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U7146   
 

РЪКОВОДСТВО  ЗА  УПОТРЕБА 

 
Поздравяваме Ви с придобиването на овлажнителя U7146, производител 

PLASTON   AIR-O-SWISS ! 

 
Общи условия: 

 
Знаете ли, че недостатъчната влажност на  въздуха в помещението: 

 Изсушава очната ябълка, предизвиква затруднения в нормалната дейност на 
дихателната система, изсушава и напуква устните. 

 Причинява инфекции и болести на дихателната система. 

 Причинява слабост, отпадналост и слаба концентрация. 

 Стресира нормалното развитие на домашните любимци и растенията в дома. 

 Натрупва се прах и електростатично електричество, особено по материите, направини 
от синтетични материали (подови настилки, завивки и др.) 

 Вреди на дървената мебелировка и на дървеното подово покритие. 

 Дезакордира музикални инструменти 

 

 
Указания за техническа безопасност: 
 

 Преди въвеждане в експлоатация на овлажнителя, прочетете внимателно инструкцията 
за употреба и я приберете на удобно и лесно достъпно място за евентуални бъдещи 
справки. 

 Използвайте овлажнителя само в жилищни (вътрешни) помещения и в границите на 
неговите специфицирани технически данни. Неправилното използване на уреда може 
да доведе до опасност за здравето и дори за живота. 

 Децата не осъзнават опасностите, които могат да възникнат при работа с електроуреди. 
По тази причина винаги наглеждайте децата, ако те са в близост до уреда и не им 
позволявайте да го пипат и/или да играят с него(1). 

 Не допускайте овлажнителя да се обслужва от лица, които не са запознати с начина му 
на работа или лица, намиращи се под влияние на медикаменти, алкохол или 
наркотични вещества. 

 Използвайте само оригиналния адаптер, който е предвиден за употреба с уреда. Не 
използвайте адаптера с други уреди(2). 

 Никога не включвайте овлажнителя, ако забележите, че има повреден кабел или 
щепсел; ако е падал; ако има някакви други видими физически повреди(3). 
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ВНИМАНИЕ!   
 

 Ремонт на прибора може да бъде извършван само от специалист! Ремонт/подмяна на 
мрежовия кабел също трябва да се извърши само от компетентно лице(4). 

 За да избегнете повреди, изберете за овлажнителя такова място, което да е на 
височина не по-малко от 50 см от пода и от което не съществува риск да падне(6) и (8). 

 Изберете за овлажнителя равна и суха повърхност(5). 

 Никога не издърпвайте щепсела от контакта с мокри ръце или дърпайки кабела. 

 Когато не използвате овлажнителя е желателно да изваждате щепсела от контакта. 

 Овлажнителят може да се използва само в напълно сглобено състояние. 

 Използвайте само пластмасови бутилки от половин литър -  при употреба на по-големи, 

съществува риск от препълване или обръщане на уреда. 

 
ВНИМАНИЕ!   

 
 Не пипайте мембраната по време на работа на уреда. 

 Никога не издърпвайте щепсела от контакта с мокри ръце или дърпайки кабела. 

 При изваждане на адаптера от контакта, не го дърпайте за кабела. 

 Не поставяйте овлажнителя на открито под дъжд и не го използвайте в силно влажни 
помещения (баня, помещение за пране и др. с влажност над 70%). 

 Никога не добавяйте във водата примеси (ароматни вещества, етерични масла, 
водоконсервиращо средство и др.) 

 Не слагайте в овлажнителя никакви предмети (9). 

 Не бъркайте в овлажнителя с каквито и да било предмети, включени в електрическата 
мрежа. 

 Хората и животните не могат да усетят генерираната честота при работа на уреда. 

 
В случай на неспазване на указанията за безопасност, рискувате уредът Ви да 
се повреди, което не подлежи на гаранционна сервизна поддръжка. 

 

Включване на уреда: 

 
 Уверете се, че всички части на овлажнителя са налице. 

 За да избегнете повреди, изберете за овлажнителя такова място, което да е на 
височина не по-малко от 50 см от пода и от което не съществува риск да падне. 

