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Информация за тази инструкция 
 
Тази инструкция за използване е съставна част от продукта, както и описание за неговата 
безопасна употреба. Инструкциите за употреба се прилагат само за конкретния  модел E2441. 
• Прочетете внимателно инструкциите преди пускането на уреда в експлоатация.  
• Запазете тази Инструкция за употреба през целия живот на продукта.  
• Предайте тази инструкция за употреба на всеки нов собственик или ползвател на уреда, както и 
възможните допълнения, получени от производителя.  
• Производителят не носи никаква отговорност за щети в резултат от неспазването на тези 
Инструкции за употреба. 

 
Предназначение  
 
Уредът е предназначен да овлажнява въздуха в помещения до 40 м². В по-големи помещения, 
оптималната влажност на въздуха (~50% относителна влажност на въздуха) може да не е в 
състояние да бъде постигната. Уредът не може да се използва за други цели. В уреда не трябва да 
попадат чужди тела. Уредът може да се използва само за целите, описани в тази Инструкция за 
употреба. 

 
Гаранция 

 
Гаранционните клаузи, се определят от нашият Представител/Дилър в съответната страна. Ако 
има проблем с уреда, моля свържете се с местния дилър, от където е закупен. Абсолютно 
необходимо е да се представи доказателство за покупката - Гаранционната карта за проверка. 

 
CE съответствие 

 
Уредът е СЕ сертифициран и е в съответствие с Директивите за:  
• 2006/95/EG за електрическа безопасност.   
• 2004/108/EG за електромагнитна съвместимост. 
• 2002/95/EG за ограничението на употребата на определени опасни вещества в  
  електрическото и електронното оборудване.  
• 2002/96/EG относно отпадъци от електрическо и електронно оборудване. 

 

Символи и предупреждения  
 
Предупрежденията в тази инструкция  служат да предпазят от нараняване и щети. 
ПРЕДУПРЕДИТЕЛНИ НАДПИСИ 
Причина и следствие на опасността. 

► Предпазни мерки за предотвратяване на опасност 

 

Инструкции за безопасност 
  
• Преди да използвате уреда, внимателно прочетете тази Инструкция за употреба и я  
   съхранявайте на сигурно място.  
• Тези, които не са запознати с инструкциите за употреба, както и на деца и хора под влиянието 
   на лекарства, алкохол или наркотици не могат да работят с този овлажнител.  
• Уредът може да се използва само по предназначение и в рамките на определени технически 
   параметри. Нерегламентирано използване може да представлява опасност за здравето или    
   живота.  
•  Децата не могат да разпознаят опасността при работата с електрически уреди. Следователно,  
   децата, които са в близост до уреда трябва винаги да се контролират.  
•  Не използвайте уреда в помещение, в което има запалими стоки, газове или изпарения.  
•  Да не се променя устройството на уреда или пускат чужди предмети в него. 
 
 

При използване на електричество, електрическия шок представлява опасност за живота.  
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Спазвайте следните предпазни мерки: 
• Не поставяйте уреда под водна струя, душ. 
• Не използвайте уреда в помещение с относителна влажност > 70 %. 
• Изключете уреда от контакта, ако няма да го използвате. 
• Никога не изваждайте щепсела от контакта, като дърпате кабела. 
• Никога не изваждайте щепсела от контакта с мокри ръце.Включвайте уреда само в АС ел.  
   захранване. Работете с уреда само при напрежение, според обозначението на табелката на  
   уреда. 
• НЕ включвайте уреда: 
-  Ако кабела е повреден. 
-  След установена неизправност. 
-  Ако уреда е паднал или е установена друга неизправност 
• Ремонти по електрическите уреди, могат да се извършват само от специалисти.    
   Дефектен захранващ кабел може да бъде поправян/ заменян само специалист.  
 
• Извадете щепсела от електрическия контакт, в следните случаи: 
 
- винаги преди изпразване на уреда 
- преди всяко почистване 
- преди поставяне на всякакъв вид ароматизатор или сребърната пръчка ISS®, 
- преди махане/поставяне на отделните компоненти на уреда 
- преди всяко преместване на уреда 
 
• Никога не потапяйте/изплаквайте долната част ( електрическата част на уреда) във  
  вода или други течности. 

