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BG Овлажнител
Важни инструкции за безопасност

ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО И СЪХРАНЯВАЙТЕ ЗА БЪДЕЩА УПОТРЕБА
■ Този уред може да бъде използван от деца на възраст над 8 години и лица 

с физически или умствени увреждания или от неопитни такива, ако са под 
правилно наблюдение, или са информирани за начините за използване на 
изделието по безопасен начин и разбират потенциалните опасности. С уреда 
не трябва да си играят деца. Почистването и поддръжката на уреда, които 
могат да бъдат извършвани от потребителя, не трябва да се извършват от 
деца без наблюдение.

■ Уредът е предназначен за употреба в домакинства и други подобни видове 
области. Винаги да се поставя върху суха, равна, твърда и стабилна повърхност. 
Да не се поставя върху мека повърхност, като например легло или диван.  
В противен случай уредът може да бъде преобърнат. 

■ Уредът да не се поставя в близост до устройства, които са източници на 
топлина и да не се излага на пряка слънчева светлина.

■ Преди да свържете уреда към контакт на захранването, проверете дали 
номиналното напрежение на неговия етикет съвпада с електрическото 
напрежение в контакта.

■ Не използвайте уреда в помещения, в които е налице риск от запалими 
газове или изтичащи химически изпарения, или в много прашни помещения. 
Когато уредът работи, той трябва да се намира на достатъчно разстояние от 
пердета или завеси и най-малко на 2 метра от електрически или електронни 
устройства или материали, които са чувствителни към влага, за да не се 
повредят от ефекта на повишена влажност.

■ Не сменяйте никоя част на този уред с части или принадлежности от друг 
производител.

■ Пълнете резервоара за вода само с чиста, студена вода без никакви добавки. 
Не наливайте вода в резервоара за вода през отвора за пара. 

■ В държача за етерични масла трябва да се поставят само етерични масла за 
ароматерапия. Винаги избирайте висококачествени 100 % натурални етерични 
масла, предназначени за разтваряне във въздуха. Използвайте етеричните 
масла пестеливо и внимателно. Обърнете внимание на инструкциите  
и предупрежденията на производителя. 

■ Преди да въвеждате уреда в експлоатация, проверявайте дали той е сглобен 
правилно и дали резервоарът за вода е пълен.
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■ Не покривайте уреда, когато той работи. Не поставяйте никакви предмети  
в изхода за пара или вентилационните отвори. Старайте се нито един от тези 
отвори да не бъде запушван от чужди тела.

■ В резултат на повишена влажност в помещението по стъклата на прозорците 
или вътрешното обзавеждане може да кондензира вода. Изключвайте уреда, 
ако възникне такова положение.

■ Винаги изключвайте уреда и изваждайте щепсела на кабела от контакта, 
преди да пълните резервоара за вода, да поставяте, отстранявате, местите 
или почиствате уреда. 

■ Не потапяйте основата на уреда във вода или друга течност. 
■ Не докосвайте пулверизатора с остри предмети, за да не го повредите.
■ Изключвайте уреда от контакта с леко издърпване на щепсела на захранващия 

кабел, а не на самия кабел. В противен случай това би могло да повреди 
захранващия кабел или контакта. 

■ Ако захранващият кабел се повреди, той трябва да бъде сменен  
в професионален сервизен център. Забранено е да се използва уредът, ако  
е с повреден захранващ кабел.

■ Не използвайте уреда, ако той не работи правилно, ако е повреден или  
е потапян във вода. За да избегнете опасност от нараняване от токов удар, 
не поправяйте уреда сами и не правете каквито и да било корекции по него. 
Погрижете се всички ремонти или настройки на уреда да бъдат извършвани 
в упълномощен сервизен център. Като манипулирате уреда, рискувате да 
анулирате законовите си права, произтичащи от незадоволително изпълнение 
или гаранция за качество.
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BG Овлажнител
Ръководство за потребителя

