DUKA HUMID
ОВЛАЖНИТЕЛ ЗА ВЪЗДУХ
(МОДЕЛ: GO-2850)
220-240V, 50 Hz, 23W
2,8 л
Превод от английски език
Уважаеми клиенти,
поздравления за закупуването на нов овлажнител за въздух с ароматизиращ ефект! За
да извлечете максимално удоволствие и полза от него, моля прочетете подробно тези
инструкции, преди да започнете да го използвате. Препоръчваме ви да следвате всички
указания.
Моля прочетете това ръководство внимателно преди да използвате уреда!
Уредът може да бъде използван от деца на възраст под 8 години, от лица с ограничени
физически, сензорни и психически възможности, и лица без никакъв опит и без
познания за уреда, само под наблюдение на опитно лице или в съответствие с
ръководството за безопасна употреба, при условие, че разбират опасностите, свързани с
използването на уреда. Не бива да се позволява на деца да играят с уреда. Уредът не
бива да бъде почистван или обслужван от деца в отсъствието на възрастен, който да
следи действията им.
ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ










Уредът е предназначен за употреба само в домашни условия.
Преди всяка употреба проверявайте дали уредът и кабелът са невредими. Не
използвайте уреда, ако е повреден.
Не използвайте уреда, ако забележите, че кабелът е повреден. Повреденият
кабел трябва да бъде сменен от производителя, от оторизиран сервизен център
или от друго квалифицирано лице, за да се избегнат рисковете.
Не сменяйте кабела собственоръчно.
Уредът може да бъде използван от деца на възраст под 8 години, само ако са
под наблюдение от възрастен или по безопасен начин, както е указано в
ръководството, при условие че осъзнават рисковете, свързани с уреда. Не
позволявайте на деца да играят с уреда. На деца не бива да се позволява и да
обслужват уреда, ако не са под наблюдението на възрастен. Уредът и кабелът му
трябва да се държат далеч от деца.
Уредът може да бъде използван от лица с ограничени физически, сензорни и
психически възможности, или от неопитни лица и лица, които не са запознати с
уреда, само ако са под наблюдение и по безопасен начин, както е указано в
ръководството, и при условие че осъзнават рисковете, свързани с уреда.
Ако уредът издава необичаен звук или излъчва някаква миризма, го изключете и
извадете щепсела от контакта. Уредът трябва да бъде поправен от
квалифицирано лице с оригинални резервни части.
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Изключете уреда от контакта, когато не го използвате. При изключване от
контакта не дърпайте кабела.
Уредът е предназначен за употреба на закрито. Не може да бъде използван и
съхраняван на места, на които не е защитен от метеорологичните условия.
Не използвайте уреда в прашни помещения.
Мястото, на което го поставите, трябва да е стабилно.
Не вкарвайте предмети в отвора на корпуса на уреда.
Ако уредът работи, не го покривайте с нищо. Не поставяйте нищо върху него и
не затваряйте изхода на влага.
Преди да го напълните с вода, го изключете от контакта.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Уредът не бива да бъде оставян без надзор, когато е
включен в контакта.
Никога не докосвайте водата в контейнера за вода, когато уредът работи.
ВНИМАНИЕ! Не включвайте уреда в контакта, когато резервоарът за вода е
празен.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Никога не докосвайте ултразвуковия датчик, когато
уредът е включен в контакта.
Никога не премествайте уреда, когато резервоарът за вода е пълен.
Не добавяйте препарати за отстраняване на варовик, измиващи препарати,
алкохол или ароматизатори в резервоара. Това ще повреди уреда.
Не препълвайте водния резервоар.
Не позволявайте на деца и животни да си играят в близост до уреда.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Разпръскваната водна мъгла може да овлажни мястото,
на което е поставен овлажнителят. Моля, разполагайте овлажнителя далеч от
предмети, които могат да бъдат повредени от водата (дървени предмети, мебели,
електрическо и електронно оборудване). Поставете овлажнителя на
водоустойчиво място (подложка). Следете зоната около овлажнителя и
реагирайте своевременно (предпазвайте предметите, сменете мястото на
овлажнителя). Производителят не носи отговорност за повреждането на
предмети, които не са устойчиви на вода.
За да не допуснете образуването на отлагания от котлен камък в уреда,
използвайте дестилирана или студена преварена вода.
Преди да извършите поддръжка или ремонт, винаги изключвайте уреда от
контакта. Освен това не забравяйте да го оставите да се охлади.
Корпусът на уреда трябва да бъде почистван със суха или леко навлажнена
кърпа. По време на почистването уредът не може да бъде включен в контакта.
Не го потапяйте във вода.
Съхранявайте уреда на чисто и сухо място. Пазете го далеч от деца.
Предпазвайте го от прах, влага и механична повреда.
Превозвайте го в оригиналната опаковка, за да го предпазите от прах, влага и
механична повреда.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Преди да включите уреда се уверете, че техническите
характеристики отговарят на параметрите, посочени върху табелката.
Дори когато уредът се използва съгласно инструкциите за безопасност, някои
специфични остатъчни рискове не могат да бъдат елиминирани напълно.
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ВНИМАНИЕ!
Снимките и описанията може да се различават от действителния уред, в зависимост от
модела.
Производителят си запазва правото да променя техническите параметри на уреда без
предизвестие.
Производителят си запазва правото на печатни грешки.

