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МОБИЛЕН ОХЛАДИТЕЛ ЧРЕЗ ИЗПАРЕНИЕ НА ВОДА 
 

POLIFEMO SLIM 
 

 

 

ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА 
Прочетете внимателно инструкциите, преди да използвате уреда или да извършвате операции по 
поддръжката. Спазвайте всички инструкции за безопасност; неспазването на инструкциите може 

да доведе до злополуки и/или щети. Съхранявайте тези инструкции на сигурно място за бъдещи 

справки.
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                                       ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ   

• Използвайте този уред само както е описано в това 
ръководство. Всяка друга употреба, която не е препоръчана от 
производителя, може да причини пожар, токов удар или 
нараняване на хора. 

• Не използвайте този уред на открито, този продукт е само за 
употреба на закрито. 

• Уверете се, че типът на мрежовото захранване отговаря на 
електрическите изисквания на уреда (220-240V~/50 Hz). 

• Необходимо е да се използва контакт, който е проверен и 
отговаря на изискванията. 

• Този уред може да се използва от деца на възраст над 8 години 
и хора с намалени физически, сетивни или умствени 
способности или с липса на опит и познания, ако са били под 
наблюдение или инструктирани относно използването на уреда 
по безопасен начин и разбират опасностите. 

•  Децата не трябва да играят с уреда. 

• Почистването и поддръжката на уреда не трябва да се 
извършват от деца без надзор. 

• Този продукт не е играчка. Децата трябва да бъдат 
наблюдавани, за да се гарантира, че не си играят с уреда. 

• Не използвайте уреда, ако кабелът или щепселът са 
повредени. Ако захранващият кабел е повреден, той трябва 
да бъде заменен от производителя или служба за техническа 
помощ или във всеки случай от лице с подобна квалификация, 
за да се предотврати всякакъв риск. 

• Уредът трябва да бъде инсталиран в съответствие с 
националните разпоредби за окабеляване. 

• Изключете от електрическата мрежа, когато уредът не се 
използва или когато почистване. 

•  Изключете уреда от контакта по време на пълнене и почистване. 

• Не докосвайте щепсела с мокри ръце, има опасност от токов 
удар. 

•  Когато изключвате захранващия кабел, не дърпайте кабела. 

• Не огъвайте захранващия кабел и не поставяйте тежки 
предмети върху него. Не използвайте удължителни кабели. 

• Не поставяйте уреда под електрически контакт, не използвайте 
уреда в баня или в близост до плувен басейн. 

• По време на употреба се уверете, че щепселът на захранващия 
кабел не е замърсен и вкарайте щепсела докрай в контакта.
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• В случай на аномалии, изключете уреда незабавно, не се 
опитвайте да го ремонтирате и го занесете в местния 
център за техническа помощ. 

• Не разглобявайте и не сменяйте частите сами, това може да 
повлияе на безопасността на продукта. 

• Ако по време на работа от продукта излиза необичайна 
миризма или звук, незабавно изключете уреда и изключете 
захранването. 

• Не блокирайте решетките за вход и изход за въздух и не 
вкарвайте предмети, те могат да доведат до течове, къси 
съединения и повреда на продукта. 

• Не излагайте охладителя на пряка слънчева светлина, тъй като 
цветът на материалите може да се промени и уредът да 
прегрее. 

• Не използвайте инсектициди, масла, почистващи 
препарати, запалими или експлозивни спрейове или спрей 
бои около уреда; не използвайте агресивни химически 
почистващи препарати за почистване на корпуса: това 
може да повреди покритието и цвета. 

• Не разливайте вода върху продукта има риск от късо 
съединение и повреда на уреда. 

•  Не поглъщайте батерията има опасност от химическо изгаряне. 

• Този продукт съдържа батерия тип "копче". Ако батерията бъде 
погълната, тя може да причини тежки вътрешни изгаряния само 
за 2 часа и това може да доведе до смърт. 

