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1. Това изделие трябва да се използва само по предназначение, като “домашен овлажнител”. Всякаква друга употреба се 
счита за неуместна и опасна. CA.MI. srl не носи отговорност за каквито и да било щети в резултат от неправилна, 
неуместна или неразумна употреба на изделието, както и за употребата му в електрически мрежи, несъотстветстващи 
на препоръките в ръководството.

2. Когато разопаковате изделието, проверете внимателно целостта му, като обърнете специално внимание на щети по 
пластмасовите части, които биха изложили на показ вътрешни компоненти, както и прекъсвания и щети по 
покритието на кабела.

В тези случаи не включвайте уреда в контакта. Правете горната проверка преди всяка употреба.

3. Ако щепселът, предоставен с изделието, не съвпада с контакта в електрическата ви мрежа, свържете се с експерти, за да 
замените щепсела. Употребата на адаптери като цяло не се препоръчва.

4. Преди да свържете изделието в мрежата, винаги проверявайте дали спецификациите на щепсела отговарят на 
електрическата мрежа, в която ще го свържете. Релевантните данни за изделието се намират от долната му част.

5. Зачитайте правилата за безопасна работа с електрически уреди и най-вече следните: • Поставяйте изделието на плоски, 
стабилни повърхности • Не покривайте дифузера с плат, други предмети или с ръце • Дръжте изделието по-далеч от деца 
или хора с физически увреждания без наблюдение • Никога не потапяйте изделието във вода. Ако това се случи, не го 
докосвайте - изключете захрането най-напред от бушона си и едва тогава изключете изделието от контакта. След това не 
го използвайте. • Не оставяйте изделието включено в контакта, когато не го използвате. • Използвайте само оригинални 
компоненти. • Никога не докосвайте изделието с мокри или влажни ръце. • Не изключвйте изделието от контакта, като 
дърпате него или шнура му. • Не оставяйте изделието на открито, достъпно за пряка слънчева светлина, дъжд и т.н. •
Ако изделието се счупи или откаже да работи, изключете го от контакта и се свържете с електротехник - не опитвайте да 
го поправите сами. • Не добавяйте ароматични масла или други вещества към резервоара, тъй като може да нанесат 
непоправими щети на изделието.

6. Изхвърлянето на този тип пособия и компонентите им трябва да следва законовите разпоредби на страната, където 
се използва изделието. Ако то може да се изхвърли като част от разделно събиране на отпадъци, ако може да се 
рециклира или преработи, това би избегнало негативни последици върху околната среда и здравето.

7. За да може да си служите по-дълго с продукта, трябва да го почиствате със студена вода. Не използвайте нито гореща, 
нито ледена вода, а за най-добър резултат си послужете с филтрирана или преварена вода.

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРАВИЛНА ОТПАДЪЧНА ОБРАБОТКА В СЪОТВЕТСТВИЕ С
ДИРЕКТИВА 2002/96/ЕО НА ЕО:
Продуктът не бива да бъде изхвърлян по обичайния начин!
Трябва да бъде отнесен до изрично указан съд за разделно изхвърляне на отпадъци или до пункт, където това се случва. Така
ще избегнете възможни негативни последици за околната среда и здравено ви, произтичащи от неправилно изхвърляне - ще
позволите и компонентите да бъдат разпределени за рециклиране много по-бързо и ефикасно. За да Ви напомня за правилното
изхвърляне на изделието, в ръководството ще видите знак на зачеркнато кошче за боклук.

 

УВОД

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Високочестотният овлажнител работи, като разбива водата на миниатюрни частици, благодарение на ултразвукови вълни, 
недоловими от човека. Изделието разполага с регулируема пулверизираща система и светодиодна лампичка, която указва 
дали изделието е включено или изключено.

             Иновативен външен вид: Кутията е  от плътен картон, в нея има и резервоарче за вода

           Ниско ниво на шума: Използваме специална конфигурация, която намалява драстично шума - 
особено подходяща за деца и възрастни хора.

               

 

  Първият въртящ се овлажнител: Дифузерът може да се върти на 360 градуса и да разпределя 
по-равномерно влажността. Количеството пара може да се регулира според нуждите.

Озонова стерилизация: Изделието притежава и озонов стерилизатор, който унищожава бактерии, листна
плесен и други микроби във въздуха в определен въздушен - може също така да неутрализира миризми, докато 
овлажнява въздуха. Озоновата стерилизация е напълно безвредна. 

Умекотяване на водата: Изделието може да умекотява водата и да премахва накип

С работната си мощност от едва 35W, изделието пести ток: Изделието се изключва от само себе си, 
когато резервоарът е празен.



