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 Този продукт е произведен само за ползване у дома. 

 Прочетете всички инструкции за работа преди монтаж и употреба. 

 Моля запазете тези инструкции за работа  и ги оставете на лесно достъпно място. 

 Външния вид и спецификациите подлежат на промени и подобрения без 

предизвестие. 

 

 

 

Важни предпазни мерки 

 

ПРОЧЕТИ ВСИЧКИ ИНСТРУКЦИИ ПРЕДИ УПОТРЕБА 

 

ОПАСНО   За намаляване на риска от електрически удар 

 Не използвай по време на къпане. 

 Не поставяйте или съхранявайте продукта, където може да падне или да бъде 

издърпан в мивка или вана. 

 Не го поставяйте или изпускайте във вода или други течности. 

 Не посягайте към продукт, който е паднал във водата. Веднага го изключете. 



 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ  За намаляване на риска от изгаряния, 

електрически удари, пожар или нараняване на хора. 

• Ако захранващият кабел е повреден, той трябва да бъде заменен от производителя, 

неговия сервизен агент или друго  квалифицирано лице, с цел  да се избегне 

вероятна опасност. 

• Свържете продукта само в подходящо заземен контакт. 

• Изключете уреда от захранването по време на почистване. 

• Не докосвайте захранващия кабел с мокри ръце. 

• Свържете правилно захранващия кабел към електрическия контакт, който отговаря  

на номиналното напрежение на уреда. 

• Поддържайте кабела далече от нагрети повърхности. 

• Не използвайте повреден или разхлабен захранващ кабел. 

• Преди да извадите уреда от тоалетната чиния, първо изключете щепсела. 

• Не свързвайте други електрически уреди към същия електрически контакт, в който 

е свързано устройството. 

• Децата трябва да бъдат наблюдавани, за да се уверите, че не играят с уреда. 

• Този уред не е предназначен за употреба от хора (включително деца) с намалени 

физически, сетивни или умствени способности или липса на опит и познания, 

освен ако не са били подложени на надзор или указания относно използването на 

уреда от лице, отговорно за тяхната безопасност , 

• Използвайте този продукт само за предназначението му, както е описано в 

настоящото ръководство. 

• Не използвайте приставки, освен ако не са препоръчани от производителя. 

• Никога не работете с този продукт, ако има повреден кабел или щепсел, ако не 

работи правилно, ако е изпуснат или повреден, или е попаднал във вода. Върнете 

продукта в сервизен център за проверка и ремонт. 

• Никога не блокирайте отворите за въздух на продукта или поставяйте върху мека 

повърхност, като например легло или диван, където отворите за въздух могат да 

бъдат блокирани. Дръжте отворите за въздух без наличието на власинки, косми и 

други подобни. 

• Всяко друго обслужване трябва да се извършва от оторизиран сервизен 

представител. 

• Необходим е строг надзор, когато този продукт се използва от, на или близо до 

деца или инвалиди. 

•  Не разглобявайте, ремонтирайте или нанасяйте промени по уреда. 

 

 



Важни предпазни мерки 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ  За намаляване на риска от изгаряния, 

електрически удари, пожар или нараняване на хора. 

• Никога не използвайте докато спите или сте сънливи. 

• Никога не изпускайте и не поставяйте никакви предмети в нито един отвор или 

маркуч. 

• Не използвайте на открито или не работете, когато се използват аерозолни (спрей) 

продукти или когато е попаднал кислород. 

• Не изливайте и не пръскайте вода върху  уреда. 

• Не използвайте почистващ препарат с пара. 

• Пазете уреда далеч от огън или запалими вещества. 

• Не свързвайте с промишлени водоизточници. 

• Не поставяйте запалена цигара или запалителни материали в тоалетната. 

• Внимавайте с  изгаряния с ниски температури. 

• Трябва да се използват нови комплекти маркучи, , и старите маркучи да не се 

използват повторно. 

ВНИМАНИЕ   За намаляване на риска от нараняване на хора или повреда 

на уреда или имуществото. 

• Не поставяйте тежки предмети и не стъпвайте върху устройството. 

Това може да доведе до повреда на продукта или нараняване. 

