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1.1. ОПИСАНИЕ НА УСТРОЙСТВОТО
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1 главен уред
2 филтър за деминера-
лизация на вода
3 антибактериална касе-
та
4 капак на изходна дюза
5 капак на съд за вода с 
декоративна вложка
6 Съд за вода
7 каишка за пренос на 
съда с вода
8 Ръководство с ин-
струкции

1.2. ЕЛЕМЕНТИ НА ОСНОВЕН ДИСПЛЕЙ (ОПИСАНИЕ)
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1 Вкл./иЗкл. LED
2 Бутон за задаване на 
целева влажност
3 индикатор за свърши-
ла вода
4 индикатор на режим 
на спрей
5 индикатор за мрежова 
връзка
6 Бутон за режим спрей/
Вкл./изкл. на мрежа
7 Бутон Вкл./изкл.
8 индикатор за темпера-
тура
9 индикатор за влаж-
ност



2. ПОДГОТОВКА ЗА РАБОТА
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*** Предварително, поставете филтъра и 
касетата в отделен съд с вода в продъл-
жение на 6 часа.
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3.1. РАБОТА С УРЕДА (БЕЗ МОБИЛНО ПРИЛОЖЕНИЕ) 3
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3.2. РАБОТА С УРЕДА (С МОБИЛНО ПРИЛОЖЕНИЕ)
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4. ПОДДРЪЖКА
1

3

изключете
уреда OFF

+ 2

Почистете уреда, като използвате мек почистващ препарат и кърпа.
НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ АБРАЗИВНИ ПОЧИСТВАЩИ ПРЕПАРАТИ, КАТО ЕМУЛСИИ, 
ПОЛИРАЩИ ПРЕПАРАТИ И ДР. ЗА ПОЧИСТВАНЕ НА КОРПУСА НА УРЕДА
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1  УВОД

уважаеми клиенти, благодарим Ви, че избрахте нашите продукти!
Смарт овлажнителят AGU SAH10/SAH10B е високопроизводителен 
уред, който може да създаде оптимален климат на закрито. Смарт 
овлажнителят AGU SAH10/SAH10B е проектиран и произведен с 
най-съвременни технологии и материали.
характеристики на смарт овлажнител AGU SAH10/SAH10B:
1. Дистанционно управление на уреда чрез мобилното приложение 

AGU.
2. ултразвуковата технология осигурява приятно овлажняване на 

въздуха във Вашия дом.
3. Водата в уреда се почиства от бактерии, котлен камък и други 

частици, благодарение на антибактериалната касета с кокосо-
ви влакна и сребърни йони** и филтъра за деминерализация на 
вода.

4. антибактериалната касета** предотвратява до 99% разпростра-
нението на обичайните бактерии във водата в рамките на 24 часа.

5. Благодарение на антибактериалната пластмаса, разпростране-
нието на бактерии по повърхностите на уреда е 99% по-бавно в 
рамките на 24 часа.

6. Съд за вода, с вместимост от 5.5/6-литра и високата скорост на 
пръскане гарантира ефективно овлажняване на помещения с 
площ до 40 m2.

7. Вградени хигрометър и термометър.
8. освен това, уредът притежава и следните изключително важни 

функции:
  автоматичен контрол на необходимото ниво на влажност в 

помещението.

  Разреждане на зарядите на статично електричество (те могат 
да се образуват в сух въздух).

** Доставя се допълнително.

 моля, преди употреба на смарт овлажнителя, прочетете 
внимателно това ръководство с инструкции и го пазете за 
бъдеща справка.
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2  СПИСЪК НА СИМВОЛИ
Символи   Значение

 Продуктът отговаря на изискванията на:
  Директива за радио оборудване 2014/53/ео;
  Директива 2011/65/ео RoHS за ограничение за употребата 

на определени опасни вещества в електрическото и елек-
тронното оборудване.

 WEEE (Директива за излязло от употреба електрическо и 
електронно оборудване). Символът на продукта или на не-
говата опаковка означава, че този продукт не попада в кате-
горията на битови отпадъци. За да се избегне възможно ув-
реждане на околната среда и човешкото здраве, разделяйте 
такъв тип отпадъци от другите и ги изхвърляйте в съответ-
ствие с приетите стандарти.

 Продуктът отговаря на изискванията на:
 TR CU 020/2011 “За електромагнитна съвместимост на тех-

нически средства”.

       Предупреждение/ Внимание

 Прочетете “Ръководството с инструкции” преди употреба.