3

УПОТРЕБА

1. След като разопаковате изделието, проверете за видими щети по него. Уверете се, че в пластмасата няма пукнатини,
които да изложат на показ електрически компоненти.

2. Поставете изделието на плоска, стабилна повърхност, по-далеч от деца, както и така че да не се мести, докато работи.
3. Премахнете дифузера на водния резервоар и свалете капака му. Напълнете резервоара с вода под 40 градуса по Целзий.

Върнета капака върху резервоара и го поставете на мястото му върху основата.Върнете и дифузера на мястото му.
4. Свържете основата с контакт от 230V/50Hz.
5. натиснете бутона “On/Off” - лампичката ще светне, за да покаже, че устройството работи. След минута-две ще започне да

излиза пара. Можете да настроите желания интензитет на парата.
6. Ако искате дифузерът да се върти, включете копчето за въртене. След десетчасова употреба на въртящия се

дифузер, оставете уреда да си почине за 2 часа, за да удължите трайността на машината.
7. Когато водата свърши, ще светне лампичката за празен резервоар. Ако искате овлажнителят да продължи работа, 
допълнете го с вода.
8. Когато искате да спрете, задръжте копчето “On/Off”, докато лампичката угасне.
9. Изключете щепсела от контакта.
10. Ако няма скоро да употребявате отново изделието, съхранявайте го според указанията в раздел “Поддръжка и

почистване”.
Внимание: Ако изделието не се използва за 2 или повече дни, изпразнете резервоара и го почистете с парцал
или мека гъба.

Винаги изключвайте изделието от контакта, преди да го почиствате.
Препоръчваме да чистите изделието веднага след употреба, особено докато повърхността още е влажна - така

накипът може да се премахне по-лесно.
1. Преди почистване, деактивирайте уреда и го изключете от контакта.

2. Преместете резервоара от основата и излейте остатъка от водата.
3. Излейте почистващ разтвор в резервоара.
4. Използвайте мека четка, за да почистите резервоара, като внимавате
да не нараните генератора на пара.
5. Използвайте мека четка, за да почистите трансдуктора. Премахнете целия накип.
6. Излейте почистващия разтвор от резервоара.
7. Изплакнете резервоара с чиста вода и я излейте.
8. Строго забранена е подмяната на нагряващия компонент, което може да възпрепятстава производството на пара.

Внимание: Оставете резервоара отворен, за да изсуши напълно - така че да предотвратите 
развитието на водорасли и бактерии.

Премахване на накип
a. Използвате студена преварена, филтрирана или дестилирана вода. Погрижете се температурата да не е над 40
градуса по Целзий.
b. Почиствайте резервоара след всяка употреба.
c. Пълнете резервоара с прясна вода преди всяка употреба.
d. Почистете всички компоненти на овлажнителя, изпразнете резервоара и подсушете компонетите с мека суха
кърпа.

Дръжте уреда изключен, докато наливате водата. За да удължите трайността му, трябва да използвате чиста, студена вода. Не
използвайте нито твърде гореща, нито твърде студена вода. Най-добре използвайте филтрирана или дестилирана вода. Докато
прибирате изделието за съхранение, погрижете се резервоарът и основата да са чисти и сухи за следващата употреба. Не
бършете и не стържете по генератора на пара, независимо дали виждате накип, или не. Почистете го с разтвор и го оставете да
изсъхне от само себе си. 
Когато жичката се изхаби, потърсете услугите на електротехник, за да я смени. Не използвайте нищо друго, освен почистващ
разтвор, за да поддържате изделието. Когато използвате въртящия се дифузер, уверете се, че нищо не пречи на движението му.
Не може да го наклоните ръчно в удобен за вас ъгъл.

ПОДДЪРЖКА И ПОЧИСТВАНЕ 

ВНИМАНИЕ 

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ
 

Захранване AC 220-240V / 50Hz 
Номинална мощност 35W 
Капацитет на изпарение 250 ml/h 
Вместимост на резервоара 3.4 L 
Последователно време на работа Над 10 часа
Дължина на кабела 1.5 метра 
Размери на кутията 27.3 * 26.5 * 34.3 см 
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Тегло Около 2.9 кг (празен резервоар) 
Условия за съхранение Температура: 25°C – M 60°C

Влажност:    10% RH – 95%RH 
Условия на работа Температура  :       10°C –  40°C

Влажност:    10% RH – 70%RH 

CA.MI. srl гарантира, че този ултразвуков овлажнител съответства на изискванията на Директиви 2004/108/ЕО 
(елетромагнитна съвместимост) и 2006/95/ЕО (ограничения на напрежението).  Копие от тази декларация на ЕО 
може да бъде изискано от  CA.MI. srl – Via Ugo La Malfa nr. 31 – 43010 Pilastro (PR) Italia 

Ако овлажнителят Ви не работи, опитайте следното:

• Твърде много накип ще окаже влияние върху действието на машината. Старайте се да я поддържате добре.
• Ако потребителят не използва и не поддържа изделието според указанията в настоящото ръководство, то той или 

тя не може да се възползва от безплатна поправка.

