DUKA LUFT
Ултразвуков овлажнител за въздух
Модел: 1217552

ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА
Превод от английски език

Важни предпазни мерки
Неспазването на инструкциите за употреба може да доведе до пожар или сериозно нараняване.
Моля, пазете инструкциите за бъдеща употреба.
1. Моля, прочетете внимателно инструкцията, преди да използвате уреда на пръв път.
2. Пазете инструкцията за бъдеща справка.
3. Уредът може да се използва от деца над 8 годишна възраст, само под наблюдението на
възрастен. Уредът не е играчка.
4. Уредът е предназначен само за домашна употреба.
5. Преди всяка употреба, проверете дали уредът е изправен. Не използвайте уреда, ако той е
повреден.
6. Не използвайте уреда, ако кабелът е повреден. Ако кабелът е повреден, требва да бъде
заменен от оторизирано лице.
7. Винаги изключвайте уреда от контакта, когато не го ползвате.
8. Уредът е предназначен за употреба и съхранение на закрито.
9. Не използвайте уреда в помещения, където има висока запрашеност.
10. Уредът трябва да се постави така, че да бъде стабилен.
11. Не поставяйте предмети върху отворите на уреда.
12. Не поставяйте уреда близо до източници на топлина.
13. Не покривайте уреда, когато е включен.
14. Внимание! Преди да напълните контейнера с вода, винаги изключвайте от контакта.
15. ВНИМАНИЕ! Не оставяйте уреда свързан към контакта без надзор!
16. Никога не докосвайте водата в резервоара с вода в основата, когато уредът работи.
17. ВНИМАНИЕ! Не включвайте уреда, когато няма вода в контейнера.
18. Не премествайте уреда, когато контейнерът за вода е пълен.
19. Никога не накланяйте и не движете уреда по време на работа или когато в него има вода.
20. Не добавяйте почистващи препарати, алкохол или аромати в контейнера за вода. Това може
да причини повреда на уреда.
21. Не препълвайте контейнера за вода.
22. Уверете се, че деца или домашни любимци не играят в близост до уреда.
23. ВНИМАНИЕ! Парата може да доведе до навлажняване около мястото, където е разположен
овлажнителят. Препоръчва се да поставите овлажнителя далеч от предмети, които могат да
бъдат повредени от влага (предмети от дърво, мебели, електрическо и електронно
оборудване). Препоръчва се да разположите овлажнителя върху водоустойчива
повърхност. Проверете мястото около овлажнителя, преди да го включите и защитете
предметите, които могат да бъдат повредени от парата. Производителят не носи
отговорност за унищожаването или повреждането на предмети в близост до овлажнителя,
които не са устойчиви на влага.

24. За да се предотврати отлагането на варовик в устройството, се препоръчва използването на
дестилирана вода или охладена преварена вода.
25. Винаги изключвайте уреда от контакта преди поддръжка или ремонт.
26. Почиствайте уреда със суха или леко навлажнена кърпа. При почистване на уреда,
изключете от контакта. Не потапяйте във вода!
27. Съхранявайте уреда в чиста и суха среда. Да се съхранява извън обсега на деца,
предпазвайте от прах и механични повреди.
28. Транспортирайте в оригиналната опаковка, като предпазвате от прах, влага и механични
повреди.
29. Уредът трябва да се ремонтира само от квалифицирано лице, като се използват оригинални
резервни части.
30. ВНИМАНИЕ! Уверете се, че източникът на енергия съответства на параметрите на уреда.
31. Моля да имате предвид, че дори да използвате уреда по предназначение и да следвате
всички инструкции за безопасност, някои остатъчни рискови фактори не могат да бъдат
елиминирани напълно.
32. Не използвайте уреда с мокри ръце.
33. Този уред не е предназначен за употреба с външни таймери за захранване или системи за
дистанционно управление.
34. Повърхностите могат да се нагорещят по време на употреба.

Конструкция
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Отвор за пара
Контейнер за вода
Капачка на контейнера
Отвор за въздух
Бутон за включване
Светлинен индикатор
Дръжка
Кабел
Основа с резервоар за
вода

Спецификации
Модел: GO-2833
Волтаж: 220-240V
Честота: 50 Hz
Мощност: 23 W
Капацитет на контейнера: 3,5 l
Ефективност: 300 мл/ час
Ниво на шум: <38 dB(A)

Употреба
ВНИМАНИЕ! Не включвайте уреда, когато контейнерът за вода е празен.
ВНИМАНИЕ! Не насочвайте парата към хора, животни, електрическо и електронно оборудване.
ВНИМАНИЕ! Преди да напълните контейнера с вода, изключете уреда от електрическата мрежа.
1. Поставете овлажнителя върху равна повърхност, на около 60 см от пода, на отстояние от наймалко 10 см от стена и на 2 метра от мебели и електрически и електронни устройства, в съответствие
с инструкциите за безопасност.
2. Уверете се, че овлажнителят е изключен от контакта.
3. Извадете контейнера за вода от основата, като държите дръжката и повдигнете вертикално
нагоре, след това го обърнете.

