
 

 

 

 

 

 

Ръководство за употреба  

                            Овлажнител за въздух Deerma F301 



  Благодарим Ви, че избрахте овлажнител  Deerma F301 

Моля прочетете внимателно ръководството за употреба! 

 

Общ преглед на продукта.       Компоненти на продукта: 

1. Горен капак 

2. Концентратор  

3. Максимално ниво на водата 

4. Капак на канала 

5. Клапан за вода  

6. Въздуховод 

7. Корпус 

8. Пръстеновиден индикатор  

9. Сензорен бутон 

10. Индикатор 

11. Щепсел и захранващ кабел  

 

 

 
Забележка: Спецификациите и външния вид могат да варират, като 

действителния продукт има предимство! 

 



Ред на експлоатация  
 

  Начало на работа        Описание функций:  
 

 
 

1. Извадете устройството от кутията. 

2. Отстранете горния капак и налейте оптималното 

количество вода. 

 

3. Поставете отново горния капак. 

 

 

 

 
Когато устройството е включено издава звуков сигнал и влиза 

в режим на готовност . 

Мощност/ Интензивност на спрея на мъглата. 

Когато натиснете бутона, устройството издава звуков 

индикатор и започва да работи.  Когато индикаторът е 

син овлажнителят работи с висока интензивност.   

Следващият път, когато натиснете бутона цветът се сменя на 

зелен и се активира средната интензивност на пръскане. 

Следващият цвят е жълт, с него се активира 

минималният режим на пръскане. Всички следващи 

натискания преминават отното през режимите на 

интензивност на пръскане. 

 

 

Забележна : Натискането и задържането за 3 секунди изключва 

всички индикаторни лампи, като натискането на който и да е 

бутон ги включва отново! 

Интензивност на 

спрея на 
мъглата 

Индикация за 

нивото на влага 

на индикатора 

Бутон за 

поддържане на 

влажност 

 



Ред на експлоатация 

Бутон за поддържане на влажност 

Когато натиснете този бутон, светлинния индикаторът ще 

се промени от светъл към тъмен и обратно. След два 

цикъла на смяна на индикаторната лампа, устройството 

ще влезе в режим на постоянно ниво на влажност, след 

което индикаторът ще изгасне и пръстеновидната лампа 

ще покаже текущото ниво на влажност, използвайки цвят! 

След включване на автоматичния контрол на влажността, 

устройството ще работи на максимално ниво на 

интензивност, докато нивото на влажност достигне ~ 70% и 

след това устройството ще спре да работи. След като 

нивото на влажност спадне, устройството ще се включи 

отново. 

Натиснете произволен бутон, за да излезете от 

автоматичното поддържане на влажността. 

 

Индикация за нивото на влага на индикатора 

Червено: ниско ниво на влажност до 45% 

Зелено: средно ниво на влажност 45-75% 

  Високо ниво на влажност: - 75%

 

Почистване и поддръжка  

 

Почистване на устройството 

 1.  Редовно почиствайте резервоара, вътрешните канали и 

пулверизатора, не забравяйте да го извадите от контакта, 

преди да започнете да го чистите!;  

 2.  За да почистите корпуса на устройството, избършете го 

с мека кърпа, навлажнена с вода при температура под 40 °  

 3. Сменяйте редовно водата в резервоара и поддържайте 

вътрешните компоненти чисти; 

 4.За да избегнете повреда на елементите, не 

използвайте твърди предмети за почистването им; 

 5. Не се разрешава използването на химически почистващи 

препарати; 

6.   Ако от вътрешната страна на резервоара има утайка, 

можете да използвате специално решение. Разтваря се 

лимонената киселина във вода с температура 60 ° C (1 грам 

лимонена киселина на 10 ml вода). Нанесете разтвора върху 

повърхността и го оставете да престои 5 минути. След това 

напълно отстранете утайката; 

 7. При продължителна употреба, поддържайте устройство 

сухо



Почистване на концентратора и пръскачката 
 

 

 

1. Отстранете капака на устройството и източете водата от 

резервоара. 

Завъртете главината обратно на часовниковата стрелка 

отключване. 

Извадете концетратора внимателно. Почистете 

концентратора и пулверизатора, ако е необходимо. 

 

2. След като процесът на почистване завърши, поставете 

отново концентратора и го завъртете по посока на 

часовниковата стрелка, за да застане в състояние 

заключване. 

