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Благодарим Ви за Вашия иновативния ултразвуков овлажнител PureMate PM 718. Пожелаваме ви много
години здравословен въздух с този модел овлажнител.
За правилното функциониране на уреда, моля уверите се, че всички мерки за безопасност са спазени.
Тези инструкции описват мерките за безопасност и са предназначени за предотвратяване на нараняване
или повреда на устройството, по време на неговата работа.

ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА
Ултразвуковия дифузер (10) на този уред е много чувствителен. Не го докосвайте с пръсти и не го почиствайте с
метални инструменти. При почистване на дъното на уреда и областта около дифузера, моля използвайте малка
четка, памучен тампон или четка за зъби. Да не се използва топла вода, тъй като може да се получи увреждане на
устройството.
Използваното напрежение е AC 220~240V 50Hz за Великобритания и ЕС. Използването на различно напрежение,
може да причини токов удар и щети.
За да се избегнете токов удар, не разглобявайте, ремонтирайте или модифицирайте този продукт. Поддръжката и
почистването трябва да бъде спазвано точно според указанията в това ръководство. В случай на неизправност, моля,
свържете се с оторизиран център на PureMate или нашия местен Дилър.
Да не се използва в място, където има запалими или експлозивни материали.
Не поставяйте устройството на пряка слънчева светлина или в близост до обекти, които генерират топлина или
висока температура. Топлината може да причини деформация или повреда на външните части. Не използвайте
уреда без вода.
Не вкарвайте чужди тела в устройството. Не докосвайте дифузера или базата с вода, когато устройството работи. Не
драскайте дифузера.
Не потапяйте устройството във вода. Вода или почистващи течности могат да се използват само за почистване на
негови части, в съответствие с инструкциите за почистване и поддръжка.
За почистване на котлен камък и отложения от водата, не използвайте разяждащи почистващи препарати, които
могат да повредят уреда.
Ако усетите необичайна миризма, моля изключете уреда и се свържете PureMate техническа поддръжка или
местния дилър.
Да не се използват тъкани или други материали за покриване на това устройство. Запушените отвори за въздух ще
доведат до неправилно функциониране на уреда, опасност от пожар или друга повреда.
Не включвайте или изваждайте захранващия кабел с мокри ръце. Не разглобявайте базата (11). Преди почистване и
поддръжка, уредът трябва да бъде изключен от основното захранване. Не докосвайте водата и компонентите в
базата, когато устройството работи.
Децата трябва да бъдат наблюдавани, за да сме сигурни, че не си играят с уреда.
За да се предотврати намеса или повреда на други електронни устройства, този уред трябва да бъде поставен наймалко на 1 метър разстояние от компютър, телевизор, радио или друг вид електронно оборудване.
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От съображения за безопасност и за предотвратяване на пожар или токов удар, изключете захранващия
кабел от контакта, когато:
о Устройството не се използва за дълъг период от време.
о Изваждате резервоара, почиствате или обслужвате уреда.
о Преместване или транспортиране на устройството.
Ако захранващият кабел е повреден, той трябва да бъде сменен от квалифициран техник, за да се
предотврати токов удар или пожар.

КОМПОНЕНТИ
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Описание

1)

Бутон за вкл./изкл. на осветлението

8)

Филтърна касета

2)

Бетон за вкл./изкл. и интензивност на овлажняване

9)

Капачка на резервоара

3)

Осветление

10)

Дифузер

4)

Преден панел

11)

Основно тяло, база

5)

Горен капак

12)

Индикатор за наличност на вода

6)

Резервоар

7)

Отвор за наливане на вода в резервоара

РАБОТА С УРЕДА
Преди първа употреба

Разопаковайте и разгледайте уреда за евентуални вреди. Не го включвайте в случай на установена щета.
Забележка:
o Ако уредът е бил изложен на отрицателни температури, оставете го да престои при стайна температура за 30
минути, преди да го включите за първи път.
o Работната температура на този уред е от +5°С до +40°С и относителна влажност по-малка от 80%.
o Вземете резервоара за вода от модула, отвийте капачката и го напълнете с чиста вода, температура не повече
от 40°С и завийте обратно капачката.
o Проверете базата, уверете се, че е чиста и след това сложете внимателно пълния резервоар върху базовия
модул.
o Пъхнете щепсела в контакта и включите устройството (никога не включвайте уреда, ако в основния модул няма
вода), работната лампа ще се включи. Устройството започва да работи.
o Уверете се преди включване на овлажнителя, че напрежението на електрическата мрежа съответства на
работно напрежение на уреда.