•  Съхранявайте новите и използваните батерии далеч от деца. 

• Ако отделението за батерии не се затваря добре, спрете да 
използвате продукта и го дръжте далеч от деца. 

• Ако смятате, че батериите може да са били погълнати или 
влезли в която и да е част от тялото, незабавно потърсете 
медицинска помощ. 

• Батериите съдържат материали, които са опасни за околната 
среда; те трябва да бъдат извадени от уреда, преди да бъдат 
изхвърлени за скрап и да бъдат изхвърлени безопасно. 

• Имайте предвид, че високите нива на влажност могат да 
насърчат растежа на биологични организми в околната среда. 

• Не позволявайте зоната около овлажнителя да се овлажни или 
намокри. Ако се появи влага, намалете мощността на 
овлажнителя. Ако дебита на овлажнителя не може да бъде 
намален, използвайте овлажнителя периодично. Не 
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позволявайте абсорбиращи материали, като килими, завеси, 
завеси или покривки, да се намокрят. 

• Никога не оставяйте вода в резервоара за вода, когато уредът 
не се използва. 

• Изпразнете и почистете овлажнителя преди съхранение. 
Почистете уреда преди следваща употреба. 

• Не оставяйте въздушния поток, насочен към дете за 
дълго време: това не е здравословно. 

• След като добавите вода в резервоара, не накланяйте или 
удряйте продукта, когато го поставяте или премествате, за да 
избегнете изплискване. Ако резервоарът е изпразнен, но има 
останала вода в машината, незабавно я изключете от контакта 
и изчакайте 24 часа, преди да я включите. 

• Нивото на водата в резервоара за вода не трябва да надвишава 
линията за максимално ниво. Когато функциите за охлаждане и 
овлажняване са активирани, нивото на водата в резервоара за 
вода не трябва да е под линията за минимално ниво. 

• Когато резервоарът е пълен с вода, не хващайте дръжката, за 
да повдигнете цялата машина, в противен случай водата в 
резервоара за вода може да изтече, натиснете внимателно, за 
да преместите продукта с помощта на дръжката. След като се 
уверите, че в резервоара няма вода, повдигнете цялата 
машина. 

• По време на овлажняване е строго забранено разглобяването 
и сглобяването на филтъра и изпарителния панел, тъй като 
водните капки могат да излязат от изхода за въздух.
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                                               ОПИСАНИЕ НА ЧАСТИТЕ   
 

ИЗГЛЕД ОТПРЕД                                           ИЗГЛЕД ОТЗАД 
 

 

 
 

 

 

1. Контролен панел 7.  Дистанционно управление 

2. Челен панел 8.  Филтър и изпарителен панел 

3. Предна решетка 9.  Заден панел 

4. Изход въздух 10. Кабелна макара 

5. Страничен въздушен филтър 11. Резервоар за вода 

6. Захранващ кабел  

КАК ДА ИЗПОЛЗВАТЕ УРЕДА 
 

Устройството не изисква инсталация. 
Поставете уреда на равна и стабилна повърхност и свържете захранващия кабел към подходящ електрически 
контакт (220-240V ~50Hz): уредът може да се стартира чрез натискане на бутона ON/OFF: уредът преминава в режим 
на готовност, издава два звукови сигнала. За да преместите уреда, използвайте дръжката на гърба. Не използвайте 
този охладител в райони с висока влажност, богати на прах или с температура над 40°C. 
Този продукт може да се използва в 3 режима (Нормален, Естествен и Сън) и с 3 възможни скорости на 
вентилация (ниска, средна, висока), както като вентилатор, така и като охладител/овлажнител: в този случай 
резервоарът намиращ се отзад трябва да бъде напълнен с деминерализирана вода, без да се надвишава 
максималното ниво, посочен отпред на уреда на прозрачен прозорец. Когато нивото на водата е под минималното 
ниво, водната помпа не може да засмуче вода от резервоара, така че спира или не стартира. Ще прозвучат звуков 
сигнал и светлинна аларма (светодиодът на бутона за охлаждане / овлажняване светва), за да ви напомня, че няма 
достатъчно вода.. 
Уредът не спира да работи, спира да работи само водната помпа, след това функцията "охлаждане / овлажняване" 
спира, докато вентилацията продължава. 
След употреба извадете резервоара за вода от мястото му. Винаги го изпразвайте. 
Вентилаторът засмуква въздух от околната среда и го прекарва през филтъра против прах и изпарителния панел, 
който се поддържа постоянно овлажнен благодарение на система, която изтегля вода от резервоара и я пръска 
върху панела. Входящият горещ въздух изпарява част от водата, която е напоена в панела и се охлажда.
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ON/OFF БУТОН  