 

Забележки по експлоатация 

1.  Захранващото напрежение трябва да съвпада с номинални 

изисквания на устройството: 220-240V ~ 50/60 Hz: 

  2.  Преди да използвате устройството за първи път, оставете го 

на закрито за 30 минути, за да избегнете деформация на 

елементите поради температурни промени. 

3.   За да се избегне преобръщане, устройството трябва да 

бъде поставено на равна и стабилна повърхност; 

 

  

  .     Не поставяйте устройството върху дървени подове; 

 .     За да се избегне преобръщане, устройството трябва да 

бъде поставено на равна и стабилна повърхност! 

  

     . Устройството трябва да бъде поставено далеч от източници на топлина и 

извън пряка слънчева светлина; 

  

  .    При температура на околната среда под 0 ° С през зимата  

източете водата от резервоара и вътрешните канали 

 за да се избегне замръзване на водата и повреда на 

устройството; 
 

 

 сух щепсел и водоустойчив контакт. 
 

 

или контакта с мокри ръце ; 

 

 

 



Забележки по експлоатация 

     Изключете устройството от електрическата мрежа по време на 

почистване или когато не се използва дълго време.; 

       В случай на неизправност на устройството, ремонтът или 

подмяната трябва да се извършат от производителя или 

упълномощен и квалифициран техник; 

     Не се допуска самостоятелна експлоатация на 

устройството от деца 

 

       

      Не повреждайте щепсела или захранващия кабел 

      За да се избегнат пожар, токов удар или други рискове, не 

се допускат независими опити за разглобяване и ремонт на 

устройството; 

      Редовно отстранявайте праха и останалите замърсявания 

от щепсела и захранващия кабел. Препоръчваме почистване 

със суха кърпа; 

     Не блокирайте въздуховода или дюзата на 

устройството по време на работа (с кърпа или нещо друго) 

      Не слагайте солена вода в контейнера! Може да 

предизвика корозия! 

        

       Изключете устройството от контакта, когато 

добавяте вода; 

 
       Устройството трябва да се използва при положителна 

околна температура в рамките на 5-40 ° С ; 

      За да се избегнат повреди на устройството, не е 

разрешено да се добавя вода с температура над 40 ° C; 

       Моля, не превишавайте допустимия максимален обем 

на пълнене; 

       Когато околната температура е под 0 ° C, за да се избегне 

замръзване на водата и повреда на устройството, източете 

водата от резервоара и вътрешните канали ; 

      Не поставяйте метални предмети, химикали или 

почистващи препарати във вътрешните канали на 

устройството;; 

            Когато премествате устройството, измивате или добавяте 

вода, първо трябва да го изключите от електрическата мрежа. Не 

премествайте устройството по време на работа; 

      Преди да източите водата от устройството, първо 

трябва да го изключите от електрическата мрежа; 

      В никакъв случай не трябва да се добавя вода към 

отвора за пръскане или отворите; 

            За всяко устройство за почистване не разливайте вода 

върху електронните компоненти..



Диагностика и отстраняване на неизправности 
 

1 Устройството не се включва Технически характеристики: 

Анализ причини: устройството не е свързано 

към мрежата или е възникнала неизправност; 

Отстраняване: Включете устройството. Ако 

не работи, моля свържете се с центъра за 

следпродажбено обслужване 

2. Устройството е включено, но не работи 

Анализ причини: проверете нивото на водата в 
резервоара 

Отстраняване: Добавете вода в резервоара и 
след това включете устройството отново. 

3 Малък обем на пръскане 

Анализ причини: натрупване на плака върху 

спрея, замърсяване във водата 

Отстраняване: заменете водата с чиста вода.; 
 

Наименование: Deerma Household Mute Humidifier 

Модел: DEЕRMA-F301 

Тегло: 1.3 кг 

Размери: 200 х 200 х 224 мм 

Капацитет: 2.5 л 

Разход вода: 250 мл/ч  

Мощност: 25W 

Параметри вход: 220–240V ~50/60Hz 

Работна температура : От -20° до +45° 

 

 

 



 

    Странен шум 

 

 Анализ причини: твърде малко вода в резервоара, монтаж на нестабилна повърхност. 

 Отстраняване: добавете вода към резервоара, инсталирайте устройство на стабилна повърхност. 