Работа с уреда:
1)

Извадете горния капак (5) от резервоара (6).

2)

Извадете резервоара (6) от основата на уреда.

3)

Обърнете резервоара (6), отвийте капачката (9) обратно на часовниковата стрелка.

4)

Напълнете резервоара (6) с необходимото количество вода, завийте капачката (9) по посока на
часовниковата стрелка.

5)

Поставете резервоара (6) върху мястото му в уреда.

6)

Включете щепсела в контакта.

7)

Включете овлажнителя, завъртайки копчето (2) по посока на часовниковата стрелка, индикатора (12) ще
светне в синьо.

8)

Изберете интензивността на изходящата влага чрез копче(2).
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9)

Можете да включите осветлението (3) за през нощта, като натиснете бутона (1).

10) Ако водата в резервоара (6) свърши, индикатора (12) ще светне в червено.
11) В този случай, изключете уреда, като натиснете копче (2) на позиция <<OFF>>, индикатора (12) ще се
изключи и тогава извадете щепсела от контакта. Напълнете резервоара (6) с вода, поставете го на
правилното му място на уреда и включете овлажнителя.
12) След като овлажнителят е приключил своята работа, можете да го изключите, като поставите копче (2) на
позиция <<OFF>>, индикатора (12) ще се изключи.

ПОЧИСТВАНЕ
Внимание! Винаги изключвайте уреда и изваждайте щепсела от контакта преди почистване.
Можете да осигурите много години безпроблемна работа на вашия PM 718, като спазвате няколко прости
процедури за поддръжка. Ако водата е твърда, съдържа високи концентрации на калций и други минерали, след
това в даден период от време, бял прах ще започне да се появява на различните повърхности в помещението. Бял
филм, вещество също ще започне да се образува във водната база, по дифузера и във вътрешноста на резервоара за
вода. Този бял филм, налеп пречи на правилното функциониране на дифузера и на работата на машината.

Препоръчваме следното:
1. Ако водата ви е много твърда, ние ви препоръчваме първо да я сварите и след това, да я оставите да изстине
напълно преди употреба в овлажнителя. Варенето ще намали концентрацията на минерали във водата. Другият
вариант е да се използва дестилирана вода, ако водата, която използвате е прекалено твърда.
2. Ако използвате машината ежедневно, почиствайте дифузера, резервоар за вода и основата веднъж
седмично.
3. Когато трябва да напълните резервоара, първо изхвърлете останалата в него вода и след това го напълнете с
прясна чиста вода.
4. Почистете уреда основно и го подсушете, ако няма да го използвате.

Как да почистваме дифузера:
1. Капнете 5-10 капки оцет върху повърхността на дифузера (10) и изчакайте 2-5 минути.
2. Използвайте малка четка, памучно парче плат или четка за зъби и нежно почистете от отложения повърхността
на дифузера и около него.
3. Изплакнете дифузера с чиста вода.
4. Никога не използвайте метални предмети или абразивни материали за почистване на дифузера.

Как да почистваме основата:
1. Попийте водата с мека влажна кърпа. Ако има отложения върху повърхностите, натопете кърпата с оцет и
повторете процеса.
2. Ако има отложения по вдлъбнатините по протежение на основата, капнете малко оцет и почистете с четка.
3. Изплакнете основата с чиста вода.
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Как да почистваме Антибактериалния филтър:
1.
2.
3.
4.

Извадете филтъра от резервоара.
Сложете малко винен оцет в чаша и накиснете филтъра за около 10 минути.
Извадете филтъра и го разклатете няколко пъти.
Почистете и изплакнете филтъра отново с чиста вода.

Ако не възнамерявате да използвате овлажнителя за дълго време, извадете филтъра и го съхранявайте на сухо
място. След това увийте овлажнителя в защитно фолио и го съхранявайте на хладно, сухо и тъмно място.

СЪХРАНЕНИЕ
o

Ако не възнамерявате да използвате овлажнителя за дълго време, уверете се, че всички негови части са сухи,
включително работната камера на дифузера.

o

Не съхранявайте уреда с вода в резервоара и в работната камера на дифузера.

o

Почистете и изсушете филтър-касетата за съхранение. Дръжте филтър-касета на хладно и тъмно място.

o

Дръжте овлажнителя далеч от деца, на сухо хладно място.

ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ
В случай, че уредът не работи както трябва, първо прегледайте този контролен списък. Вероятно
се касае за малък проблем, който можете да отстраните сами.
Неизправност

Възможна причина

Решение
Свържете щепсела в контакта и включете
уреда.

Индикатора за работа на
уреда не свети, уреда не
работи и не произвежда водна
мъгла.

Няма захранване

Индикатора за работа свети
червено, не излиза водна
мъгла

Резервоара за вода е празен

Първа употреба на уреда
Водната пара мирише
неприятно
Мръсна или застояла вода

Включете друг уред в контакта, за да сте
сигурни, че имате захранване.
Напълнете резервоара с вода.
Махнете капака на резервоара, излейте
водата и оставете резервоара отворен 12
часа на тъмно и хладно място.
Изключете устройството, извадете
резервоара, излейте водата, измийте
резервоара и го напълнете с чиста
преварена или дестилирана вода.

Излиза водна мъгла с малка
интензивност

Дифузерът е замърсен

Изключете уреда и почистете дифузера.

Чува се необичаен шум
по време на работа на
овлажнителя

Уредът е поставен на неравна и
нестабилна повърхност.

Изключете устройството и го разположете
на друго място, на равна и стабилна
повърхност.

Излиза водна мъгла около
базата

Има отвори между базата и
резервоара с вода.

Поставете резервоара на точното му място
върху основното тяло.
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Следното не се счита за неправилна работа:
 Ако водата, която използвате е много твърда (съдържа необичайно високи нива на

минерали), овлажнителят може да произвежда бял прах. Това не е неизправност.
Решението е в почистване на филтъра по-често или да използвате по-мека вода.
 Ако стоите много близо до овлажнителя, ще чуете бълбукане на водата. Това е нормално.
 Машината работи много тихо, но тя не е напълно безшумна. Ниво на шум по-малко от 35 db
се счита за нормално.
Внимание!
Не се опитвайте да разглобявате, ремонтирате или модифицирате овлажнителя, тъй като това може да
анулира гаранцията.

СПЕЦИФИКАЦИИ
Модел:

PM 718

Захранване:

220~240V 50 / 60Hz

Консумация:

30W (Студена пара)

Резервоар:

3.5 литра

Степен на овлажняване:

≥250мл/час

Препоръчителна площ:

30 м² (320 ft²)

Ниво на шум:

≤25dB(A)

Размери в см (ДxШxВ):

27.5 x14 x 33.4

Тегло:

1.7 кг

Гаранция:

1 година

Сертификати за безопасност:

CE, GS, Rohs.Reach

ИЗХВЪРЛЯНЕ
В края на жизнения си цикъл, продукта не трябва да се изхвърля заедно с
нормалните битови отпадъци, а да предаде в местен пункт за събиране за
рециклиране на електрическо и електронно оборудване.
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Гаранционни условия
Продуктите на PureMate подлежат на строг контрол на качеството, преди да напуснат производителя. Това
позволява на нашите клиенти да се възползват от ремонти, подмяна на части и дори безплатна смяна, ако се
наложи.
Продуктът има 1 година гаранция от датата на закупуване.
Гаранцията не се прилага:





За всеки продукт подложен на злоупотреба, промяна, неправилно боравене, неправилно транспортиране,
неправилно тестване или неоторизиран ремонт.
За козметични проблеми или дефекти, които са резултат от нормалното износване при обикновена употреба
на продукта.
Ако уреда е разглобяван или променян.
Всички разходи по опаковане, транспротиране, експорт/импорт или други свързани с това разходи.

Клиента трябва да представи фактура или касова бележка с фискален бон за извършената покупка,
гаранционна карта, както и данни в какво се състои дефектът и кога се е появил
Какво трябва да направите
1. Свържете се с ТСП ООД

2. Сложете уреда в оригиналната опаковка, възможно най-близко по начина, по който сте го закупили.
3. Сложете в кутията документа за покупка и гаранционната карта.
4. Изпратете на адреса, посочен в гаранционната карта.
Други условия
Максималната отговорност на производителя/продавача не може да надвишава действителната покупна цена,
платена от Вас за продукта. Производителя/продавача в никакъв случай не носи отговорност за специални,
случайни, косвени или опосредствени вреди. Тази гаранция не покрива дефект, който е резултат от неправилно
или необосновано използване или поддръжка, неправилен монтаж, злополука, природни бедствия, неправилна
опаковка, или неразрешена намеса, промяна или модификация, регламентирана единствено от нас. Тази
гаранция е невалидна, ако етикета, носещ серийния номер е бил отстранен или скрит.
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