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ИНФОРМАЦИЯ: 

 

Ултразвуковата технология е ефективна и напълно безопасна. 

 

Основно предимство на системата за ултразвуково пулверизиране е получената фина 

мъгла разпръсната течност при стайна температура. Поради тази причина частиците не се 

задържат лесно върху повърхностите, които попадат в обхвата на разпръскване. Така се 

предотвратява евентуална кондензация, предвид по-високата температура на изпарената 

течност за отопление в сравнение с тази на околната среда. 

 

Препоръчително е процедурата да се повтаря поне веднъж годишно, за да се гарантира 

липса на миризми и бактериални замърсявания на климатичната система. 

 

Преди употреба прочетете внимателно следните инструкции. Спазвайте стриктно 

посочените указания. 

 

ОПИСАНИЕ: 

 

Ултразвуковият пулверизатор спира автоматично при достигане на минимално ниво от 

продукта.  

Продължителността на процеса на пулверизиране зависи от температурата: колкото по-

висока е тя, толкова по-кратко е времето на пулверизиране. 

 

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

 

Захранване: AC100V – 240V 

Възможност за атомизация: около130 мл/час (при 20°C стайна температура)  

Диапазон на работна температура:  -1 до +60°C  

Температурен диапазон за съхранение: -30°C до +90°C 

Размер: 130x63x90mm 

Тегло: 0,300kg. 

 

  



НАЧИН НА УПОТРЕБА: 
 

След като разопаковате уреда за първи път, моля, уверете се, че устройството не е 

претърпяло някаква физическа повреда при транспортиране. 

 Поставете пулверизатора върху равна повърхност.  

Отворете бутилката на дезинфекциращия препарат и затегнете правилно адаптора. 

Отворете изхода за аерация, нагласете работното колело на максимум и загрейте до 

максимум. 

Свържете захранващия адаптор с машината и го включете в контакта. Поставете 

адаптора с бутилката в съответната позиция. Натиснете бутона за 

включване/изключване. Когато светне синята светлина, пулверизаторът е започнал 

да работи. 

Процедурата спира автоматично след като е достигнато минималното количество 

течност. 

 

ПОЧИСТВАНЕ: 

 

Изключете захранването и извадете жака на адаптора преди почистване. Ако машината е 

работила до скоро, охладете повече от половин час преди почистване. 

В случай на продължителна употреба, измийте вътрешността на  пулверизатора с  вода и 

оцет (80% вода, 20% оцет). Това е необходимо за по-дълъг живот на уреда 

 

Внимание: 

Изключете адаптора, когато не го ползвате. 

Не го дръжте на земята и внимавайте да не се обърне. Преди употреба се уверете, че 

продуктът е напълно сглобен. Не отваряйте уреда по време на употреба. Не включвайте и 

изключвайте захранващия адаптор с мокри ръце. Не хващайте захранващия кабел когато 

изключвате и включвате адаптора.  

Не поставяйте в близост до електронни устройства. Не използвайте в близост до 

леснозапалими материали.  Дръжте далече от деца.  

Не потапяйте пулверизатора и адаптора във вода по никаква причина. Не пускайте течаща 

вода във вентилационните отвори при почистване. 

 

  



ОТСТРАНЯВАНЕ НА ПРОБЛЕМ: 

ПРОБЛЕМ ПРИЧИНА РЕШЕНИЕ 

Работната лампа не свети и 

няма водна мъгла за 

охлаждане 

Проверете дали жакът е 

пъхнат и включете 

Включете адаптора 

Работната лампа не свети и 

няма водна мъгла за 

охлаждане 

Бутон включване/ 

изключване не е включен  

Включете пулверизатора 

чрез бутона за захранване 

Работната лампа не свети и 

няма водна мъгла за 

охлаждане 

Мръсен резервоар Отстранете замърсяванията 

според инструкциите за 

почистване 

Работната лампа свети, но 

няма водна мъгла за 

охлаждане 

Недостиг на дезинфекциращ 

агент и машината се е 

изключила 

Изключете пулверизатора и 

извадете захранващия 

адаптор 

Пулверизаторът работи, но 

впръсканото количество е 

много малко 

Има натрупани 

замърсявания по 

пръскачката 

Почистете пръскачката с 

малка четка 
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