Този символ означава, че уредът не може да бъде изхвърлян заедно с останалите битови
отпадъци. Потребителят е длъжен да предаде уреда на служба, която се занимава с
отпадъци от електронни /електрически/ уреди, която е част от подходяща система за
безопасно изхвърляне на такива уреди.
Някои опасни компоненти, налични в електрическите и електронните уреди, имат
неблагоприятно влияние върху околната среда и човешкото здраве, ето защо
правилното разпореждане с техниката е много важно. Веществата, които имат
неблагоприятно въздействие върху околната среда по време на използване на уреда, са
сведени до минимум при производството.
УСТРОЙСТВО
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1. Дюза за разпръскване на водна мъгла
2. Външен капак на резервоара
3. Кабел и щепсел
4. Въздушен филтър
5. Дистанционно управление
6. Място за ароматизатор
7. Дръжка на воден резервоар
8. Воден резервоар
9. Капачка на воден резервоар
10. Корпус
11. Бутон за включване и изключване
12. Лампичка
ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Име на продукта: Ултразвуков овлажнител за въздух
Модел: GO-2850
Напрежение: 220V-240V
Честота: 50 Hz
Дължина на кабел: 1,5 м
Производителност на водна мъгла:
- ниска – 120/200 мл/ч
- средна – 250-300 мл/ч
- висока – 300-350 мл/ч
- с таймер – 50-120 мл/ч
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Капацитет на воден резервоар: 2,8 л
НАЧИН НА УПОТРЕБА
ВНИМАНИЕ! Уредът не е предназначен за употреба от лица (включително деца) с
ограничени физически, сензорни и психически възможности.
ВНИМАНИЕ! Не включвайте уреда в контакта, когато резервоарът е празен.
ВНИМАНИЕ! Преди да напълните резервоара с вода, винаги изключвайте уреда от
контакта.
1. Свалете всички опаковъчни материали и предпазни елементи.
2. Поставете овлажнителя на равна, гладка повърхност, на поне 10 см. от стената,
60 см от тавана и 2 метра от всички мебели, електрическо и електронно
оборудване, в съответствие с инструкциите за безопасност.
3. Уверете се, че овлажнителят е изключен от бутона и от контакта.
4. Свалете външния капак. Извадете резервоара и го обърнете обратно.
5. Отвъртете капачката на резервоара и налейте чиста вода в него.
6. Завъртете капачката добре, без да я натягате и поставете резервоара.
7. Свържете уреда в контакт 220V-240V 50Hz. Ще светне червена лампичка в
режим „Изчакване”.
8. Натиснете бутона за включване, за да настроите нивото на образуване на водна
мъгла по начините, посочени по-долу. Лампичката ще промени цвета си и ще
чуете звуков сигнал.