  Производител.

  Дата на производство

3  ОБХВАТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Високопроизводителният смарт овлажнител AGU SAH10/SAH10B е 
проектиран да повишава и поддържа оптималното ниво на влаж-
ност в жилищните помещения.
Проблемът със сухия въздух през зимата или в помещения, в които 
работи климатик, или отоплителен уред, вече е решен.
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4  ЦЯЛОСТЕН КОМПЛЕКТ

7

 основен блок – 1 бр.
 Съд за вода – 1 бр.
 капак на съд за вода с декоративна вложка – 1 бр.
 капак на изходяща дюза – 1 бр.
 Ръководство с инструкции – 1 бр.
 филтър за деминерализация на вода – 1 бр.**
 антибактериална касета – 1 бр.**

** Доставя се допълнително.
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5  ОСНОВНИ СПЕЦИФИКАЦИИ

елемент описание

Тип ултразвуков овлажнител  

електрическо захранване AC електрическо захранване 220 V 
50-60 Hz

Скорост на пръскане, мл/ч
ниво 1: 100
ниво 2: 200
ниво 3: 300

обем на съд за вода 6 за модел SAH10
5,5 литра за модел SAH10B

материал на съд за вода антибактериална ABS пластмаса

макс. препоръчителна площ на 
обслужвано помещение, m2 40

Датчици Термометър/хигрометър

Защита от котлен камък Да (йонообменен филтър със смола)

консумация на енергия, W 22,5

Тегло, g
Смарт овлажнител:
SAH10 – 2250
SAH10B – 2300

Размери, мм
Смарт овлажнител: SAH10 – 
375x205x205 
SAH10B – 375x220x205

антибактериална касета
антибактериалната касета с 
кокосови влакна и 
сребърни йони

филтър за деминерализация на вода йонообменен воден филтър

експлоатационен живот на продукта

живот:
основен блок – 5 години
филтър за деминерализация – 
филтриране на не повече от 100 
литра вода антибактериална касета 
– 12 месеца
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6  ОПИСАНИЕ НА УРЕДА
 6.1. ОСНОВНИ ЕЛЕМЕНТИ НА ДИСПЛЕЙ

Вкл./Изкл.
на мрежа

Вкл./Изкл. LED
Бутон
Вкл./Изкл. 

Бутон за 
задаване на 
целева влажност

 
Режим на
пръскане

Индикатор за
свършила вода

Индикатор на
режим на спрей

Индикатор за температура

Индикатор за
влажност

Индикатор за
мрежова връзка

 6.2. ОСНОВНИ ЧАСТИ НА КОРПУС

Съд за вода

Капак на съд за вода
с декоративна вложка

Главен уред

Капак на изходна дюза

Каишка за съд за вода*

 
*Доставя се само за модел SAH10B
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 6.3. ФИЛТЪР И КАСЕТА
Този овлажнител е проектиран за работа както със, така и без фил-
тър за деминерализация и антибактериална касета.

   ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

  ако използвате овлажнителя без филтър и касета, използ-
вайте дестилирана вода. освен това, почиствайте регулярно 
съда за вода (вижте глава 10 “Почистване и поддръжка”).

  използването на овлажнителя с чешмяна вода без филтър 
ще предизвика появата на бели налепи по уреда и съседните 
предмети, ще понижи живота на уреда и ще анулира гаранци-
ята.

филтър за 
деминерализация на 

вода** 

 антибактериалната 
касета с кокосови

влакна** 

** Доставя се допълнително.

7  НАСОКИ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА

   ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

  При използването на електроуред, винаги трябва да се спаз-
ват основни предпазни мерки.

  Преди свързване се уверете, че напрежението, указано на 
уреда, отговаря на напрежението на мрежата във Вашия дом.

   Този уред е само за домашна употреба. не използвайте уреда 
за цели, различни от неговото предназначение. използването 
на уреда за цели, различни от описаните в настоящето ръко-
водство, се възприема за нарушение на правилата за работа.
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   Проверявайте периодично захранващия кабел за възможни 
повреди.

   не използвайте уреда, ако има видими повреди по захранва-
щия кабел или корпуса.

   Този овлажнител може да се използва от лица (включително 
и от деца) с понижени сензорни или ментални възможности 
и с липса на опит и познания, само ако тези лица са надзи-
равани или бъдат инструктирани по отношение на уреда, от 
лицата, отговарящи за тяхната безопасност.