КОНТРОЛЕН ПАНЕЛ

 

Натиснете този бутон на контролния панел, за да включите или изключите уреда. 
След натискане на бутона, уредът ще издаде два звукови сигнала и ще премине в режим на готовност; натиснете 

отново бутона ON/OFF и уредът ще работи в нормален режим , при ниска вентилация  за 3 секунди, след 
което ще премине на средна скорост на вентилация: това е само когато уредът се включи за първи път. Съответният 
светодиод ще светне на контролния панел. 
В режим на готовност е възможно само включване или изключване на уреда, всички останали функции не работят. 
Когато устройството работи, натиснете бутона ON / OFF, за да възстановите режима на готовност. 

 

БУТОН РЕЖИМ  

 

Когато устройството е включено, той работи в Нормален режим. 
Натиснете този бутон, за да изберете желания режим на работа в следната последователност:  
Нормален -> Естествен -> Сън 

- Нормален режим: уредът работи по предварително зададена програма; съответният светодиод  на 
контролния панел свети. Възможно е да изберете желаната скорост на вентилатора. 

 

 

- Естествен режим: уредът работи чрез редуване на периоди на ниска, средна или висока скорост според 
предварително зададена програма и съответно избраната скорост на вентилатора; в този режим  съответният 

светодиод на контролния панел е . 
 

 

- режим Сън: уредът работи с редуващи се периоди на ниска, средна или висока скорост според предварително 
зададена програма и съответно избраната скорост на вентилатора; в този режим, съответният светодиод на 

контролния панел е  
 

Включени висока скорост и режим "сън": Устройството работи в нормален режим при висока скорост на 
вентилатора в продължение на 30 минути, след това превключва на средна скорост за 30 минути, след което 
продължава да работи при ниска скорост на вентилатора. 
Включени средна скорост и режим "сън": Устройството работи в нормален режим при средна скорост на 
вентилатора в продължение на 30 минути, след което продължава да работи при ниска скорост на вентилатора. 
Включени ниска скорост и режим "сън": Устройството работи в нормален режим постоянно при ниска скорост на 
вентилатора. Съответните светодиоди ще светнат според работната скорост на вентилатора. 

 

+ - БУТОНИ 
 

Когато уредът е включен, натиснете бутоните + или -, за да изберете скоростта на вентилатора и да настроите 
таймера. В нормален режим всяко натискане на бутоните + или - съответства на интервал от 1 до 24 стъпки на 
скоростта. За по-бърз избор, задръжте клавиша + или - натиснат. В режим Естествен и Сън всяко натискане на 
бутоните + или - съответства на 8 стъпки на скоростта. Избраната скорост или таймер се показват на дисплея.
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БУТОН СКОРОСТ НА ВЕНТИЛАТОРА 

Когато уредът е включен, натиснете бутона за скорост на вентилатора, съответният светодиод светва на 
дисплея, след това натиснете бутоните + -, за да зададете желаната скорост на вентилатора (от 1 до 24), 
интервалът при всяко натискане е 1 скоростна стъпка. В Нормален режим всяко натискане на бутоните + или - 
съответства на 1 скоростна стъпка, докато в режими Естествен и Сън, стъпките съответстват на 8 скорости при всяко 
натискане, следователно ще бъде възможно да се задават скорости 8, 16, 24, които съответстват съответно на 
ниска, средна и висока скорост на вентилатора. Избраната скорост се появява на дисплея. 
Ако не бъдат направени допълнителни избори в рамките на 5 секунди или ако не са избрани други бутони (освен 
бутона ON / OFF), изборът ще бъде отменен и уредът ще продължи да работи със зададената скорост. 
 