Преди да използвате този уред молим да прочетете ръководството за потребителя 
внимателно дори и в случаите, когато преди това сте се запознали с предишна 
употреба на подобни видове уреди. Използвайте уреда само по начина, описан в 
това ръководство за потребителя. Съхранявайте това ръководство за потребителя 
на сигурно място, от където може да бъде лесно извадено за бъдещи справки. 
Препоръчваме да се запазят оригиналният кашон, опаковъчният материал, 
касовата бележка, декларацията за отговорност на продавача и гаранционната 
карта най-малко в течение на срока на действие на правната отговорност за 
незадоволително изпълнение или качество. В случай на превоз препоръчваме 
уредът да се опакова в оригиналния кашон от производителя.

КАК РАБОТЯТ ОВЛАЖНИТЕЛЯТ И НЕГОВИТЕ ФУНКЦИИ
■  Овлажнителят увеличава ефективно влажността на въздуха във вътрешни 

помещения и по този начин се подобрява качеството на въздуха, което има 
положителен ефект върху човешкото здраве. Той действа превантивно срещу 
изсушаване на лигавицата на дихателните пътища и предпазва от заболявания 
на дихателните пътища. Употребата му се препоръчва най-вече по време на 
отоплителния сезон, когато като правило въздухът в помещенията е предимно 
сух.

■  Овлажнителят SHF 2050BL/SHF 2051GR работи на принципа на високочестотен 
ултразвуков осцилатор. Благодарение на тази технология той създава студена 
пара и не влияе върху температурата в стаята. Показателите на овлажняването 
могат да се регулират и могат да бъдат използвани етерични масла за 
създаване на приятна атмосфера във вътрешните помещения. При показател за 
овлажняване 250 мл/ч той е подходящ за помещения с площ до 30 m2. Неговият 
голям 4-литров резервоар за вода гарантира време на експлоатация до 16 часа 
за еднократно зареждане. Когато в резервоара има недостатъчно количество 
вода, светва сигнален индикатор и в същото време се задейства защитна 
функция, която изключва автоматично овлажнителя за предотвратяване на 
негова повреда. Автоматичното изключване се задейства също така и когато 
резервоарът за вода се отстранява по време на работа.

ОПИСАНИЕ НА ОВЛАЖНИТЕЛЯ
A1 Дюза за изпускане на пара,  

360° въртене 
A2 Държач за етерични масла
A3 Изход за пара
A4 4-литров резервоар за вода 
A5  Пробка на отвора за пълнене  

на резервоара за вода  
с превключвател за изпускане 
на водата

A6 Водосборник 
Водата се изпомпва във 
водосборника от резервоара 
за вода. 

A7 Отвор за изпускане на въздух

A8 Пулверизатор – повърхност,  
върху която водата се превръща  
в студена пара (мъгла).

A9 Основен модул
A10 Светлинен индикатор за 

експлоатация и ниско ниво  
на водата във водосборника 

A11 Копче за управление на 
показателя за овлажняване  
– служи за изключване 
на уреда и настройка на 
производителността. 

A12 Вентилационни отвори

ЕКСПЛОАТАЦИОННО МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ НА ОВЛАЖНИТЕЛЯ, 
СГЛОБЯВАНЕ И ПЪЛНЕНЕ НА РЕЗЕРВОАРА ЗА ВОДА 
1.  Винаги поставяйте овлажнителя върху равна, суха и стабилна повърхност, на 

минимално разстояние:
 – 60 cm от пода
 –  30 cm от стените или страните на мебели;
 –  200 cm от електрически и електронни устройства или материали, 

които чувствителни към влага, за да се предотврати повредата им от 
въздействието на повишената влажност.

2.  Уверете се, че овлажнителят е изключен и с изваден от контакта щепсел. 
Свалете дюзата A1 и повдигнете резервоара за вода A4 от основния модул A9. 
Обърнете го обратно и го завъртете обратно на часовниковата стрелка, за да 
развиете пробката A5 на отвора за пълнене и я свалите. 

