени кристали, далеч от деца, тъй като това е вещество на химическа 
основа, което е вредно при поглъщане. Също така се уверете, че пакетът с лед не е поставен на пряка 
слънчева светлина. Леденият кристал може да се използва в продължение на 5 години. Когато 
бракувате уреда, спазвайте правилата относно изхвърлянето на ледени кристали. 
13. Използвайте уреда само върху и суха и равна повърхност 
14. 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 са наблюдавани и 
инструктирани относно използването на уреда от лице, отговорно за тяхната безопасност. 
15. Децата трябва да бъдат наблюдавани, за да се гарантира, че те не играят с уреда. 

 
 

 
 
 
 
 



Описание на уреда 

 
 
 
 

A- Подвижна решетка 
B- Преден капак 
C- Филтър 
D- Захранващ кабел 
E- Колелца 
F- Задна решетка 
G- Отделение за съхранение на кабела 
H- Резервоар за вода 
I- Капак за пълнене с вода 
J- Контролен панел 
K- Кутия с ледени кристали 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Контролен панел 

 
 
1. MODE : когато уреда работи, натиснете бутона “MODE” веднъж или два пъти, съответната икона 

ще светне и режимът ще се сменя както следва: 

 
2. SPEED : натиснете бутона “SPEED” един или повече пъти, скоростта на вятъра ще се променя по 

следния начин:  

 
3. VANE : натиснете бутона “VANE” един или повече пъти, автоматичният хоризонтално люлеене ще 

стартиран или ще спре, съответната индикатор ще се включи или изключи на дисплея. 
4. COOL : натиснете бутона “COOL”, стартира работа с функция охлждане и индикаторът ще светне. 
5. TIMER : когато уреда работи, натиснете бутона “TIMER” един или повече пъти таймерът ще следва 

следния цикъл: 

 
6. SAVE : при първо натискане н абутона “SAVE” , всички индикатори ще бъдат изключени, докоснете 

отново, всички индикатори ще светнат. 
7. Индикаторите за температура и таймер споделят един и същ дисплей. Температурата на околната 

среда се показва при включване на захранването и съответната икона светва. Докоснете бутона 
„TIMER“, иконата на таймера светва. След като таймерът е настроен, температурата на околната 
среда ще се покаже отново няколко секунди по-късно. 

8. Натиснете бутона „ON / OFF“ веднъж, продуктът ще спре да работи. Но ако във функцията „COOL“, 
продуктът ще се забави до изключване за около 5 минути, след това автоматично изключване, 
след като филтърът изсъхне.  

 

 



Начин на употреба 
1. Когато използвате уреда, уверете се, че е на равна и стабилна повърхност. Повреда може да 

възникне, ако е поставен под наклон или спад. Ако имате нужда от по-хладно, добавете леден блок 
в горния слот за вода, вижте следното изображение: 

 

 
 
Забележка: кутията за лед трябва да се пази далеч от децата. 
2. Включете щепсела директно в стандартен променливотоков контакт. Уверете се, че щепселът се 
пасва плътно в контакта.  
3. “COOLING”/функция охлаждане/ 
Забележка: не използвайте този бутон без вода, за да избегнете повреда на частите. 
Натиснете бутона, водната помпа започва да работи, вятърът ще бъде по-хладен и мокър. 
3-1 Преди да работите с уреда в режим на охлаждане, уверете се, че изпускателният клапан за 
резервоара за вода е правилно поставен. След това продължете да добавяте вода. Докато добавяте 
водата, не забравяйте да следите нивото на водата, за да сте сигурни, че не прелива. Натиснете 
бутона Cool след като сте добавили водата и устройството трябва да започне да издухва по-хладен 
въздух. Когато натиснете отново бутона Cool, той ще спре да работи. 
3-2 Ако установите, че въздухът след стъпка 1) все още не е достатъчно хладен, можете да добавите 
допълнителен блок лед в резервоара за вода директно, като отворите капака на резервоара за вода. 
Уверете се, че не надвишавате капацитета на ледената кутия, в противен случай може да възникне 
повреда на уреда или токов удар. 
3-3 Ако искате да използвате кутия за лед вместо блок за лед, просто го поставете директно в 
резервоара, като отворите вратата за вода. Охлаждането ще бъде по-ефективно, ако го поставите в 
хладилника си и оставите пакета с лед да замръзне за 1 до 2 часа.  
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3-4 Можете да завършите изваждането на резервоара с вода, след което заменете водата в 
резервоара за вода или в чистата вода. 

4. Как да извадим решетката и филтъра  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9. За да изключите уреда натиснете бутона ON/OFF. 
10. За да изключите напълно устройството, натиснете ON / OFF и извадете щепсела от контакта. 
 
Поддръжка 
1. Винаги изключвайте щепсела от контакта и оставете вентилаторът да спре да действа преди да го 
почистите. 
2. Почистете външните повърхности на уреда с мека влажна (не мокра) кърпа.  
ВНИМАНИЕ: 
Не потапяйте устройството във вода.  
Не използвайте химикали като почистващи препарати и абразиви.       
Не позволявайте вътрешността (специално за печатни платки) да се намокри, тъй като това може да 
създаде опасност.   
3. След продължителни периоди на употреба, сменяйте водата в резервоара с чиста поне веднъж 
седмично. Също така не забравяйте да почистите филтъра. Трябва да се почисти с мек сапунен 
разтвор и след това да се остави да изсъхне, преди да го поставите обратно в уреда.  
4. Когато уредът не се използва, уверете се, че е изключен от контакта, водата се източи и се поставя 
обратно в оригиналната му кутия за съхранение до следваща употреба. 
5. В случай на неизправност не се опитвайте сами да ремонтирате уреда, това може да доведе до 
пожар или токов удар. 
 
 
 
 
 

1. Извадете решетката 
2. Завъртете копчетата на филтъра 

навън както е показано на 
снимката 

3. Извадете филтъра  



 
 
Спесификации 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

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. 

Модел R-871   

Напрежение  220-240V~  

Честота 50/60Hz 

Мощност 65W 

Капацитет на резервоара 6.0L 
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