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Pommy LANAFORM 
ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА  
 
Благодарим ви за интереса, който проявихте към овлажнителя POMMY на LANAFORM®.  
 
Няма нищо по-важно от комфортната среда за вашето дете. Ето защо LANAFORM® 
създаде овлажнителя Pommy. Благодарение на автономната си работа от 10 
часаPommy гарантира една спокойна нощ на вашето дете. Приятният дизайн и синята 
светлина на уреда успокояват детето.  
 
С тихата си работа и регулируемия дебит на парата POMMY осигурява дълги и 
комфортни нощи на вашето дете. Неговата вентилационна система разпръсква вода 
под формата на студена пара и по този начин осигурява желаното ниво на влажност. 
 
 
 
 
ПРЕДИ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ОВЛАЖНИТЕЛЯ, ПРОЧЕТЕТЕ ВСИЧКИ ИНСТРУКЦИИ, ОСОБЕНО 
ТЕЗИ НЯКОЛКО ОСНОВНИ ПРЕПОРЪКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ:  
 

 Не използвайте уреда по друг начин, освен по описания в това ръководство. 

 Уверете се, че електрическото напрежение, обозначено върху уреда, отговаря на 
това на вашата електрическа мрежа. 

 С овлажнителя «Pommy» използвайте само биологични етерични масла, 
разтворими във вода.  

 Този уреда не е предназначен за употреба от лица, включително деца. които имат 
намалени физически, сензорни или умствени способности, или от лица, които 
нямат опит или познания, освен ако те не използват уреда с помощта на друго лице, 
което е отговорно за тяхната безопасност, контролира ги или инструктира 
предварително за използването на уреда. Не трябва да се позволява на деца да си 
играят с уреда. Овлажнителят «Pommy» не е играчка.  

 Не използвайте аксесоари, които не са препоръчани от LANAFORM® или не се 
доставени с този уред. 

 Ако захранващият кабел е повреден, той трябва да бъде заменен със специален 
кабел или подобен от продавача или от неговия сервиз за следпродажбена 
поддръжка. 

 Не използвайте уреда, ако щепселът е повреден, ако уредът не работи правилно, 
ако е падал на пода или е повреден, или е падал във вода. В такъв случай дайте 
уреда за проверка при продавача или в неговия сервиз за следпродажбено 
обслужване. 

 Винаги изключвайте уреда от електрическата мрежа след употреба или преди 
почистване. 

 Незабавно изключете уреда от електрическата мрежа, ако падне във вода – още 
преди да го извадите от водата. 

 Един електрически уреда никога не трябва да бъде оставян без надзор, когато е 
включен. Изключете го, когато не го използвате. 



 Отдалечавайте захранващия кабел от горещи повърхности. 

 Никога не използвайте този уред в стая, където се използват аерозолни продукти 
(спрейове) или където се подава допълнителен кислород. 

 Този уред е предназначен изключително за домашна употреба. 

 Никога не блокирайте вентилационните отвори на уреда и никога не го поставяйте 
върху нестабилна повърхност, като например килим или матрак. Това би могло да 
се попречи на вентилацията. Уверете се, че вентилационните отвори не са 
запушени с коса, конци, прах и др... Не вкарвайте в тях предмети. 

 Винаги поставяйте овлажнителя върху твърда, равна и хоризонтална повърхност, 
най-малко на ПЕТНАДЕСЕТ сантиметра от стените и го отдалечете от източници на 
топлина, като например печки, радиатори и др. Овлажнителят може да не работи 
правилно, ако не е върху хоризонтална повърхност.  

 Не използвайте този продукт в близост до място, където има вода или друг 
електроуред, или мебели от дърво. 

 Никога не се опитвайте да включвате или изключвате уреда, когато сте в контакт с 
вода или във влажна среда. Това би могло да породи риск от електрически удар. 

 Никога не поставяйте и не потапяйте уреда във вода или някаква друга течност, за 
да го почистите. 

 Овлажнителят с ултразвук трябва редовно да се почиства. За да правите това 
правилно, вижте инструкциите за почистване в това ръководство и ги следвайте.  

 Никога не разглобявайте основното тяло. 

 Ако протече вода от уреда или се появи неспецифична миризма по време на 
употреба, незабавно спрете да използвате този продукт и го занесете при 
доставчика или в негов сервиз за следпродажбена поддръжка. 

 Не добавяйте НИКАКВИ други субстанции в резервоара, като например 
дестилирана или дейонизирана вода, с  температура под 40°. 

 Никога не включвайте уреда, когато няма вода в резервоара. 

 Не клатете уреда. Това би могло да доведе до разливане на вода от основата, което 
да повлияе негативно на неговата работа. 