3.  Напълнете резервоара за вода A4 с чиста, студена чешмяна вода. След като 
напълните резервоара за вода A4, захванете както трябва пробката A5 със 
завъртане по часовниковата стрелка докрай. Обърнете резервоара за вода 
A4 обратно с пробката A5 обърната надолу и го поставете обратно върху 
основния модул A9 така, че двете части да паснат правилно една в друга. 
Когато резервоарът за вода A4 се постави върху основния модул A9, водата ще 
започне да се изпомпва във водосборника A6.

Внимание: 
Водосборникът A4 се пълни с вода с температура до 40 °C. 
Ако трябва да местите овлажнителя, бъдете особено внимателни, за да 
не разлеете водата, съдържаща се във водосборника А6.

4.  След отварянето му може да добавите няколко капки етерично масло в държача 
за етерични масла A2 както е показано на фигура B1. Преди да използвате 
етерични масла молим да попитате продавача или експерт за техните ефекти 
и правилната дозировка. Не добавяйте нищо друго освен етерични масла  
в държача за етерични масла A2. След добавяне на етерично масло затворете 
държача за етерични масла A2, вижте фигура B2.

5.  Поставете дюзата A1 в изхода за пара A3.

ИЗПОЛЗВАНЕ НА ОВЛАЖНИТЕЛЯ
1.  Проверете дали овлажнителят е сглобен правилно. Вкарайте щепсела на 

захранващия кабел в електрически контакт. Завъртете копчето A11 по посока на 
часовниковата стрелка, за да включите овлажнителя. Индикаторът A10 светва в 
зелено. Овлажнителят започва да създава студена пара в рамките на няколко 
минути. Уверете се, че по време на работа парата не се насочва към мебели или 
предмети, които са чувствителни към влага. Посоката за изпускане на парата 
може да се регулира със завъртане на дюзата A1 до необходимия ъгъл.

2.  Използвайте копчето A11, за да увеличавате или намалявате силата на 
парата на изхода по време на експлоатация. Въртете копчето A11 по посока 
на часовниковата стрелка, за да увеличавате силата на парата на изхода  
и в обратна посока – за да намалявате силата на парата на изхода. Ако 
напълните резервоара за вода A4 догоре, очакваното време за експлоатация  
е до 16 часа при настроен на максимална сила изход на парата.

Внимание:
Ако овлажнителят се пренася при температура под точката на 
замръзване, най-напред го оставете при стайна температура  
и изчакайте около 30 минути, преди да го включите.

Използвайте овлажнителя при околна температура от 5 до 40 °С и при 
относителна влажност до 60 %. В случай, че температурата на околната 
среда падне под 0 °C, изключете овлажнителя и излейте водата от 
резервоара за вода A4 и водосборника A6, за да го предпазите от 
повреди.

Не повдигайте резервоара за вода A4 от основния модул A9 и не 
докосвайте пулверизатора A8 докато овлажнителят работи. В случай, че 
резервоарът за вода A4 се отстрани по време на работа, овлажнителят  
е снабден със защитна функция за автоматично изключване.

3.  Ако нивото на водата във водосборника A6 намалее, индикаторът A10 светва 
червено и овлажнителят автоматично спира производството на пара. Това  
е функция за безопасност за предпазване на пулверизатора A8 от повреда.

  Ако е необходимо, налейте вода в съответствие с инструкциите в точки  
2 и 3 в глава „Експлоатационно местоположение на овлажнителя, сглобяване 
и пълнене на резервоара за вода“. След това можете да пуснете овлажнителя 
отново.

4.  За изключване на овлажнителя завъртете копчето за управление A11 обратно 
на часовниковата стрелка докрай. Индикаторът A10 изгасва. Изключвайте 
овлажнителя от контакта и го почиствайте в съответствие с инструкциите, 
съдържащи се в глава „Почистване и поддръжка“.

ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА
■   Преди почистване на овлажнителя го изключвайте и изваждайте щепсела му от 

контакта.
■  Молим да се придържате към инструкциите по-долу, свързани с почистването 

и поддръжката на овлажнителя. В противен случай експлоатацията му може 
да бъде негативно засегната и вътре в овлажнителя могат да се размножат 
нежелани микроорганизми.