   уредът не трябва да се оставя без надзор по време на работа.
   изключвайте уреда от електрическото захранване само със 

сухи ръце, като дърпате за щепсела, а не за кабела. неизпъл-
нението на това може да доведе до повреда на проводника и 
токов удар.

   Винаги изключвайте уреда от електрозахранването, когато 
той не се използва и преди почистване и смяна на части.

   не полагайте захранващия кабел в близост до източници на 
топлина, газ или електрически печки. уверете се, че кабелът 
не е усукан или извит, и че не влиза в контакт с остри предме-
ти. Повреда на кабела може да предизвика неизправност на 
овлажнителя.

   Винаги поставяйте уреда на плоска, равна повърхност.
   не насочвайте дюзата към стени или мебели.
   не използвайте уреда, ако той не е напълно сглобен или някои 

от неговите части липсват.
   За почистването на уреда използвайте чиста вода. Темпера-

турата на водата не трябва да надвишават 40˚С.
   В съда трябва да сипвате само вода. не добавяйте парфюм, 

ароматни масла или химикали към водата.
   не поставяйте овлажнителя на пряка слънчева светлина. 

Препоръчителни работни условия: 15˚С–40˚С, < 80% о.В.
   не използвайте уреда в изключително влажни помещения, 

като баня, сауна и др.
   не поставяйте овлажнителя в близост до компютър или друго 

електронно оборудване.
   не се препоръчва поставянето на уреда под климатици.
   уредът изисква редовно почистване. не го потапяйте във 
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вода. не изплаквайте с течаща чешмяна вода. За допълни-
телна информация, вижте раздел “Почистване и поддръжка”.

   не използвайте абразивни почистващи препарати, като ему-
лсии, почистващи кремове, полиращи препарати и др., за по-
чистване на корпуса на уреда.

   ако няма да използвате уреда за дълъг период от време, за-
бършете неговата вътрешност със суха и меха кърпа.

   не отваряйте основния блок на овлажнителя.
   ако забележите неизправност, спрете да използвате овлаж-

нителя и се свържете със специализиран сервизен център. 
При никакви обстоятелства не трябва да ремонтирате уреда 
сами. Всички ремонти трябва да се извършат от упълномо-
щен сервизен център.

   Производителят не носи отговорност за щети или загуби, пре-
дизвикани от неспазване на инструкциите за безопасност или 
от неправилна употреба или от употреба не по предназначе-
ние.

   Дръжте уреда извън достъпа на децата. не позволявайте на 
деца да използват уреда като играчка. овлажнителят не е иг-
рачка и не е предназначен за игра.

   не блокирайте отворите за изход. не сипвайте вода през от-
ворите за въздух/пръскане.

   използвайте само оригинални филтри и касети на AGU, проек-
тирани за тези модели овлажнители. Забранява се използва-
нето на филтри и касети на други производители.

   не почиствайте филтъра или касетата в миялна или перална 
машина.
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8  ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ

1. извадете продукта и неговите аксесоари от кутия-
та. отстранете всички опаковъчни материали, ети-
кети и промоционални стикери.

2. Постовете филтъра за деминерализация в отвора, 
в основата на съда за вода.

   ВНИМАНИЕ
  За правилното функциониране на филтъра за 

деминерализация е необходимо йонообменна-
та смола да абсорбира определено количество 
вода. Поради тази причина, потопете новия 
филтър във вода в продължение на 6 часа, пре-
ди да го поставите в овлажнителя.

  За нормалното функциониране на антибактери-
алната касета, тя трябва да бъде потопена във 
вода в продължение на 6 часа преди да бъде 
поставена в овлажнителя.

3. Поставете антибактериалната касета в основата 
на овлажнителя.

4.	 Поставете	съда	за	вода	върху	основата	на	овлажни-
теля.

 Налейте	6	литра	или	5,5	литра	вода	в	
съда,	 в	 зависимост	 от	 модела	 на	
овлажнителя	 (можете	 да	 използвате	
чешмяна	вода	при	монтиран	филтър,	а	
в	случаите,	когато	не	се	използва	фил-
тър,	 трябва	 да	 се	 налее	 дестилирана	

вода).
5.	 Поставете	капака	на	съда	за	вода	и	капака	на	изхо-

да.	
овлажнителят е готов за работа.

Install the water container lid and outlet 
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9  ПРИНЦИП НА РАБОТА И ПРОЦЕДУРА

9.1. РАБОТА С УРЕДА БЕЗ МОБИЛНО ПРИЛОЖЕНИЕ

1. Свържете смарт овлажнителя към 
електрическата мрежа.