 Никога не докосвайте водата и потопените в нея компоненти, когато уредът работи. 

 За да предпазите компонентите от повреда, никога не пръскайте вода в основното 
тяло.  

 Не използвайте етерични масла, чиято употреба не е препоръчителна за използване 
с ароматизатори. 

 Не използвайте синтетични парфюми или есенции, те могат да повредят уреда. 

 Никога не драскайте ултразвуковия преобразувател. 

 При отрицателна температура (под 0 °) източете водата от резервоара и основата, 
за да избегнете нейното замръзване. 

 Не използвайте овлажнителя, ако въздухът в помещението вече е достатъчно 
влажен (има поне 50% относителна влажност). Прекомерната влажност се проявява 
чрез кондензация върху студени повърхности или стени на студени стаи. За да 
определите правилно влажността на помещението, използвайте хигрометър. 
Можете да си купите такъв в повечето специализирани магазини и супермаркети.  

 Препоръчително е да използвате уреда при температура между 5 и 40°С и 
относителна влажност по-малко от 50%. 



 
 
СЪСТАВНИ ЧАСТИ (фиг. 1 и 2) 
 
1. Изход за парата 
2. Резервоар 
3. Основа 
4. Главен ключ (ВКЛ./ИЗКЛ. и регулиране на парата) 
5. Трансформатор 
6. Капачка на резервоара 
7. Гъба за органични етерични масла 
8. Капак на основата 
9. Ултразвуков преобразувател 
10. Светлинен индикатор 
11. Датчик за нивото 

 
 
УКАЗАНИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ 
 
Характеристики: 

 Вместимост 1.2 L 
 Непрекъсната работа в продължение на 10 часа; 
 Лесен за пълнене резервоар за вода; 
 Гъба за етерични масла, която позволява ароматизиране с етерични масла. 

Функции: 

 Увеличава и регулира относителната влажност в стаята; 
 Премахва електростатичните заряди; 
 Подобрява качеството на въздуха в помещението. 

Начин на употреба: 

 Поставете уреда в стаята половин час преди да го включите, за да се адаптира към 
стайната температура. 

 Извадете резервоара за вода от уреда (фиг. 3), развийте капачката, като я завъртите 
в обратна на часовниковата стрелка посока (фиг. 4). 

 Напълнете резервоара с чиста вода, с температура максимум 40°C (фиг. 5). 
Затворете капака, като го въртите по посока на часовниковата стрелка.  
Внимание! Не пълнете резервоара през горната му част или изхода за пара. 
(фиг. 6) 

 Уверете се в неговата чистота и проверете уплътнението му, после внимателно го 
сложете върху основата. (фиг. 7) 

 «Pommy» има гъба за етерични масла, която вече е ароматизирана с лимон, така че 
не добавяйте нови органични етерични масла отгоре. Гъбата за етеричните масла е 
разположена в изхода за пара (стъблото на «Pommy») (фиг. 8). Тази първа гъба 
може да се използва няколко пъти. 



 За да смените гъбата и да поставите ваши собствени етерични масла, извадете 
изхода за пара (стъблото на «Pommy») и свалете съществуващата гъба (фиг. 9 и 10). 
Отсега нататък можете, върху нова гъба, да добавяте по 2-3 капки органични 
етерични масла, преди да поставите отново гъбата в изхода за пара (фиг. 11). 
Внимание! Вижте параграфа в това ръководство за използването на етерични 
масла. 

 Със сухи ръце поставете щепсела и включете уреда. Светлинният индикатор светва 
в синьо. Уредът започва да работи. (фиг. 12). 

 Светлинният индикатор преминава от синьо в червено, когато няма достатъчно 
вода (фиг. 13).  

 Настройте желаната интензивност на парата, като завъртите копчето за управление 
на интензивността на парата (фиг. 14). 

 Винаги е необходимо да следите от близо работата на уреда, за да избегнете 
всякакъв риск. 

ВНИАМНИЕ! Използване на етеричните масла: 

За разпръскването на органични етерични масла в стаята използвайте само гъбата, 
която се намира в изхода за парата. Сипете няколко капки органични етерични масла 
върху гъбата и след това я поставете отново в изхода за парата. (фиг. 9, 10 и 11). 

Никога не сипвайте етеричните масла направо в резервоара за вода на овлажнителя, 
тъй като това би могло да повреди непоправимо уреда. 

Преди да изберете органичните етерични масла, които ще използвате за 
ароматизиране, наложително е да потърсите съвет от продавач-консултанта в 
магазина. 