4. Развийте капачката на контейнера за вода и го напълнете с хладка вода.
ВНИМАНИЕ! Не зареждайте резервоара с топла вода! Максималната температура на водата е 40 °
C. Не изливайте вода директно в отвора за пара! Не препълвайте контейнера!
5. Затворете плътно капачката и поставете контейнера за вода върху основата на уреда. След
поставянето на контейнера за вода на основата, изчакайте няколко секунди, докато водата изпълни
резервоара в основата.
6. Включете захранващия кабел в контакта и включете устройството, като регулирате
интензивността на парата.
7. След употреба изключете устройството.

Регулирайте нивото на овлажняване:
Не забравяйте да изсушите ръцете си, преди да натиснете бутона за включване.
Натиснете бутона, за да включите овлажнителя. Индикаторът за мощност ще светне в синьо - ниско
ниво на овлажняване. Повторното натискане на бутона за включване ще увеличи нивото на
овлажняване - средно ниво на овлажняване, лампата ще стане зелена. Натискането на бутона за
захранване отново ще увеличи нивото на овлажняване - максимално ниво на овлажняване, лампата
ще стане червена. Ако отново натиснете бутона, уредът ще се изключи.
Когато резервоарът за вода се изпразни, поради съображения за безопасност овлажнителят се
изключва автоматично. В същото време, индикаторът премигва в червено.
След непрекъсната 10-часова употреба, изключете за 2 часа преди следваща употреба.
ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА
Винаги изключвайте уреда от контакта преди почистване. Изчакайте уредът да се охлади напълно.
Използвайте мека, влажна (не мокра) кърпа и мек препарат за почистване. Не използвайте

разтворители, агресивни препарати или други вещества, които могат да повредят уреда. Не
потапяйте във вода!
Почистване на контейнера за вода
Напълнете контейнера с вода и добавете малко количество мек почистващ препарат. Затворете
капачката и енергично разклатете контейнера. Изсипете водата и изплакнете старателно.
Контейнерът за вода трябва да се почиства веднъж на 2-3 седмици.
Почистване на резервоара в основата
Излейте останалата вода от резервоара. Почистете резервоара и с чиста вода или използвайте
разтвор на вода и оцет, ако има по-упорити замърсявания. Налейте 1-2 супени лъжици оцет в
резервоара и напълнете с хлада вода. Изчакайте половин час, за да улесните отстраняването на
замърсяванията и варовика. Почистете резервоара с мека кърпа или мека четка. Изсипете разтвора,
изплакнете добре елементите и ги изсушете. Никога не почиствайте ултразвуковия преобразувател
с почистващи препарати.
Почистването трябва да се извършва поне веднъж седмично.

СЪХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТ
Съхранявайте и транспортирайте в опаковка, която предпазва от влага, прах и механични повреди.
Да се съхранява на място, недостъпно за деца.
Изчакайте уредът да се охлади, преди да го съхраните и транспортирате.
Преди съхранение почистете и подсушете всички компоненти.
Ако не планирате да използвате уреда дълго време, почистете добре резервоара с вода и го
изсушете.

ВЪЗМОЖНИ ПРОБЛЕМИ И ТЕХНИТЕ РЕШЕНИЯ
Преди да изпратите за ремонт, проверете (проблем / предложено решение):
Лампата за захранване не работи.
Няма захранване – включете в контакта, включете уреда.
Индикаторът за захранване работи, но уредът не работи.
Прекалено много вода - изсипете малко вода от контейнера за вода и завийте плътно капачката.
Няма вода в контейнера – налейте вода.
Неприятна миризма.
Извадете резервоара за вода и развийте капачката за 12 часа.

Замърсена вода в контейнера - заменете водата.
Замърсен контейнер - измийте контейнера - вижте Почистване и поддръжка.
Странен шум
Резонанс в празен контейнер - напълнете с вода.
Устройството стои върху нестабилна повърхност - поставете овлажнителя върху равна и стабилна
повърхност.
Ако горните предложения не решат проблема, изключете устройството от контакта и го предайте
на сервиз. Не се опитвайте сами да го поправите.

СЪВЕТИ
За предотвратяване на отлагане на варовик, препоръчваме:
Използвайте охладена преварена или дестилирана вода.
Почиствайте уреда веднъж седмично.
Сменяйте често водата в резервоара, за да я поддържате свежа.
Производителят си запазва правото на технически промени. Производителят не носи отговорност
за печатни грешки.

Опаковката трябва да се изхвърли в съответствие с местните разпоредби за отпадъците.
ГРИЖА ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА

Уредът не трябва да се изхвърля заедно с домакинските отпадъци.
Потребителят е длъжен да предаде уреда на оторизирана за целта
компания.
Тази процедура цели да се предотвратят вреди за хората или околната
среда при изхвърляне на уреда в резултат от опасни компоненти.
Съдържанието на вредни вещества в уреда е минимизирано, за да се
избегнат вредни въздействия.