Когато уредът е включен, задръжте бутона за скорост на вентиалтора натиснат за 3 секунди, за да активирате 

вентилацията, светодиодът мига на дисплея и продължава да работи в този режим в продължение на 20 минути. 
По време на режим вентилация бутоните не работят, с изключение на тези за скоростта на вентилатора и бутона 
ON/OFF. За да деактивирате вентилацията, натиснете и задръжте бутона за скорост на вентилатора за 3 секунди. 

След 20 минути работа устройството автоматично се изключва и преминава в режим на готовност. 

 

БУТОН ТАЙМЕР  

Когато уредът е включен, натиснете този бутон, за да изберете работния обхват на уреда, светодиодът светва 
на дисплея. След това натиснете бутоните + или -, за да зададете интервала на работа от 1 до 12 часа. Всеки 
избор на бутоните + или - съответства на 1 час. Зададеният интервал се появява на дисплея. Ако зададеният 
интервал е 0, настройката на таймера ще бъде отменена. 
Aко не бъдат натиснати други бутони в рамките на 5 секунди (с изключение на бутона за захранване), избраният 
работен интервал ще остане зададен. По време на работа дисплеят ще показва оставащото време до изключване 
и скоростта на вентилатора на всеки 10 секунди. Когато се достигне избрания интервал, уредът автоматично се 
изключва и преминава в режим на готовност. 

 

 

БУТОН SWING  
 

Когато устройството е включено, натиснете този бутон, за да активирате въртенето на решетката за подаване на 
въздух, съответният светодиод на контролния панел ще се включи. За да изключите функцията SWING, натиснете 
този бутон отново. 

 

 

БУТОН ОХЛАЖДАНЕ / ОВЛАЖНЯВАНЕ   
 

Когато уредът е включен, натиснете този бутон, за да активирате функцията охлаждане / 
овлажняване. Съответният светодиод на контролния панел светва. За да деактивирате 
функцията, натиснете този бутон отново. 

 

 

БЪРЗО ОПРЕДЕЛЯНЕ НА НИВОТО НА ВОДАТА В РЕЗЕРВОАРА 
 

Когато уредът се пусне в режим на охлаждане, обикновено са необходими 50 секунди, за да се открие липса на вода 
в резервоара: в този момент се излъчва звуков сигнал, който се повтаря 10 пъти, водната помпа спира както и 
функцията за охлаждане. 
Ако в резервоара няма достатъчно вода, уредът сигнализира за липсата на вода с 5-секунден звуков сигнал. 

 

 

ФУНКЦИЯ ПАМЕТ 
 

При свързан захранващ кабел, когато включите уреда чрез натискане на бутона ON/OFF, той ще започне да работи с 
последните избрани настройки преди изключване, с изключение на функциите Таймер и режим Сън, които не могат да 
бъдат запаметени. 
Когато уредът бъде включен отново, той ще работи на средна скорост на вентилатора и след 3 секунди ще премине 
към избрания режим, в който е работил преди да бъде изключен. 

 

ФУНКЦИЯ ЗА ДЕАКТИВИРАНЕ НА ОСВЕТЛЕНИЕТО НА ДИСПЛЕЯ 
 

Ако не се направи избор от контролния панел, след 1 минута интензитетът на осветлението на дисплея се намалява 
до 30%: при докосване на който и да е бутон светодиодите се връщат към пълна интензивност на светлината. 