 

ВНИАМНИЕ! ДОКОЛКОТО Е ВЪЗМОЖНО, НЕ ОСТАВЯЙТЕ УРЕДА ВКЛЮЧЕН В 
ЕЛЕКТРИЧЕСКАТА МРЕЖА, КОГАТО НЕ ГО ИЗПОЛЗВАТЕ. 

 

ПОДДРЪЖКА И СЪХРАНЕНИЕ:  

 

Ако водата е твърда, т.е. ако съдържа твърде много калций и магнезий, в уреда може 

да се образува "бял налеп" и да се появи пяна по повърхността в резервоара, върху 

ултразвуковия преобразувател (керамична подложка, произвеждаща ултразвук) и 

върху вътрешните стени на резервоара за вода. Наличието на пяна по повърхността на 

ултразвуковия преобразувател не позволява на уреда да функционира правилно. 

 

Нашите съвети: 

1) Използвайте преварена и охладена вода или дестилирана вода при всяка употреба. 
2) Почиствайте резервоара на всеки 3 дни, а преобразувателя всяка седмица.  
3) Сменяйте редовно водата в резервоара, за да бъде тя винаги прясна – не я 



оставяйте да престоява там повече от два дни. 
4) Почиствайте уреда и проверявайте дали всички части са напълно сухи само когато 

уредът не се използва. 
 

 

За да почистите преобразувателя: 

1) Поставете от 2 до 5 капки оцет на повърхността му и ги оставете да престоят от 2 до 
5 минути. 

2) Изчистете пяната от повърхността с помощта на мека четка. Не използвайте твърди 
инструменти за стъргане на повърхността. 

3) Изплакнете преобразувателя с чиста вода. 
4) За почистване на преобразувателя не използвайте сапун или други вещества, които 

имат свойства на основа. 
 

 

За да почистите резервоара на уреда: 

1) Почистете водния резервоар с помощта на мека кърпа и оцет, ако има пяна ИЛИ 
варовикови отлагания отвътре. 

2) Ако пяната покрива ключа за безопасност, сипете няколко капки оцет и го почистете 
с четка. 

3) Изплакнете водния резервоар с чиста вода. 
 

Съхраняване:  

1) Почистете и подсушете внимателно ултразвуковия овлажнител, като следвате 
инструкциите за поддръжка.  

2) Оставете го да изсъхне напълно, преди да го приберете за съхранение. Не го 
прибирайте, ако има вода в основата.  

3) Съхранявайте уреда на хладно и сухо място, далеч от обсега на деца.  
 

 

ОТСРАНЯВАНЕ НА ПРОБЛЕМИ 

В случай че уредът не работи при нормални условия, консултирайте се със следната 

таблица: 

 

Повреда Възможни причини Решения 

Няма изходен въздушен 
поток, няма пара 

Няма ток Включете уреда в 
електрическата мрежа 

Регулаторът за дебита на 
парата е поставен на 
минимум. 

Настройте интензивността 
на парата. 

Нивото на водата в 
резервоара е много високо. 

Изтеглете вода от 
резервоара. 

Теч от резервоара за вода. Затворете правилно капака. 

Има изходен въздушен Няма вода в резервоара. Напълнете резервоара. 



поток, но няма пара Температурата на уреда е 
много ниска. 

Поставете уреда при стайна 
температура в 
продължение на половин 
час преди употреба.  

Парата има странен мирис Водата в резервоара е 
застояла. 

Почистете резервоара и 
налейте прясна вода. 

Органични етерични масла. Сменете гъбата, използвана 
за органичните етерични 
масла. 

Слаба интензивност Регулаторът за дебита на 
парата е поставен на 
минимум. 

Завъртете копчето за  
регулиране.  

Отлагания върху 
преобразувателя. 

Почистете 
преобразувателя.  

Водата е твърде студена. Използвайте вода със 
стайна температура. 

Водата не е чиста. Почистете резервоара и 
налейте прясна вода.  

Парата не се повишава. 

Регулаторът за дебита на 
парата е поставен на 
минимум. 

Настройте интензивността 
на парата.  

Резервоарът и основата не 
са правилно свързани. 

Уверете се, че са свързани 
правилно. 

Уредът не работи 
правилно. 

Върнете продукта на 
доставчика или в негов 
сервиз за следпродажбена 
поддръжка. 

Шум 

Резонанс поради твърде 
ниско ниво на водата в 
резервоара.  

Добавете вода в 
резервоара. 

Резонанс поради 
нестабилна повърхност. 

Поставете уреда върху 
стабилна повърхност. 

 
 
(ОТПАДЪЦИ) 
 
(ГАРАНЦИЯ ОТ LANAFORM) 
 

 
 

 




