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Ултразвуков овлажнител за въздух 

 

  



Описание 
Ултразвуковият овлажнител е устройство, предназначено да увеличи влажността 

в единична стая. Ултразвуковите овлажнители използват високочестотна 

технология, която изпраща вибрации към водата. Водата вибрира, за да се движи 

в унисон с вибрацията, разпада се на микроскопични капчици и след това се 

трансформира в изпарения. Устройството изпуска леките изпарения в стаята, 

които почти моментално създава по-хладна и по-влажна среда. 

Препоръчва се устройството да се използва в помещения с температура под 20 ° 

C и относителна влажност под 80%. Устройството може да се използва в 

помещения с температура между 0 ° C и 40 ° C и относителна влажност под 90%. 

1. Резервоар за вода 
2. Капак за резервоара 
3. Дюза 

 Извадете резервоара за вода от 
устройството. 

 Отстранете капака от резервоара за 
вода. 

 При необходимост почистете 
резервоара за вода и капака на 
резервоара за вода с вода. 

 Напълнете резервоара с чиста вода 
(макс. 40 °C) 

 Поставете капака на резервоара за 
вода. Уверете се, че дюзата е поставена 
правилно върху капака на резервоара 
за вода. 

 Поставете резервоара за вода в 
устройството. 

Забележка: Ако в резервоара за вода няма 
достатъчно вода, устройството ще спре 
автоматично. Напълнете отново резервоара 
с вода и устройството ще започне да работи 
отново. 

4. Бутон за вкл./изкл. 

 Докоснете бутона, за да включите 
устройството в автоматичен режим. 

 Докоснете бутона отново, за да 
изключите устройството. 

5. Бутон за таймер 
 Докоснете бутона, за да настроите 

таймера (1-12 часа) 

6. Бутон за влажност 
Бутон за нощен режим 

 Докоснете бутона, за да увеличите или 
намалите относителната влажност със 
стъпки от 5%. Докоснете бутона отново, 
за да излезете от режима за настройка 
на влажността. 



Забележка: Ако желаната относителна 
влажност е по-малка от текущата 
относителна влажност, машината ще влезе 
в режим на заспиване. Дисплеят за 
температурата/влажността показва 
текущата влажност. Докоснете бутона, за да 
видите очакваната настройка на влажността 
на дисплея. 

 Докоснете и задръжте бутона за 2 
секунди, за да влезете в нощен режим. 

 Докоснете и задръжте бутона за 2 
секунди отново, за да излезете от 
нощния режим 

7. Бутон за изпускане на 
изпарения 

 Докоснете бутона, за да излезете от 
автоматичния режим и да настроите 
нивото на изпускане на изпарения (3 
нива). 

 Докоснете бутона отново за да се 
върнете в автоматичен режим. 

 Докоснете едновременно с бутона за 
влажност, за да намалите влажността. 

 Докоснете едновременно с бутона за 
таймер, за да намалите нагласеното 
време. 

8. Плазмен бутон 

 Докоснете бутона, за да активирате 
плазмената функция. 

 Докоснете бутона отново, за да спрете 
плазмената функция. 

9. Бутон за светлина 

 Докоснете бутона, за да нагласите 
яркостта на синята декоративна лампа 
в главния елемент и индикаторът за 
водния резервоар (ярко, затъмнено 
или изключено) 

10. Дисплей на таймера 
 Дисплеят показва оставащото време за 

работа. 

11. Индикатор за ръчен режим 
 Индикаторът показва, че устройството е 

в ръчен режим. 

12. Индикатор за плазма 
 Индикаторът показва, че плазмената 

функция е активирана. 

13. Индикатор за автоматичен 
режим 

 Индикаторът показва, че устройството е 
в автоматичен режим. 



14. Дисплей за темп./влажност 
 Дисплеят показва текущата 

температура на изпаренията. 

 Дисплеят показва текущата влажност. 

15. Индикатор за нощен 
режим 

 Индикаторът показва, че устройството е 
в нощен режим. 
В нощен режим сините светлини и 
дисплеят не светят. 