2. Включете уреда, като докоснете ико-
на .

3. можете да контролирате подсветка-
та на уреда, като докоснете икона .

4. изберете един от трите режима на 
пръскане, като докоснете икона .

5. Задайте целевата стойност на овлажняване (при достигането на 
тази стойност, пръскането ще спре), като докоснете икона .

	 Препоръчителната	относителна	влажност	за	помещения	е	между	
40%	до	60%.

6.	 Когато	водата	в	уреда	свърши	на	панела	ще	се	появи	индикаторът	 .

9.2. РАБОТА С УРЕДА С МОБИЛНО ПРИЛОЖЕНИЕ

ДОБАВЕНО УСТРОЙСТВО

Уверете се, че мрежовият
 сигнал е добър

Напредък на връзката
40%

Изберете 
устройство

Изберете
процес

Инициализирайте 
устройството

d
e

Добавете име

Добавете снимка на
детето

Избор на дете

Рожден ден

Пол

Родилни тежест, кг.

Родилни височина, см

Име на лампата

Включете устройството и 
натиснете бутон “Connect”

Умно овлажняване
AGU SAH10

зд
ра

ве хранене
безопасносткомфор

т

Приложението	AGU	Ви	предоставя	допъл-
нителни	 възможности	 за	 дистанционно	
управление	на	вашия	смарт	овлажнител.
Можете	да:	
  Включвате	и	изключвате	уреда	с	Вашия	
смартфон.

  Зададете	необходима	скорост	на	пръс-
кане.

  Регулирате	 целевия	 обхват	 на	 влаж-
ност.

  Да	включвате	и	изключвате	подсветка-
та	и	всички	индикатори	на	уреда.

  Да	зададете	таймер	за	заспиване.
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9.2.1. ИНСТАЛАЦИЯ НА ПРИЛОЖЕНИЕ
зд
ра

ве
хранене

безопасностком

фо
рт

инсталирайте приложението на Android 5.0 или по-ви-
сок, iOS 10.0 или по-висок.
Вариант a: отворете PlayMarket или AppStore, въведете 
«AGU» в полето за търсене и изтеглете приложението.
Вариант б: За директна връзка към изтегляне на при-

ложението, сканирайте този QR код.
1.	 Изтеглете	и	инсталирайте	приложението.

a b

2.	 Регистрирайте	се	или	влезте	чрез	страница	в	социална	медия.
3.	 Изберете	уред	за	свързване.
4.	 Въведете	необходимите	потребителски	данни.
5.	 Въведете	данните	на	Вашата	домашна	мрежа.
6.	 Включете	уреда.
7.	 Натиснете	и	задръжте	бутон		.
8.	 Мрежовият	индикатор	ще	започне	да	мига	бързо.
9.	 Натиснете	бутон	“Connect”	(Свързване)	в	приложението.
10.	Следвайте	инструкциите	на	приложението.

9.2.2. СЛЕД КАТО СВАЛИТЕ ПРИЛОЖЕНИЕТО, СЛЕД-
ВАЙТЕ СТЪПКИТЕ ЗА ВРЪЗКА С УСТРОЙСТВОТО. 

   ВАЖНО:

 1. За да осъществите връзка с овлажнителя, е необходимо ва-
шия рутер да работи на честота 2,4,GHz. Съвременните рутери 
обикновено подържат две честоти – 2,4 GHz и 5GHz. необхо-
димо е да се уверите, че сте задали опция в настройките на 
рутера, така че той да работи на честота 2,4 GHz или паралел-
но на двете честоти. 

 2. мрежата, към която сте свързани с вашия телефон/таблет 
трябва да е тази, работеща на честота 2,4 GHz.

 3. Следвайте стъпките, посочени в инструкцията за употреба.
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10  ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА

   ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
  Преди всяко почистване на овлажнителя се уверете, че той е 

изключен от основното електрозахранване. 
  Редовните грижа и почистване са предпоставки за гладка, 

ефективна и безопасна работа на уреда, както се препоръчва 
от производителя.

10.1. ПОЧИСТВАНЕ НА КОРПУСА
Редовно почиствайте външните повърхности на овлажнителя, за да 
избегнете натрупването на прах. Почиствайте с мека, влажна кър-
па.
   ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
  не потапяйте основния блок на овлажнителя във вода.
  не използвайте абразивни почистващи препарати, като ему-

лсии, полиращи препарати и др., за почистване на корпуса на 
уреда.