 
Спазвайте следните предпазни мерки за предотвратяване на нараняване: 
 
• Поставете уреда по такъв начин, че никой да не се спъне в кабела.  
• Поставете уреда така, че да не може да се събори.  
• Не трябва да се получава заклещване на кабела - във вратата или с други предмети.  
• Не покривайте кабела. 
 
Спазвайте следните изисквания за пердотвратяване на материални щети: 
 
• Не сядайте на уреда и не поставяйте предмети върху него.  
• Поставяйте уреда само на равна, суха повърхност.  
• Мястото на входа и изхода на въздуха трябва да се поддържа чисто.  
• Не слагайте никакви добавки във водата.  
• Използвайте добавки (например етерични масла, парфюмерия) само в контейнера за  
  аромати.  
• Работете с уреда само, когато е напълно сглобено и допълнен с вода 

 
Технически характеристики 
 

Спецификации Стойности 

Напрежение 230 V / 50 Hz 

Консумация 20 W 

Овлажняване до 220 g/h 

Препоръчителна площ до 40 m² 

Вместимост max. 3.8 л 

 
 

min. 0.2 л 

Размери ДxШxВ 320x320x400 mm 

Тегло (празен) 3.8 кг 

Шум < 25 dB(A) 
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Описание на уреда 
 
Уредът се състои от следните компоненти (схема B):  
Горна разглобяваща се част (B16-19)   
Сребърна пръчка (ISS) (B 4) , индикатор за живот на пръчката ISS  (B9)   
(B 5-7)  Част на уреда с линия на вместимост (B6) при напълване – дръжки, основа  
Захранващ кабел/основа (B11-14) 
Вентилатор(B12)   
Плъзгащ се команден ключ (B21-22) 
Указателна табела с характеристики (от долната страна на устройството) 

 
Сглобяващия се блок се състои от следните части(B 3): 
Поплавък / Ниво на водата - max. 3.8 литра 
Филтър овлажняващ A7018(B 17), Носещ елемент – кошиница/решетка(B 18),  
Тяло от стироформ, (B19) 
Контейнер за аромати 
 
Командния ключ се състои от следните части(B 21-22):  
Плъзгащ ключ 
Сигнална лампа  

 
Режими на работа  
Възможни са следните режими на работа на уреда: 

 
Позиция  Режим  

0  Уредът е изключен (off) 

I  Нощен режим (ниско ниво на шум) - зелен светлинен индикатор 

II  Уредът работи на нормален режим ( максимално овлажняване)  
 зелен светлинен индикатор 

 
Светлинна индикация 
Операционната лампа светва зелено, веднага след като уредът е напълнен с вода и се премине 
към работен режим. Ако горната част се вземе от основата, зелената светодиодна лампа светва в 
червено и уредът прекъсва работа си, но устройството не се изключва. Само когато горната част 
се върне към основата, червеният светодиод ще светне отново в зелено и уредът ще възобнови 
работа. Ако нивото на водата падне под минималната граница, уредът се изключва автоматично и 
зеленият светодиод ще светне в червено. Когато се добави вода, т.е. уредът се напълни, 
индикаторът светва в зелено отново и овлажнителят възобновява работа. 

 
Указателна табела: 
• Име на уреда 
• Волтаж 
• Консумация 
• Клас защита 
• Сериен номер 
• Дата на производство 

 

Принцип на работа 
При пълнене на уреда с вода, поплавъка започва да се вдига. Когато нивото на водата достигне до 
максималното запълване на капацитета на уреда, поплавъка затваря отвора за пълнене на уреда. 
Овлажнителния филтър, който изпълнява ролята на изпарител се просмуква с вода.  
При включване на уреда, вентилаторът разнася в помещението влажен въздух. Чрез промяна на 
скоростта на вентилиране е възможно  постоянно овлажняване според нивото на водата. Затова 
уредът създава оптимална влажност на въздуха, без да са наложително необходими 
допълнителни измервателни уреди. Овлажнителят се изключва автоматично, ако нивото на водата 
падне под минималната граница. 



 10 

Сребърна йонизираща пръчка ISS® 

Сребърната игла - Ionic Silver Stick® (ISS) използва доказаните антибактериални свойства на 
среброто и осигурява оптимална едногодишна поддръжка на качеството на водата във всички 
овлажнители с марките AIR-O-SWISS и BONECO. Сребърната игла (ISS) започва да работи 
веднага, след като влезе в контакт с водата – дори когато уредът не е включен. Иглата ISS е 
предназначена за работа особено с овлажнители.  
 