 Изберете за овлажнителя равна и суха повърхност (6). 

 Парата, излизаща от овлажнителя не трябва да е насочена към стени, контакти и 
електроуреди. 

 Напълнете пластмасово шише ( max 500 мл) с дестилирана, минерална или вода от 
водопроводната мрежа.  Не използвайте твърда вода. За да избегнете наслагвания 
(напр. котлен камък), се препоръчва използването на  дестилирана вода. 
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 Притиснете отвора на гърлото на пластмасовото шише към отвора за шише на 
овлажнителя, докато влезе достатъчно добре (14). 

 Извадете подпиращите крачета на овлажнителя и отворете капачето, от което излиза 
парата (15). 

 Поставете пластмасовото шише с накрайника за шише на овлажнителя върху горната 
част на уреда. Никога не въртете пластмасовото шише, когато вече е поставено върху 
уреда. 

 Отстранете найлоновата опаковка от адаптера. Поставете щекера в отвора на 
овлажнителя. Включете адаптера в контакта (17). 

 С помощта на потенциометъра (чрез завъртане) се регулира силата на отделената 
пара. 

 Не включвайте овлажнителя, ако не сте убедени, че всички части са на 

съответните места и указанията за употреба са спазени! 

 

 
Включване / изключване на овлажнителя (18): 

 
 За да включите уреда, завъртете потенциометъра надясно. 

 Когато водата от пластмасовото шише навлезе в уреда пластмасовото капаче светва в 
синьо. 

 Когато въртите потенциометъра наляво или на дясно (min) – (max), регулирате 
количеството вода, респективно пара, която уредът отделя. 

 Ако в уреда няма вода, светодиода ще светне в червено. 

 
Почистване на овлажнителя и сервизно обслужване: 

 
 Преди всяко почистване изключете уреда и извадете адаптера от контакта (21), (22). 

 Почиствайте шишето, основата за шишето и горната част на уреда един път седмично 
(23) – (25). 

 Премахнете отлаганията от водата с помощта на препарат против калциране. 
Използвайте пластмасова или дървена четка (26). 

 Никога не почиствайте частите на овлажнителя в съдомиялна машина. 

 Използвайте осигурената четка за почистване, за да отстраните нечистотиите от 
мембраната. 

 Лъскавите външни повърхности на уреда могат лесно да бъдат полирани с осигурената 

чантичка за транспортиране. 
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ВНИМАНИЕ!  

 
 Никога не потапяйте овлажнителя и адаптера във вода (27)! 

 По време на чистене, никаква вода не трябва да попада във вътрешността на уреда 
(въздушните канали). 

 
Съхранение и транспортиране на овлажнителя: 

 
 Почистете и подсушете овлажнителя. 

 Приберете уреда и аскесоарите му в оригиналната му опаковка или в осигурената 
чантичка за пътуване. 

 

 
Технически характеристики на Овлажнителя - модел U7146 
 

 

Приложение: удобен за малки помещения до 15 - 20 м², при пътувания  

Принцип на действие: система високочестотни вибрации, превръщащи 

водата във фина мъгла 

Овлажняване: до 100 гр/час                         Вид бутилка: до 0,5 литра                                               

Предимства: един от най-малките овлажнители в света, можете да го 

носите със себе си и да го използвате в офиса, в къщи и където и да е, 
ултра тих < 25 dB(A), РЕТ адаптор за два вида бутилки 

Консумирана мощност: 15W  

Размери (Д х Ш х В) в см:  11 х 6,5 х 8                       Тегло в кг: 0,30 
 
 

Производител: Plaston AG 
BONECO и AIR-O-SWISS са регистрирани търговски марки на Plaston AG Швейцария 
 
Търговски дилър за България:  ТСП ООД    
Интернет магазин: www.freshbul.com 
Фирмен магазин: 1504 София, ул. Чаталджа №13 
Телефон: + 359 2 9431103 
Факс: + 359 2 8431819 
E-mail: fresh@tspbg.com 
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