10.2. ПОЧИСТВАНЕ НА СЪД ЗА ВОДА
За да поддържате хигиената на уреда, съдът за вода трябва да се 
почиства поне веднъж седмично.
1.	 Преди	почистване,	изключете	уреда,	като	натиснете	 	и	го	изключе-

те	от	основната	мрежа.
2.	 Махнете	капака	на	съда	и	извадете	съда	за	вода.
3.	 Изпразнете	съда	за	вода.
4.	 Отстранете	филтъра	(ако	се	използва)	и	го	оставете	настрана.
5.	 Почистете	уреда,	като	използвате	мека	почистваща	кърпа	и	препа-

рат.
6.	 След	почистване	на	съда,	поставете	обратно	филтъра.

10.3. ПОЧИСТВАНЕ НА ОСНОВАТА НА УРЕДА
1.	 Изключете	 уреда,	 като	 натиснете	 	 и	 го	 изключете	 от	 основното	

електрозахранване.
2.	 Отделете	съда	за	вода.
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3.	 Източете	основния	блок.
4.	 Отстранете	касетата	(ако	се	използва)	и	я	оставете	настана.
5.	 Почистете	уреда,	като	използвате	мека	почистваща	кърпа	и	препа-

рат.
6.	 След	почистване	на	съда,	поставете	обратно	касетата.

10.4. ПОЧИСТВАНЕ И/ИЛИ СМЯНА НА ФИЛТЪРА ЗА 
ДЕМИНЕРАЛИЗАЦИЯ НА ВОДА И КАСЕТАТА

По време на работа, производителността на филтъра за деминера-
лизация на вода и антибактериалната касета постепенно се пони-
жава. По вътрешните повърхности може да се появи котлен камък.
Тип на филтър/касета Полезен живот
филтър за деминерализация на вода 100 литра
антибактериална касета 12 месеца

ако чешмяната вода е много твърда, филтърът за деминерализа-
ция на вода трябва да бъде сменян по-често. Появата на бели от-
лагания по предмети около овлажнителя показва, че филтърът се 
нуждае от смяна.

   ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
  не оставяйте вода в основния блок, когато уредът няма да се 

използва за повече от две седмици.

   ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
  За правилното функциониране на филтъра за деминерали-

зация е необходимо йонообменната смола да абсорбира оп-
ределено количество вода. Поради тази причина, потопете 
новия филтър във вода в продължение на 6 часа, преди да го 
поставите в овлажнителя.

ако няма да използвате овлажнителя, почистете уреда, според ин-
струкциите по-горе, и го подсушете. отстранете филтъра и касетата, 
изплакнете под течаща вода и подсушете.
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11  ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ
В случай на неизправност при работата на уреда, вижте следната 
таблица за нейното отстраняване.

Неизправности Възможни причини Отстраняване

Смарт овлажнителят 
не се включва

Смарт овлажнителят 
не е захранен.

Свържете смарт 
овлажнителя към 
електрическата 
мрежа

Съдът за вода е 
празен

напълнете съда с 
вода

липсва пръскане филтърът е запушен Сменете филтъра
По предметите около 
смарт овлажнителя 
се появяват бели 
налепи

филтърът за 
деминерализация на 
вода е износен

Сменете филтъра

12  ПРАВИЛА ЗА СЪХРАНЕНИЕ, ТРАНСПОРТ И 
 ЕКСПЛОАТАЦИЯ

уредът трябва да се транспортира при температури в диапазона от 
–10 °С до +40 °С с относителна влажност до 75%.
уредът трябва да се използва при температури в диапазона от –10 
°С до +40 °С с относителна влажност до 80%.

   ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
  ако няма да използвате овлажнителя, почистете уреда, спо-

ред инструкциите по-горе, и го подсушете. Препоръчваме из-
ползването на оригиналната опаковка за съхранение.

  уредът трябва да се съхранява при температури в диапазона 
от –10 °С до +40 °С с относителна влажност до 80%. не изла-
гайте уреда на топлинен шок.

   ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
  След транспорт или съхранение при ниски температури е не-

обходимо да оставите уреда на стайна температура в продъл-
жителност на поне 2 часа, преди да го включите.
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13  ИЗХВЪРЛЯНЕ
 Символът на продукта или на неговата опаковка означава, че 

този продукт не попада в категорията на битови отпадъци.
•  Правилното изхвърляне на уреда ще предотврати вредните 

въздействия върху околната среда и здравето на хората.
   За защита на околната среда, този уред не трябва да се из-

хвърля заедно с битовите отпадъци. изхвърлянето трябва да 
се извърши в съответствие с местните разпоредби.