Жизнен цикъл на сребърната игла 
Уредът е снабден със стандартен индикатор на жизнения цикъл за подмяна на сребърната пръчка. 
За Ваше улеснение, когато поставяте пръчката в уреда, отбележете месеца върху индикатора и 
напишете актуалната година на осигурения ред. 

 
Разопаковане на уреда 
При доставката на уредът, той е напълно сглобен и оборудван с овлажнителен фитил. 
Частта на поплавъка (от стиропор) е компонент от оборудването и не принадлежи към опаковката. 

 
ВНИМАНИЕ 
Опасност от нараняване от падащи части! 
► Винаги вдигайте уреда хващайки го за основата при разопаковане и повдигане. 

 
ВНИМАНИЕ 
Възможна повреда на уреда поради отстраняване на тялото от стиропор! 

► Не изваждайте тялото от стиропор, частта от поплавъка, когато разопаковате уреда. 

 
1. Отворете кутията. 
2. Махнете горната опаковъчна част от стиропор (C1) . 
3. Хванете здраво полиетиленовия плик (C2). 
4. Внимателно извадете уреда изваждайки го заедно с опаковката (C3). Когато измъквате уреда 

от кутията, внимавайте да не се извади от пластмасовия плик (C4). 
5. Поставете уреда на равно място и свалете пластмасовата опаковка (C5). 
6. Хванете уреда за основата и премахнете пластмасовия плик от уреда (С6). 
7. Проверете данните за електрическото захранване на указателната табела. 
8. Проверете дали уреда е окомплектован с всички необходими части. 

 

Включване на уреда 
 
Местоположение на уреда 
 
ВНИМАНИЕ 
 
Опасност от излагане на уреда на висока температура! 

► Не излагайте уреда на температура > 50 °C. 

 
Обърнете внимание на следните препоръки, когато ще включвате уреда: 
• Осигурете лесен достъп и достатъчно място за обслужване и почистване на уреда. 
• Използвайте уреда, когато е пълен с вода ! 
 
1. Поставете уреда на пода или върху равна, суха повърхност в стаята. 
2. Напълнете уреда (вижте раздел "Пълнене"). 

 
Пълнене на уреда 
 Налице са следните възможности за пълнене на овлажнителя с вода: 
• използване на отвора за пълнене в горната част или 
• директно в основата на уреда от чешмата. 
 В уреда не трябва да има чужди тела. Устройството трябва да е сглобено правилно. 
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След продължителен период на бездействие, овлажнителят трябва да се изпразва и почиства. 
Преди да се включи уреда, той гарантирано трябва да е почистен. В противен случай може да се 
получи неприятна миризма. 

 
ВНИМАНИЕ 
Възможно е увреждане и пукнатини в пластмасата, причинени от добавки във водата! 
► Не слагайте никакви добавки (например етерични масла или други аромати) във водата. 
Слагайте етерични масла или други аромати, само в контейнера за аромат.  

 
ВНИМАНИЕ 
Ако препълните уреда можете да причините щети! 

 

► При пълнене, не надвишавайте максималния капацитет от 3.8 литра, посочен от линията за 

ниво на пълване. 

 
Пълнене на уреда откъм поплавъка в горната част (D): 
1. Използвайте чист съд (например лейка) (D1).  
2. Излейте прясно студена вода в отвора за пълнене на горната част(D2).  
3. Спрете пълненето на единица веднага, след като индикатора за ниво-пръстен на поплавъка се 
появи в отвора за пълнене(D3). 

► Устройството е пълно с вода и може да се включи. 

 
Пълнене на уреда директно в основното тяло (E): 
Уредът е изключен и щепселът е изключен - глава "Включване и изключване на уреда " (E1): 

1. Повдигнете горния капак от основата (E2).  

2. Повдигнете водната база със сглобения поплавък  използвайки местата за хващане (E3).  
3. Напълнете с прясна, студена вода директно основното тяло.  
4. Налейте вода до максимума – до линията от вътрешната страна на основното тяло (E4).  
5. Поставете в напълнената основа обратно сглобения поплавък.  
6. Поставете горната част върху основното тяло. 
► Устройството е пълно с вода и може да се включи. 

 

Включване и изключване on / off на уреда 
• Уредът е напълнен с вода. 