Почиствайте след всяка употреба
■  Свалете дюзата A1 от изхода за пара A3. След това извадете държача за 

етерични масла A2 и изчистете цялото останало етерично масло, след което го 
поставете обратно на мястото му. Извадете резервоара за вода A4 от основния 
модул A9, отнесете до кухненска мивка, обърнете го обратно и отворете 
блокировката A5. Отстранете останалата вода от него през отвора за пълнене, 
изплакнете го с чиста вода и подсушете повърхността му с помощта на фина 
кърпа за избърсване. И накрая захванете блокировката A5 към резервоара за 
вода A4 и вкарайте дюзата A1 в изхода A3.

■  Отстранете водата от водосборника A6 и го подсушете с помощта на фина чиста 
кърпа.

Основно почистване (веднъж седмично)
■  Налейте около 100 ml оцет във водосборника A6 и го оставете да действа 

в течение на 15 минути. С помощта на четка с нежни влакна отстранете 
отлаганията от котлен камък във водосборника A6 и пулверизатора A8. След 
това изчистете всичкия останал котлен камък и оцета с кърпа, напоена с чиста 
вода и подсушете.

■  Почистете основно държача за етерични масла A2 под течаща вода или  
с помощта на влажна кърпа и след това го върнете на мястото му.

Внимание:
Не оставяйте вода в резервоара за вода A4 или във водосборника A6 
за повече от седмица. 
Не докосвайте пулверизатора A8 с остри предмети, за да не го 
повредите.

■  Почиствайте външната повърхност на овлажнителя както се изисква с помощта 
на фина чиста кърпа, леко навлажнена в хладка вода.

■  Не потапяйте основния модул A9 във вода и не го изплаквайте под течаща 
вода. Не използвайте абразивни почистващи препарати, разтворители и др. за 
почистване. В противен случай това може да повреди повърхността на уреда.
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ОТКРИВАНЕ И ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ

Проблем Възможна причина Решение

Светлинният 
индикатор 
A10 не свети и 
овлажнителят 
не създава 
пара.

Овлажнителят е 
свързан с дефектен 
електрически 
контакт, или изобщо 
не е свързан с 
електрически контакт.

Свържете овлажнителя с изправен 
захранващ контакт и използвайте 
копчето A11 за задаване на 
необходимата сила на парата.

Светлинният 
индикатор 
A10 свети 
червено.

Няма достатъчно 
вода във 
водосборника A6.

Изключете овлажнителя и извадете 
щепсела му от контакта. Напълнете 
резервоара за вода A4 със студена 
чиста вода. Сглобете овлажнителя, 
свържете го с електрически контакт  
и го пуснете отново.

В парата.може 
да се усеща 
миризма.

Миризма може да 
се усети, когато 
овлажнителят се 
използва за първи път.

Отворете пробката A5 на резервоара 
за вода и оставете резервоара за вода 
A4 да се проветрява в течение на най-
малко 12 часа.

Има мръсна вода  
в резервоара 
за вода A4 /
водосборника A6.

Изключете овлажнителя и извадете 
щепсела му от контакта. Излейте 
водата от резервоара за вода A4 и 
водосборника A6. Почистете всичко. 
Напълнете резервоара за вода A4 
със студена чиста вода. Свържете 
овлажнителя с електрически контакт  
и го пуснете отново.

Овлажнителят 
създава 
недостатъчно 
количество 
пара, или 
изобщо не 
създава пара.

Няма достатъчно 
вода във 
водосборника A6 
или изобщо няма 
вода.

Изключете овлажнителя и извадете 
щепсела му от контакта. Напълнете 
резервоара за вода A4 със студена 
чиста вода. Свържете овлажнителя 
с електрически контакт и го пуснете 
отново.

Копчето за 
управление A11  
е завъртяно като  
за слаба пара.

За да увеличите силата на парата 
на изхода, завъртете копчето за 
управление A11 по посока на 
часовниковата стрелка. 

