Огляд

Використання

Deerma зволожувач
повітря
Тримайте своє життя в чистоті і свіжості!
Зволожувач з мікронним туманом і простим
управлінням здатний глибоко зволожувати
шкіру і кожен куточок у вашій оселі. Ви можете
насолоджуватися кожним моментом його
використання.
Уважно прочитайте інструкцію

1. Верхня кришка;
2. Отвір виходу туману;
3. Ємність для води;
4. Кришка УФ лампи;
5. Отвір для виходу
повітря;
6. Основа;

7. Подушка для ефірного
масла;
8. Фільтр для ефірного
масла;
9. Ємність для ефірного
масла;
10. Перемикач;
11. Вимикач світла;
12. Індикатор рівня води;

Функції зволожувача:
1. Додайте воду в ємність до індикатора найвищого
рівня, але не перевищуйте його.
2. Помістіть ємність в основу.

Поворотний перемикач
1. Включення. Коли ви чуєте звуковий сигнал, пристрій
знаходиться в режимі очікування.
2. Перемикач освітлення: натисніть один раз: загориться
помаранчевий індикатор, знову натисніть, щоб вимкнути
нижній індикатор.
3. Поворотний перемикач: поворот за годинниковою
стрілкою: двигун і УФ-світло включені. Повернути
проти годинникової стрілки - вимикання двигуна і УФвипромінювання.
4. Захист від нестачі води: коли резервуар для води
порожній, ви почуєте кілька сигналів, нижній індикатор
стане червоним. Будь ласка, додайте воду, вимкніть
кнопку і знову перейдіть до кроку 3.

3. Коли стрілка індикатора рівня води відповідає стрілці на передній частині основи, надіньте верхню кришку.
4. Вставте і почніть зволожувати.

Ароматерапія

Несправності та рішення
1. Світло вимкнено, немає руху повітря і туману.
Причина: Пристрій не підключений до розетки або
несправний.
Рішення. Підключіть пристрій до розетки. Якщо це не
допомогло, зверніться в Deerma.

1. Вийміть контейнер для масла і додайте кілька
крапель.
2. Помістіть контейнер в основу.
Примітка. Вода не може перевищувати позначку
найвищого рівня, інакше отвір для випуску повітря буде
затоплено.

2. Світло горить, але немає руху повітря і туману.
Причина: Рівень води в резервуарі занадто високий.
Рішення. Вилийте трохи води і сумістите стрілку
індикатора рівня води зі стрілкою на основі.
3. Мало туману.
Причина: Тракт туману або вода забруднені.
Рішення: Очистіть трубу і отвір випуску туману, очистіть
воду.
4. Пристрій видає шум.
Причина: Мало води, поверхня нерівна.
Рішення: Додайте чисту воду, встановіть зволожувач на
міцну плоску поверхню.

Очищення труби випуску туману
1. Використовуйте обидві руки, щоб підняти трубку
вгору, поки не почуєте клацання.
2. Візьміть трубку і очистіть.
Примітка. Вода температурою вище 50 градусів Цельсія
призведе до деформації ємності і труби випуску туману.

5. Вода не може дістатися до нижньої бази.
Причина: Кришка резервуара для води забруднена, або
резервуар для води не встановлено належним чином.
Рішення: Очистіть кришку ємності для води і встановіть
її правильно.

Примітка
1. Додавання води: після зняття верхньої кришки ви
можете додати воду з чашки або вийняти резервуар для
води, щоб додати воду з крана.
2. Вода в основі: зволожувач використовує
ультразвуковий туманний клапан для перетворення
води на туман, резервуар - тільки для води. Для
зволожувача допускається накопичення води в основі.
3. Регулювання інтенсивності: якщо вологість повітря
висока, зволожувач буде конденсувати воду, будь ласка,
налаштуйте туман на низький рівень.
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Попередження
1. Будь ласка, переконайтеся, що потужність і напруга
відповідають технічним вимогам.
2. Коли ви придбали зволожувач, залиште його при
кімнатній температурі на 30 хвилин, інакше резервуар
для води може зламатися через високу різниці
температур.
3. Будь ласка, використовуйте пристрій при звичайній
температурі від 5 до 40 градусів за Цельсієм.
4. Будь ласка, поставте зволожувач на рівну поверхню і
уникайте нахилу.
5. Будь ласка, не ставте зволожувач на дерев’яну
підлогу, щоб уникнути його деформації через вологість.
6. Будь ласка, тримайте пристрій на відстані 2 м від
меблів і електричних пристроїв.
7. Будь ласка, уникайте дії тепла і прямих сонячних
променів на пристрій.
8. Забороняється використання води з температурою
вище 40 градусів.
9. Уникайте присутності води в отворах випуску повітря
і туману, використовуйте суху швабру, щоб прибрати
воду, якщо вона протікає через них.
10. Коли температура в приміщенні нижче 0 градусів,
вилийте воду, щоб уникнути її замерзання.
11. Ніколи не наливайте у резервуар розчини металів,
миючі засоби або хімічні розчини.
12. Вимкніть пристрій з розетки, коли додаєте воду.
13. Вимкніть пристрій з розетки перед переміщенням,
очищенням, додаванням води і т. д.
14. При очищенні уникайте попадання води в двигун.
15. Не розбирайте оригінальний пристрій.