   уредът трябва да се изхвърли в съответствие с Директива ео 
2012/19/ео WEEE (Директива относно отпадъци от електри-
ческо и електронно оборудване).

ако имате въпроси, свържете се с местния орган, отговорен за из-
хвърляне на отпадъци.

14  СЕРТИФИЦИРАНЕ
Смарт овлажнителят AGU SAH 10/SAH10B отговаря на:
  Основните	изисквания	на	Директива	за	радио	оборудване	2014/53/
ЕО;	Директива	2011/65/ЕО	RoHS	 за	Ограничение	 за	 употребата	
на	определени	опасни	вещества	в	електрическото	и	електронното	
оборудване;

  Основните	изисквания	на	TR	CU	020/2011	“Електромагнитна	съв-
местимост	на	технически	средства”.
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15  ГАРАНЦИЯ НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
гаранционният период е указан на гаранционната карта. гаранция-
та е валидна само при представяне на касова бележка от продажба 
и попълнена от упълномощен дилър гаранционна карта.
гаранцията не е приложима към консумативи, съставни части и 
компоненти, като филтър за деминерализация на вода, касета и 
опаковка.
гаранцията и безплатната поддръжка не се предоставят в случай 
на:
  Използване	на	уреда	в	нарушение	на	инструкциите	за	експлоатация.
  Повреди,	предизвикани	от	преднамерени	или	неправилни	дейст-
вия	от	страна	на	клиента,	поради	неправилно	или	небрежни	мани-
пулации.

  Използването	на	смарт	овлажнителя	с	чешмяна	вода,	без	поста-
вен	филтър.

  Доказателства	 за	 механичен	 удар,	 вдлъбнатини,	 пукнатини,	 от-
чупвания	и	т.н.	по	корпуса	на	уреда,	доказателства	за	отваряне	на	
основния	блок,	разглобяване,	неупълномощен	ремонт,	навлизане	
на	влага,	излагане	на	агресивни	вещества	или	други	неразрешени	
промени	на	уреда,	и	в	други	случаи	на	нарушение	на	правилата	
за	съхранение,	почистване,	 транспорт	и	експлоатация,	 които	са	
определени	в	Ръководството	с	инструкции.

   ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
    Следвайте точно инструкциите, за да гарантирате надежд-

на и дългосрочна експлоатация на уреда.
   В случай на необичайна работа на уреда, свържете се с вашия 

търговец на дребно.
   За ремонт и поддръжка, моля, свържете се със специализи-

ран сервизен център.
   Производителят си запазва правото да прави промени в ди-

зайна на уреда.

18 BG



       Производител: 
 Montex Swiss AG,
 Tramstrasse 16, CH-9442 Berneck,
 Швейцария (завод в китай).

  

www.agu-baby.bg
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Сериен номер 

Дата на закупуване 

име на продавач 

Подпис на продавач 

 Целостта на комплекта и работата на устройството са изпитани в присъствието 
на клиента.

име на купувача  

Печат на фирмата 
продавачПодпис на купувача 

 ВНИМАНИЕ! 
 Настоящата гаранция е 

валидна само при правилно 
попълнени документи.

ГАРАНЦИОНЕН СЕРТИФИКАТ

AGU SAH10*/SAH10B

месеца гаранция



ГАРАНЦИОННА КАРТА 

1

2

3

ДаТа  

ПРичина

ПРеПоРЪки

ДаТа  

ПРичина

ПРеПоРЪки

ДаТа  

ПРичина

ПРеПоРЪки

AGU SAH10*/SAH10B



ЗАЯВЛЕНИЕ КЪМ ЦЕНТЪРА 
ЗА ОБСЛУЖВАНЕ И РЕМОНТ

ЛИЧНИ ДАННИ

име 

адрес 

Тел 

e-mail 

В случаите, когато се възползвате от услугите на сервиза, е необ-
ходимо да предоставите лични данни – име, телефон, адрес, e-mail. 
Те се използват само и единствено за осъществяване на сервиз-
ната услуга.
Събирането, обработването и съхранението на личните данни на 
клиентите се извършва в съответствие с изискванията на Закона 
за защита на личните данни и приложимото действащо българско 
и европейско законодателство.



AGU® е регистрирана търговска марка от Montex Swiss AG, 
Tramstrasse 16, CH–9442, Berneck, Швейцария