За да активирате тази функция от дистанционното управление или от уреда, натиснете и задръжте бутона  за  
3 секунди, дисплеят се изключва напълно.
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ДИСТАНЦИОННО УПРАВЛЕНИЕ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бутоните на дистанционното управление отговарят на функциите на контролния панел. 

На дистанционното има и бутон  , който позволява деактивирането на светодиодите на контролния панел 
на уреда. 

 

 

КАК ДА ПОСТАВИМ/ИЗВАДИМ БАТЕРИТЕ ЗА ДИСТАНЦИОННОТО УПРАВЛЕНИЕ (вижте диаграмата по-долу) 
Отворете капака за батерията на гърба на дистанционното управление (натиснете и издърпайте капака). 
Поставете батерията в капака, като се уверите, че полярността е правилна. Поставете капака обратно на 
мястото му на дистанционното управление. 
Използвайте литиеви/манганови батерии тип "копче", модел CR2032 -3 V, в съответствие с Директива за 
батериите №. 2006/66/EО изменена с Директива 2013/56/ЕС (доставя се с дистанционното управление). 

 

 
 

 

 

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРАВИЛНО ИЗХВЪРЛЯНЕ НА ПРОДУКТА СЪГЛАСНО ЕВРОПЕЙСКА ДИРЕКТИВА 
2013/56/EC заменяща предишната Директива 2006/66/ЕО 
Моля, сменете батерията, когато нейният електрически заряд е изчерпан: в края на живота си не трябва да се 
изхвърля заедно с несортирани отпадъци. Батерията трябва да бъде оставена на подходящо място за разделно 
изхвърляне на отпадъци или до търговци, които предоставят подобна услуга. Разделното изхвърляне на 
батериите предотвратява потенциалните негативни въздействия върху околната среда и човешкото здраве в 
резултат на неправилно изхвърляне, а също така позволява материалите, от които са направени да бъдат 
оползотворени и рециклирани, за да се постигнат значителни икономии на енергия и ресурси. Задължението за 
разделно изхвърляне е подчертано от символа на зачеркната кофа за боклук, който се появява върху батерията. 
Незаконното изхвърляне на продукта от потребителя води до прилагане на административни санкции, 
определени от действащите разпоредби.
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                                      ПЪЛНЕНЕ НА РЕЗЕРВОАРА ЗА ВОДА   
 

РЕЗЕРВОАРЪТ ТРЯБВА ДА БЪДЕ ПЪЛЕН С ДЕМИНЕРАЛИЗИРАНА ВОДА, ЗА ДА 
РАБОТИ УРЕДЪТ В РЕЖИМ ОХЛАЖДАНЕ/ОВЛАЖНЯВАНЕ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Заключване на резервоара 

 

 

 

 

 

 

 

Преди да включите уреда, свалете двете странични ключалки на резервоара, като ги завъртите, и извадете 

резервоара, разположен в задната част на уреда. Преди да премахнете напълно резервоара, е необходимо да 

изключите водната помпа. Отстранете блока на водната помпа, като го завъртите, както е показано на фигурите 

по-долу, след като резервоарът е изпразнен и почистен, поставете отново водната помпа, като завъртите блока 

отново. Уверете се, че е здраво закрепен към резервоара. 
 

 

 

Добавете деминерализирана вода директно в резервоара за вода. Напълнете резервоара до посоченото 

максимално ниво, можете да видите нивото на водата през прозрачен прозорец, разположен на предния панел на 

уреда. След като резервоарът е напълнен, поставете го обратно на мястото му и поставете отново ключалките на 

резервоара. 
 

 

 

Максимално ниво на водата в резервоара 
 

 

 

 

 

 

 

 

Минимално ниво на водата в резервоара
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Ако искате да поддържате температурата на водата в резервоара под температурата на околната среда за дълго 

време, за да благоприятствате охлаждането през най-горещия сезон, добавете един от двата охладителя от 

синтетичен лед, към водата в резервоара, след като сте го оставили във фризера за необходимото време, за 

пълното му изстудяване. Ледът абсорбира топлината от водата. 