16. Индикатор за празен  
резервоар 

 Индикаторът показва, че резервоарът 
за вода е празен и трябва да се напълни 
отново с вода. 

17. Индикатор за мощност 
 Индикаторът свети, когато устройството 

е включено. 

18. Дистанционно  

Инструкции за безопасност 

⚠ ВНИМАНИЕ 

 Прочетете инструкциите преди употреба. Запазете ги за бъдещи справки. 

 Производителят не носи отговорност за последващи щети или за щети на 

имущество или лица, причинени от неспазване на инструкциите за 

безопасност и неправилна употреба на устройството. 

 Използвайте устройството само по предназначение. Не използвайте 

устройството за цели, различни от описаните в ръководството.  

 Не използвайте устройството, ако някоя част е повредена или дефектна. Ако 

устройството е повредено или дефектно, незабавно го сменете. 

 Устройството е подходящо само за вътрешна употреба. Не използвайте 

устройството на открито 

 Устройството е подходящо само за домашна употреба. Не използвайте 

устройството за търговски цели. 

 Не използвайте устройството на места с висока влажност, като бани и 

басейни. 

 Не използвайте устройството близо до вани, душове, легени, мивки или 

други съдове, съдържащи вода. 

 Не използвайте таймер или отделна система за дистанционно управление, 

която автоматично включва устройството. 

 Не използвайте устройството в помещения, където се използват аерозолни 

продукти (спрейове) или където се прилага кислород. 

 Не покривайте устройството. 

 Поставете устройството на стабилна, равна повърхност. 



 Пазете устройството далеч от запалими предмети. 

Електрическа безопасност 

 За да намалите рискът от токов удар, ако има нужда от обслужване, този 

продукт трябва да бъде отварян само от упълномощен техник. 

 Изключете продукта от електрическата мрежа и друго оборудване, ако 

възникне проблем. 

 Не използвайте устройството, ако захранващият кабел или захранващият 

щепсел са повредени или дефектни. Ако мрежовият кабел или мрежовият 

щепсел са повредени или дефектни, то те трябва да бъдат заменени от 

производителят или от оторизиран ремонтен агент. 

 Преди употреба винаги проверявайте дали мрежовото напрежение е същото 

като напрежението на табелата с данни на устройството. 

 Не премествайте устройството, издърпвайки мрежовия кабел. Уверете се, че 

мрежовият кабел не може да се заплете. Уверете се, че мрежовият кабел не 

виси на работния плот и не може да бъде закачен случайно или да бъде 

пречка. 

 Не потапяйте устройството, мрежовия кабел или щепсела във вода или други 

течности. 

 Не оставяйте устройството без надзор, докато щепселът е свързан към 

захранването. 

 Не използвайте удължителен кабел. 

Почистване и поддръжка 
Внимание! 
 Преди почистване и поддръжка винаги изключвайте устройството, 

премахнете мрежовия щепсел от контакта и изчакайте, докато устройството 

не се охлади. 

 Не използвайте почистващи препарати или абразиви. 

 Не почиствайте вътрешността на устройството. 

 Не опитвайте да поправяте устройството. Ако устройството не работи 

правилно заменете го с ново устройство. 

 Не потапяйте устройството във вода или други течности 

 Почистете външната страна на устройството с помощта на мека, влажна 

кърпа. Изсушете внимателно устройството с чиста, суха кърпа. 

 Почистете вентилационните отвори с мека четка.   



Помощ и допълнителна информация 
Ако имате нужда от допълнителна помощ и/ или имате коментари или 

предложения, моля посетете официалната страница на NEDIS: 

www.nedis.com/support  

 

  

 

Вносител и дистрибутор за България:   

ВИКИВАТ ООД  

Гр. Пловдив, 4003, България  

Ул. Мостова 3  

W: https://vikiwat.com  

E: info@vikiwat.com  

T: 0700 45 445/ *4545  

 

Производител: NEDIS B.V.  

T: +31 (0)73-5993965   

E: service@nedis.com   

W: www.nedis.com/contact   

NEDIS B.V. De Tweeling 28 5215 MC ’s- 

Hertogenbosch THE NETHERLANDS 

https://vikiwat.com/