Пулверизаторът 
A7 е замърсен 
с минерални 
отлагания.

Изключете овлажнителя и извадете 
щепсела му от контакта. Почистете 
пулверизатора A8 в съответствие с 
инструкциите в глава „Почистване  
и поддръжка“.

Резервоарът 
за вода A4 не е 
поставен правилно в 
основния модул A9.

Поставете резервоара за вода A4 
върху основния модул A9 така, че  
и двете части да пасват правилно.

Пулверизаторът A8 
не работи.

Свържете се с упълномощен сервизен 
център.

Овлажнителят 
или 
прозорците 
в стаята се 
запотяват.

Стаята, в която 
се намира 
овлажнителят, е 
твърде малка, или 
прекалено влажна.

Намалете силата на парата на изхода 
до минимум със завъртане на копчето 
за управление A11 обратно на 
часовниковата стрелка, или изключете 
овлажнителя напълно.

Бързо се 
натрупват 
минерални 
отлагания върху 
пулверизатора 
A8.

Използвате вода, 
която е много 
варовита.

Използвайте по-мека вода.

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ
Номинално напрежение ............................................................................................... 220 − 240 V
Номинална честота  ...............................................................................................................50/60 Hz
Номинална мощност .....................................................................................................................25 W
Клас на защита от токов удар........................................................................................................... II
Вместимост на резервоара за вода ...........................................................................................4 л
Производителност на овлажнителя ............................................................................. 250 мл/ч
Време на експлоатация, когато резервоарът за вода е макс. пълен ................ 16 часа
Ниво на шум ...............................................................................................................................35 dB(A)

Декларираното ниво на емисии на шум от уреда е 35 dB(A), което представлява 
ниво A на акустична мощност по отношение на референтна акустична мощност 
1 pW.

Обяснение на техническата терминология
Безопасен клас на защита от токов удар:
Клас II – защитата от токов удар се осигурява от двойна или усилена изолация за 
тежък режим на експлоатация.

Запазваме си правото да променяме текста и техническите спецификации.

ИНСТРУКЦИИ И ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ИЗХВЪРЛЯНЕ 
НА УПОТРЕБЯВАНИ ОПАКОВЪЧНИ МАТЕРИАЛИ
Изхвърлете използваните опаковъчни материали на място, определено за 
отпадъци във вашата община.

ИЗХВЪРЛЯНЕ НА УПОТРЕБЯВАНО ЕЛЕКТРИЧЕСКО  
И ЕЛЕКТРОННО ОБОРУДВАНЕ

Този символ върху продукти или оригинални документи означава, 
че употребяваните електрически или електронни продукти не 
трябва да бъдат добавяни към обикновените битови отпадъци. За 
правилно изхвърляне, подновяване и рециклиране предавайте 
тези уреди в определените пунктове за събиране. Като 
алтернатива в някои държави от Европейския съюз и други 
европейски страни можете да връщате уредите си на местния 
търговец на дребно при покупка на равностоен нов уред.
Правилното изхвърляне на този продукт спомага за пестене на 

ценни природни ресурси и предпазва от потенциални негативни последици 
за околната среда и човешкото здраве, които могат да настъпят вследствие на 
неправилно изхвърляне на отпадъци. За повече информация се обърнете към 
местните власти или служби за събиране.
В съответствие с националните разпоредби могат да бъдат налагани санкции за 
неправилно изхвърляне на този вид отпадъци.
За стопански субекти в държави от Европейския съюз
Ако искате да изхвърлите електрически или електронни уреди, се посъветвайте  
с търговеца си или доставчик за необходимата информация.
Изхвърляне в други страни извън Европейския съюз.
Този символ е валиден в Европейския съюз. Ако желаете да изхвърлите този 
продукт, поискайте необходимата информация за метода на правилното му 
изхвърляне от местния общински съвет или от търговеца си на дребно.

Този уред отговаря на всички свързани с него основни изисквания на 
директивите на ЕС.