1. Включете щепсела в електрическия контакт. 
2. Включете плъзгащия ключ в позиция I или  II според конкретната нужда. 
►Овлажнителят е включен. 
1. Поставете плъзгащия ключ на позиция “О” – уредът е изключен. 
 

ВНИМАНИЕ 
► Не изключвайте уредът от електрическия контакт с мокри ръце (опасност от късо съединение) 

 
2. Извадете щепсела от контакта. 
► Уредът е изключен от ел. захранването. 

 

Почистване и обслужване  
 
С увеличаване на времето за работа, вентилирането и овлажняването, производителността на 
филтъра намалява. Ето защо, редовната поддръжка и почистване на уреда е условие, 
предпоставка за дълга и безпроблемна работа на уреда. 

ВНИМАНИЕ 

 
Повреда на пластмасата поради използване на неподходящи почистващи препарати! 
► Не използвайте киселинни почистващи препарати. 
 
► Избършете уреда с влажна кърпа. 
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Интервали за почистване и подръжка на овлажнителя 

 
Препоръчителните интервали за почистване и обслужване зависят от качеството на въздуха и 
водата, както и действителното време за работа на уреда. 
 

Периодичност Действие 

Един път на ден Проверявайте нивото на водата, ако трябва долейте. 
 Седмично или повече Изпразнете уреда и го почистете. 
 

Всеки две седмици Почистете основната част на уреда. 
 

Всеки 10-12 седмици  
(или при нужда) 

Сменете овлажняващия филтър според  
състоянието му. 
 1-2 пъти в годината Почистете вентилатора. 

Веднъж годишно Сменете сребърната пръчка Ionic Silver Stick® с нова 
 

 

Разглобяване на уреда 
Уредът може много лесно да се разглоби и да се почисти.     

 
ВНИМАНИЕ 
 
Опасност от електрически удар! 

► Не изключвайте уредът от електрическия контакт с мокри ръце  
 
1. Махнете горната част от основата на уреда (F3). 
2. Извадете поплавъка заедно с овлажняващия филтър (F4). 
3. Изпразнете останалата вода, използвайки чучура (F5). 
4. Извадете филтъра заедно със стиропора от пластмасовата част (F6) 
 

ВНИМАНИЕ 
 
Опасност от електрически удар! 

► Не хвърляйте вода върху части от уреда с електроника 

 

5.   Ако има вода в основата на уреда: излейте я и подсушете основата 

► Уредът е разглобен и в него няма вода. 

 

Почистване на основата на уреда (G) 
 

 Уредът е разглобен на части и подсушен. 

 
ВНИМАНИЕ 
 
Опасност от електрически удар! 
 
► Изключете захранващия кабел преди почистване. 
► Никога не потапяйте във вода основата с електронната част и  вентилатора  
 
1. Изплакнете основата с хладка вода (G1).  
2. За по-щателно почистване, почистване с домакинска четка(G2).  
3. За да премахнете евентуални калциеви отлагания, използвайте препоръчаното от  
    производителя средство CalcOff (виж глава "Резервни части и аксесоари").  
4. Подсушете частите след почистване(G3). 
5. Поставете поплавъка в празната основа.  
6. Поставете горната част върху основата (виж глава "Пускане на блок заедно"). 
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Почистване на вентилатора 
• Уредът е изпразнен от водата и подсушен 

 
1. Избършете вентилатора с леко влажна кърпа.  
2. Подсушете частите след почистване.  

3. Сглобете отново всички части заедно. 
 
Смяна на овлажняващия филтър (H) 
Овлажняващия филтър, който причинява изпаряването трябва да смени с нов в случай на силно 
замърсяване, калциране, неприятна миризма, намалено въздушно пропускателна способност и т.н. 
Резервен филтър може да си купите от търговеца, от когото сте закупили овлажнителя. 
 
• Уредът е изпразнен от водата и разглобен. 
Използвайте само оригинални овлажняващи филтри на фирмата производител. 

 
ВНИМАНИЕ 
 
Възможна повреда на овлажняващия филтър поради изплакване или прегъване! 

 
► Не изплаквайте или изстисквайте овлажняващия филтър!  
1. За да отворите поплавъка, завъртете върха обратно на часовниковата стрелка (OPEN ) и 
издърпайте нагоре (H1).  
2. Издърпайте използвания филтър и от коша на поплавъка и го изхвърлете (H2).  
 