Препоръчва се непрекъснато използване на лед за оптимизиране на охлаждащия капацитет. 

Възможно е първия път, когато го използвате, да забележите парфюм или водата да придобие определен цвят: 

няма рискове за здравето. 

 

                                          ПОДДРЪЖКА И СЪХРАНЕНИЕ   
 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ВИНАГИ ИЗКЛЮЧВАЙТЕ УРЕДА ПРЕДИ ПРОЦЕДУРИ ПО 
ПОЧИСТВАНЕ ИЛИ ПОДДРЪЖКА. ВАЖНО: НЕ ПОТОПЯВАЙТЕ ПРОДУКТА ВЪВ ВОДА. 

 

Почистване на външната повърхност на уреда 
Използвайте мека кърпа, за да премахнете праха от продукта. 
Ако това не е достатъчно, използвайте мека кърпа, навлажнена с вода и мек почистващ препарат при температура 
не по-висока от 50°C. Оставете уреда да изсъхне напълно, преди да го използвате. 
Не използвайте корозивни детергенти или разтворители като бензин. Не мийте уреда с вода. Не използвайте масла, 
химически вещества или други средства, които могат да повредят повърхността, за да я почистите.  
Използвайте прахосмукачка, за да премахнете праха от решетките за вход/изход на въздух. 

 

 

Почистване на филтрите за прах, панела с пчелна пита и резервоара за вода 
Почиствайте филтрите за прах често, поне веднъж месечно. 
Внимателно отстранете филтърния модул от задната страна на уреда и страничните въздушни филтри, след което 
извадете панела с пчелна пита, както е показано на чертежа по-долу. 
Почистете филтрите за прах с мека четка или прахосмукачка и ги измийте във вода с неутрален препарат. 
Накиснете филтъра с пчелна пита в препарат за няколко минути, след това го измийте и го изсушете перфектно. 
Оставете въздушните филтри и филтрите с пчелна пита да изсъхнат напълно след измиване. 
След като извадите резервоара за вода, почистете го с кърпа, напоена с препарат, след това го изплакнете с вода и 
отстранете остатъчната вода. 
След почистване инсталирайте отново компонентите. 

 

 
 

 

 

СЪХРАНЕНИЕ 
Ако уредът не се използва продължително време, изключете захранващия кабел и съхранявайте уреда с това 
ръководство в оригиналната му опаковка, на хладно и сухо място. 
Преди опаковането филтърът с пчелна пита и филтрите за прах трябва да са сухи и да няма вода в резервоара. 
В случай на продължителна неизползване, извадете батерията на дистанционното управление, преди да го 
приберете.
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ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРАВИЛНОТО ИЗХВЪРЛЯНЕ НА ПРОДУКТА СЪГЛАСНО 
ЕВРОПЕЙСКА ДИРЕКТИВА 2012/19/ЕС 
Този уред не може да се бракува с битови отпадъци в края на жизнения му цикъл. Обръщаме вниманието 
Ви към решаващата роля, която потребителят играе при повторната употреба, рециклирането и други 
форми на оползотворяване на такива отпадъци. 
Уредът трябва да бъде бракуван от център за сортирани отпадъци или като се върне на търговеца на 
дребно (за тази услуга не се начислява такса), когато закупите нов еквивалентен уред. 
Разделното изхвърляне на електрическо и електронно оборудване предотвратява негативните ефекти 
върху околната среда и човешкото здраве в резултат на неправилно бракуване, а също така позволява 
материалите, от които е направено, да бъдат възстановени и рециклирани, със значителни спестявания 
по отношение на енергия и ресурси. Изискването за разделно изхвърляне е обозначено с кръстосания 
етикет на кошчето за отпадъци, прикрепен към уреда. 
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