НАСТРОЙКА НА НИВОТО НА ОБРАЗУВАНЕ НА ВОДНА МЪГЛА
Натиснете бутона за
включване
Първо натискане
Второ натискане
Трето натискане
Четвърто натискане

Лампичка
Оранжева светлина
Зелена светлина
Синя светлина
Червена светлина

Ниво на образуване на
водна мъгла
Ниско
Средно
Високо
Таймер (5 часа)

9. Натиснете бутона за включване/изключване за пети път, за да изключите
овлажнителя за въздух и лампичката ще започне да премигва в червено. Моля,
изключете уреда от контакта, когато не го използвате.
10. НАСТРОЙВАНЕ НА ТАЙМЕР
При ниско, средно и високо ниво на образуване на водна мъгла, натиснете бутона в
продължение на три секунди, за да въведете настройка на таймер с два часа.
Натиснете бутона за

Лампичка

Предварително настроено
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включване в
продължение на 3 секунди
Ниско
Оранжева светлина
Средно
Зелена светлина
Високо
Синя светлина

време
2 часа
2 часа
2 часа

Натиснете бутона за включване отново в продължение на 3 секунди, за да анулирате
таймера и ще чуете звуков сигнал.
ВНИМАНИЕ!
Когато водата в резервоара свърши, овлажнителят ще се изключи автоматично от
съображения за безопасност. Лампичката ще изгасне и ще се чуят 3 звукови сигнала.
11. След употреба от 10 часа без прекъсване, оставете уреда да почине поне 2 часа
преди да го използвате отново.
12. След употреба изключете уреда от бутона и от контакта.
ВНИМАНИЕ!
Не пълнете резервоара с топла вода!
Не наливайте вода директно в изхода за влага!
Не препълвайте резервоара за вода!
НАЧИН НА УПОТРЕБА НА ДИСТАЦИОННОТО УПРАВЛЕНИЕ
Моля, махнете изолационната пластмасова опаковка преди да започнете да използвате
дистанционното управление.
(1) Настройка на нивото на образуване на мъгла:
Първо натиснете бутона за включване на дистанционното. Направете настройка на
нивото на образуване на мъгла по следния начин. Лампичката ще смени цвета си и ще
чуете звуков сигнал.
Натиснете бутона за
Лампичка (свети)
Ниво на образуване на
включване
водна мъгла
Първо натискане
Оранжева светлина
Ниско
(включване)
Второ натискане
Зелена светлина
Средно
Трето натискане
Синя светлина
Високо
Четвърто натискане
Червена светлина
Таймер (5 часа)
Пето натискане
(изключване)
(2) Настройване на таймер:
Натиснете бутона за таймера на дистанционното. Съответната лампичка на уреда ще
започне да премигва, за да покаже, че настройвате таймер. Режимите Ниско / Средно /
Високо ниво са по 2 часа. Натиснете бутона за таймера отново, за да го анулирате.
Режим „Изключване” е 5 часа след включване на таймера, няма нужда да го
настройвате.
Действие

Натискане на

Натискане на
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Натискане на

Лампичка
Ниво на образуване
на мъгла
Настройка на
таймер (премигване
на лампичка)

бутона за таймера
Оранжева светлина
Ниско

бутона за таймера
Зелена светлина
Средно

бутона за таймера
Синя светлина
Високо

2 часа

2 часа

2 часа

(3) Поставяне и изваждане на дистанционното управление
Дистанционното управление е обърнато нагоре (бутонът е нагоре)
Натиснете навътре за поставяне, натиснете втори път за изваждане
ФУНКЦИЯ ЗА РАЗПРЪСКВАНЕ ОТ АРОМАТИЗАТОР
Уредът има конкретно място за поставяне на ароматни масла. Ако искате да добавите
ароматно масло, трябва да накапете няколко капки от него върху гъбата /6/.
Не добавяйте ароматни масла пряко в резервоара с вода.
Маслата трябва да са разтворими на водна основа.