CA.MI. srl не носи отговорност за неволни или непреки щети, ако изделието е било преправяно или поправяно без
знанието и позволението на официалната Техническа поддръжка, както и ако някой негов компонент е бил
повреден по случайност или поради лоша грижа.

Продуктът е предоставен с двугодишна гаранция срещу проблеми с материалите и изработката на изделието. 
Гаранцията е в сила, само ако е попълнена и предадена заедно с касовата бележка, указваща датата на закупуване.

Гаранцията покрива подмяната и/или поправката на компоненти, изработени с дефекти. По силата на гаранцията 
всякакви такива компоненти ще бъдат подменени и/или поправени безплатно. Купувачът следва да покрие 
разходите по транспорта, предаването и прибирането на машината.

Гаранцията не покрива следното:
• Щетите, спохождащи естественото износване на продукта.
• Поправката на недоказани повреди • Поправка на продукти след неправилна употреба, невнимание 
или небрежност, или ако щетите не са в 

резултат от производството (неволно изпускане, невнимателен превоз и т.н.)

МАРКИРОВКА

Съответства на Европейската директива

Внимание, посъветвайте се с ръководството

Изолация клас IIa

ON / OFF ON / OFF 

ПОВРЕДИ И ОТСТРАНЯВАНЕТО ИМ 

ГАРАНЦИОНЕН СЕРТИФИКАТ

Повреда Възможни причини Решение 
1. Индикаторната лампа 
не свети

2. Индикаторната лампа
още не свети.

3. Машината работи, 
но не изпуска пара - 
или изпуска много 
малко.

Няма връзка с контакта.

Контактът не работи.

2. Разположете машината водоравно.
3. Водата в резервоара е мръсна
или застояла.
4. По генератора на пара има 
накип.
5. Използвана е 
минерализирана вода.
6. Генераторът на пара се е 
повредил.

   Свържете с контакта отново.

1. В резервоара няма вода. 1. Напълнете резервоара наново.
2. Машината не е водоравна.

 Свържете устройството с контакта. 

3. Почистете с мека кърпа и избършете резервоара.

4. Измийте генератора на пара с почистващ разтвор.

5. Използвайте филтрирана или дестилирана 
вода.
6. Изпратете го за поправка.
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Гаранцията не покрива преки или непреки щети или наранявания на хора, животни или
собственост в следствие от неправилна употреба на продукта или на употребата на повреден
продукт. 

ЗА ДА ПРЕДЯВИТЕ ГАРАНЦИОНЕН ИСК, В СЪОТВЕТСТВИЕ С ГОРЕСПОМЕНАТИТЕ УСЛОВИЯ, ИЗПРАТЕТЕ 
ИЗДЕЛИЕТО С ФОТОКОПИЕ ОТ ДОЛНИЯ ФОРМУЛЯР, КАКТО И ДОКАЗАТЕЛСТВО ЗА ПОКУПКА, НА 
СЛЕДНИЯ АДРЕС: CA.MI. di Attolini Mario & C. srl – Via Ugo La Malfa nr.31  – 43010 Pilastro (PR) Italy

ТИП/МОДЕЛ НА МАШИНАТА:_____________________________________ 

Lot - Номер:______________________________________________________ 

Дата на закупуване___________________  

ПЕЧАТ НА ПРОДАВАЧА
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Fabbricante / Производител / Fabricante / Fabricante / Fabricant: 

CA-MI Srl 
Via Ugo La Malfa, 31 - 43010 Pilastro (PR) Italia Tel. 

+39 0521 637133 - 631138 
Fax +39 0521 639041 

E-mail: export@ca-mi.it  ; vendite@ca-mi.it  
Web Site: www.ca-mi.it 

Registro A.E.E. : IT08020000000264 
Registro Pile : IT09060P00000971 

Fabbricato in Cina / Произведено в Китай /
Fabriqué en Chine / Fabricado en China /

Fabricado en China

Rev. 1 - 11/2010 