 
ВНИМАНИЕ 
Възможна повреда на уреда – стиропора при отстраняване на решетката от него! 

► Когато разопаковате уреда, не изваждайте поплавъка от стиропора. 

 
1. Поставете върху носещата кошница новия овлажняващ филтър(H3).  
2. За да сглобите поплавъка, поставете върха на поплавъка върху носещата филтъра  
    кошница, натиснете надолу и завъртете по часовниковата стрелка (CLOSE), (H4).  
3. За да проверите дали сте сглобили правилно, внимателно издърпайте върха на поплавъка    
    нагоре. Той не трябва да се отделя от носещата част.  
4. Ако е необходимо, завъртете върха на поплавъка отново и отново проверете.  
5. Поставете обратно сглобената горна част в празната основа.  

 
Смяна на сребърната пръчка ISS® 
• Уредът е изпразнен от водата и разглобен. 

1. Извадете сребърната пръчка  ISS® от дъното на водната база.  

2. Поставете новата сребърната пръчка  ISS® в държача на дъното на водната база.  

 
Сглобяване на уреда 
• Уредът е изпразнен от водата и разглобен. 

 
1. Сглобете поплавъчната част – стиропора/филтъра и поплавъка.  
2. Поставете сглобената поплавъчна част в тялото, което пълним с вода.  
3. Поставете горната част върху основното тяло.  
4. Уверете се, че уредът е правилно сглобен, двете части са едно цяло.  
5. Уверете се, че няма чужди тела в уреда. 
►Уредът е сглобен. 

 
Преместване, транспортиране на уреда 

 

^    ВНИМАНИЕ 
Опасност от нараняване от падащи части! 

► Винаги хващайте основното тяло на уреда при разопаковане и повдигане. 
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ВНИМАНИЕ 
Възможни щети от вода, която е останала в овлажнителя! 

► Изпразнете уреда от водата преди транспортиране. 

 
1. Разглобете уреда.  
2. Изсушете всички отделни части.  
3. Транспортирайте овлажнителя до желаното място. 

 
Съхраняване на уреда 
 
1. Почистете уреда. 
2. Изсушете отделните части.  
3. Опаковайте уреда, за предпочитане в оригиналната опаковка.  
4. Съхранявайте уреда на сухо и хладно място. 

 
Изхвърляне на уреда -  екология 
 
Предайте остарялата единица на специализирана фирма за професионално изхвърляне. 
Спазвайте приложимите национални изисквания, когато изхвърляте уреда.  

 
Резервни части и аксесоари 
 
Можете да закупите резервни части и аксесоари от специализирани търговци. Могат да бъдат 
използвани само оригинални части от производителя. Ремонти могат да се извършват само от 
оторизирани специалисти или сервиз. Това важи и за дефектен захранващ кабел. 

 
Аксесоари Код 

Овлажняващ филтър A7018 

I S S® сребърна пръчка A7017 

Декалцифициращ препарат A7417 

 

Често задавани въпроси 
 
Q.   Защо влагата в стаята ми е твърде ниска? 
 
A. Колко често използвате овлажнителя? Ако уредът се пуска само през нощта, влажността на 
въздуха намалява през деня, тъй като влагата във въздуха не се добавя непрекъснато.  
Дърво, кожа, килими, завеси и други материали поглъщат много влага, което води до намаляване 
на влажността на въздуха. Ако прозорецът е отворен, влагата може да избяга от стаята.  
Една обща причина за това е, че овлажнителя се поставя в непосредствена близост до даден 
отоплителен уред, за да разпръсне бързо влагата в помещението с топлия въздух. Въпреки това, 
не се получава. На практика топлия въздух абсорбира по-голямата част от влагата преди да 
достигане и насити  въздуха в помещението изобщо. 

 
Q. Трябва ли да оставям вратата отворена или да я затварям, когато овлажнителят 
работи? 
 
A. С една отворена врата, влагата излиза от стаята и се разпръсква в други области на къщата. 
Ако искате да повишите влажността на въздуха в дадено помещение, трябва да сте сигурни, че 
вратата на стаята е затворена, докато уредът е в експлоатация. 

 
Q. Колко трябва да показва влажността в стаята? 
 
A.  Препоръчителната относителна влажност е между 40 и 60 % . 
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Q. До какво води прекалено сухият или прекалено влажен въздух? 
 