ВНИМАНИЕ ПРИ РАБОТА
При използване на овлажнителя, трябва да предприемате следните мерки за
безопасност. Прочетете внимателно всички инструкции, дори и да знаете как се работи
с продукта.
Преди да включите уреда в контакта, проверете дали в дома ви напрежението на
контактите отговаря на това на овлажнителя. Ако не отговаря, моля свържете се с
търговския представител за замяна с продукт с необходимото напрежение.
Поставете уреда възможно най-далеч от мебели и електрическо оборудване.
1. Не докосвайте водата и датчика в основата по време на работа.
2. Не включвайте уреда, когато резервоарът за вода е празен.
3. Не потапяйте основата във вода.
4. Изключете от контакта преди да почистите или обслужвате уреда.
5. Налейте изварена чешмяна вода или дестилирана вода с температура под 40ºС.
6. Не дърпайте щепсела с мокри ръце.
7. При пълен резервоар, уредът може да работи без прекъсване в продължение на
7-10 часа, без необходимост от допълване.
ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА
Изключете кабела от контакта. Оставете уреда да се охлади.
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Почистете корпуса на уреда като го изтриете със суха или леко навлажнена кърпа. Не
използвайте разтворители, бензин или други средства, които могат да повредят уреда.
Не потапяйте във вода.
Почистване на водния резервоар
Напълнете резервоара с вода, завъртете капачката и го разтърсете енергично. Излейте
водата и изплакнете добре резервоара. Резервоарът трябва да бъде почистван веднъж
седмично.
Използвайте мека четка за почистване на канала за вода. Отстранявайте отлаганията и
почиствайте.
Промените в датчика са строго забранени, тъй като това може да доведе до
преустановяване на образуването на водна мъгла.
ТРАНСПОРТИРАНЕ И СЪХРАНЕНИЕ
Преди съхранение и транспортиране изчакайте уредът да се охлади. Транспортирайте и
съхранявайте в опаковка, която защитава уреда от влага, прах и механични повреди.
Пазете далеч от деца.
Преди съхраняване почистете и подсушете добре всички части.
Ако не планирате да използвате уреда през по-продължителен период от време,
почистете добре водния резервоар и го подсушете.
ОТКРИВАНЕ И РАЗРЕШАВАНЕ НА ЧЕСТО СРЕЩАНИ ПРОБЛЕМИ
Ако овлажнителят ви не работи, може да обмислите следните възможности:
Лампичката не свети
Липса на захранване
Включете в контакта и натиснете бутона за включване
Лампичката свети, но не се образува водна мъгла
В резервоара няма вода
Налейте вода в резервоара
Капакът на плаващия клапан е изпаднал или е разхлабен
Затегнете го.
Водна мъгла с необичайна миризма
Уредът е нов
Извадете резервоара, отворете капака, оставете го в позиция, в която може да се
проветрява в продължение на 12 часа.
Водата е мръсна или застояла
Почистете резервоара за вода, напълнете с чиста вода.
Лампичката за захранването е включена, но уредът не работи
В резервоара има твърде много вода.
Излейте малко вода от резервоара, затворете плътно капака на резервоара.
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Водната мъгла е много оскъдна
В резервоара има отлагания
Почистете датчика.
Водата е много мръсна или е застояла в резервоара
Почистете резервоара. Сменете със свежа чиста вода.
Необичаен шум
Резонанс в резервоара, когато водата намалее.
Допълнете резервоара с вода.
Уредът е поставен върху неравна повърхност.
Преместете уреда върху стабилна и равна повърхност.
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