Характеристики
Модел

VA-AH012

Волтаж

AC 100V-240V 50/60Hz

Мощност

25W

Капацитет на резервоара

3 L / 103 oz

Макс. количество дим

>180 mL на час (стандартно)
>288 mL на час (с комин)

1. Стандартна дюза
2. Дръжка
3. Резервоар за вода
4. Захранващ кабел
5. Основа
6. Контролен панел
7. Инфрачервен приемник
8. Накрайник “Комин”
9. Страна за източване
10. Филтър
11 Изход за въздух

(1) Когато свържете уреда към захранването и всички индикаторни лампи ще мигнат веднъж със звуков
сигнал. Уредът вече е в режим на готовност.
(2)
Включване / изключване на захранването
Лампичката на бутона за захранване и дисплея за ниска степен на дим ще мигне веднъж и издаде със
звуков сигнал.
(3)
Обем на мъглата
Докоснете бутона, за да зададете ниско / средно / високо ниво на мъглата. Съответното
индикаторните лампички ще се включат със звуков сигнал след всяко натискане.
(4)
Таймер
Задайте 2ч / 4ч / 6ч таймер за автоматично изключване. Съответните светлинни индикатори ще светнат
със звуков сигнал.
Добавяне на вода
1. Капачка на резервоара
2. Улей на резервоара

(5)
Режим за спане
1. Когато устройството е включено докоснете бутона, за да влезе уреда в режим на заспиване.
2. По време на режим на заспиване звуковият сигнал и всички индикаторни лампи ще се изключат.
Индикаторните лампички ще мигат само при натискане на бутоните.
3. Натиснете отново бутона или бутона за включване, за да излезете от режим на заспиване.

Завъртете, за да свалите капачката, добавете подходящо количество
вода в резервоара и завийте
капачката отново, докато не изтича вода. Не се въртете с прекомерна
сила.
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Често срещани проблеми

Проблем

Не излиза дим

Неестествен
дим
Теч
Лоша/гадна
миризма
Капки или влага
по уреда

Причина

Решение

Няма захранване

Свържете към зарядното

Не е включен

Натиснете бутона и го включете

Няма вода в дифузера

Добавете вода в резервоара

Дифузера е загрял

Изключете го и го преместете
на прохладно място

Температурата е висока

Преместете го на по-хладно

Мръсотия се е натрупала

Изчистете резервоара

Въздушния отвор е
блокиран

Изчистете въздушния отвор

Капака не е затворен

Затворете капака

Уреда е нов

Изчистете резервоара и
го подсушете

Мръсна вода

Изчистете резервоара,
използвайте чиста вода

Силно ниво на дима

Намалете нивото на дима или
го изключете за кратко време

Мръсна вода

Използвайте чиста вода
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(6) Запаметяваща функция
Когато е включен овлажнителят ще възобнови предишната настройка на мъглата от последният път когато
е бил в употреба.
(7) Предупреждаване за ниско ниво на водата
Когато в резервоара няма достатъчно вода или резервоарът е повдигнат нагоре, уредът ще спре да работи
автоматично, като индикаторът за включено/изключено ще премига 3 пъти (без звуков сигнал).
(8) Дистанционно управление
Можете да използвате дистанционното, за да управлявате устройството в рамките на 6 метра, когато е
директно обърнат към инфрачервения приемник. Моля, останете на 45 градуса от приемника, ако е обърнат
на друга посока.
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