A. Сухият въздух може да доведе до суха кожа, електростатични заряди, разстройване на 
музикални инструменти, повишено отделяне на прах, увреждане на дървени елементи 
(изсушаване и напукване), заболяване, болест и изсушаване на носната лигавица. Твърде висока 
влажност на въздуха може да доведе до развитие на мухъл, плесени и примерно отлепване на 
тапети от стените. 

Q. Защо да се нуждая от овлажнител, а просто не отворя прозореца? 
A. Влажността на въздуха във външния въздух не е достатъчно висока, за да се овлажни дадено 
помещение. 

 
Q.   Къде би трябвало да поставя овлажнителя? 
A. Уредът трябва да бъде поставен в средата на стаята, а не на една стена, прозорец, врата или 
термо-мост, така че въздухът да циркулира свободно около уреда. 

 
Q. Мога ли да чистя тялото на уреда в миялна машина? 
A. Не, вие не можете да използвате миялната машина, тъй като ще се деформирате уреда. 

 

Обща информация за овлажняване на въздуха 
 
Знаете ли, че когато въздуха е прекалено сух това води до: 
• изсъхване на лигавицата и причинява напукани устни и парещи очи!  

• насърчава инфекции и заболявания на дихателните пътища!  
• води до липса на енергия, изтощение и отслабена концентрация! 
• създава проблеми на домашните любимци и стайни растения!  
• насърчава образуването на прах, електростатичен заряд при синтетичен текстил, килими  
  и синтетични подови настилки?  
• причинава щети, пукнатини по дървени мебели, особено дървени подове?  
• разстройва музикални инструменти? 

 
Физическия комфорт на човека и на животните се влияе от много аспекти. Един от тях е правилно 
овлажнения въздух, който дишаме. Например, по време на отоплителния период, студенината 
навлиза отвън и се разпространява в пространството, което обитаваме. Това действие става през 
прозорците. Като резултат относителна влажност на въздуха спада. Получава се неблагоприятна 
атмосфера за растения и животни, дървени предмети и мебели, хората се чувстват дискомфортно 
и стават податливи на настинки. Като правило, в помещението е най-добре, когато относителната 
влажност е между 40% и 60%. Овлажнителите на въздух са особено важни за използване през 
зимния период, а също така в летния период, когато се използва климатична система. 

 

Отстраняване на неизправности 
 
Ремонти на електрическите уреди, могат да се извършват само от специалисти. При неправилен 

ремонт има опасност за оператора, а освен това води до отпадане на гаранцията. 

 

A   ВНИМАНИЕ 
Опасност от електлически удар! 

► Да не се извършват никакви ремонти на електрически части. 

 
Проблем Вероятна причина Решение 

Уредът не работи Захранващия кабел на е 
включен в контакта 

► Включете кабела и включете уреда . 

 
 

Частта, която се пълни с вода 
не е поставена заедно с 

останалите части 

► Сложете водната основа и сглобете уреда 
правилно 

 
 

Няма вода в резервоара ► Напълнете уреда с вода според 
инструкциите. 
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Проблем Вероятна причина Решение 

Уреда е шумен Уредът е сглобен неправилно ► Сложете водната основа правилно и 
сглобете уреда правилно 

Няма овлажняване Няма вода в резервоара ► Напълнете уреда с вода според 
инструкциите. 

 
 

Овлажняващия филтър се е 
калцифицирал, втвърдил 

► Сменете овлажняващия филтър с нов. 

Индикатора за 
ниво на водата не 

се вижда 

Дадена част от уреда е 
изпусната при сглобяването 

► Изключете уреда от захранването.  
► Проверете дали уредът е сглобен правилно 
(схема B). 

 
 

Уредът е сглобен неправилно  
 

Уреда изпуска, 
губи вода. 

Уредът е препълнен ► Изпразнете уреда 
► Подсушете уреда. Избършете водата, която 
е изтекла. 

 
 

Дадена част от уреда е 
изпусната при сглобяването 

► Изключете захранването  
► Проверете дали уредът е сглобен правилно 
(схема B). 

 
 

Уредът е сглобен неправилно  
 

Усеща се 
неприятна 
миризма 

Овлажняващия филтър е 
мръсен и е за смяна 

► Сменете овлажняващия филтър с нов 
(раздел "Смяна на овлажняващия филтър"). 

 

 