• Когато почиствате устройството, не използвайте никакви химикали. 

Почистете уреда с влажна, добре изтъркана мека кърпа. За големи петна 

използвайте мека кърпа, навлажнена с лек препарат за миене на чинии и 

изтрийте след това  със суха кърпа. 

Това може да доведе до повреда на продукта. 

• Не затваряйте капака със сила . 

Това може да доведе до дефект на продукта. 

• Не се облягайте  на капака. 

Това може да доведе до дефект на продукта. 

• Когато не го  използвате за дълъг период от време, изключете захранващия 

кабел и източете резервоара за вода. 

Водата в резервоара може да е замърсена и да причини проблеми с кожата. 

• Не завъртете или издърпайте маркучите за свързване. 

Това може да повлияе на подаването на вода или да причини изтичане на вода. 

• Не покривайте отвора за топъл въздух или вкарвайте ръце или други 

предмети. 

Това може да причини електрически удар. 



• Не използвайте устройството по време на неизправност на продукта. 

Изключете захранващия кабел и се обадете в оторизиран сервизен център. 

Това може да доведе до пожар или електрически удар, ако устройството работи, 

докато не е в изправност. 

Важни предпазни мерки 

Маркиране 

Тази маркировка, посочена върху продукта или в неговото ръководство, 

показва, че не трябва да се изхвърля заедно с други битови отпадъци в края 

на експлоатационния му период. За да предотвратите евентуална щета върху 

околната среда или човешкото здраве, причинена от неконтролирано 

изхвърляне на отпадъци, моля отделете този продукт от другите видовете отпадъци и го 

рециклирайте отговорно,  за да насърчите устойчивото повторно използване на 

материалните ресурси.   

Домакинските потребители трябва да се свържат с търговеца на дребно, откъдето са 

закупили този продукт, или с местните власти, за да разберат къде и как могат да го 

отнесат за екологично безопасно рециклиране.  

Бизнес потребителите трябва да се свържат с доставчика си и да проверят условията по 

договора за покупка.  

Този продукт не трябва да се смесва с други търговски отпадъци при изхвърляне. 

Вход за защита от вода: IPX4 (само за топла седалка) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Идентификация на части 

Popodusche 
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Идентификация на части 
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Основни инструкции  

1. Седнете на седалката 

 

Когато сте седнали, индикаторът за водното налягане/суха температура 

ще светне. 

 

 

 

2. Натиснете бутона "ПРОЧИСТВАНЕ" или "БИДЕ" 

• Използвайте функция  "ПРОЧИСТВАНЕ" или "БИДЕ". 

• Всяка функция работи за 1 минута. 

• Премести работното почистване  с натискане на бутона 

"ПРОЧИСТВАНЕ" или "БИДЕ" докато използвате. 

3. Натиснете бутона "Подсушаване" 

• Индикаторът за налягане на водата / сухата температура светва и 

стартира подсушителя с топъл въздух. 

• Функцията за сушене ще работи за 3 минути. 

(Работи в продължение на 1 минута в автоматичен режим) 

• Работата при подсушаване може да бъде максимална чрез внимателно избърсване на 

влажна зона с тоалетна хартия. 

4. Натиснете бутон „СТОП“ 

 

 Спира всички работещи функции.   

 

• Когато използвате устройството, моля, седнете в центъра. 
(Сензорът на седалката може да не е правилно активиран, ако не е разположен в центъра. Моля, вижте информацията относно сензора 

на седалката на страница 10.) 

Ако функцията " ПРОЧИСТВАНЕ" или " БИДЕ" работи дълго време, температурата на 

водата ще спадне постепенно. За да възстановите топлата вода, възобновете работата след 

3 минути. 



Функции и работа 

ПРЕМЕСТВАНЕ (осцилиращо измиване) 

• Преместете почистващите струи чрез натискане на бутон "ПРОЧИСТВАНЕ " или 

"БИДЕ" при почистване или почистване на биде. 

• Накрайникът спира, като отново натиснете бутона " ПРОЧИСТВАНЕ" или " 

БИДЕ". 

НАСТРОЙВАНЕ НА НАЛЯГАНЕТО НА ВОДАТА 

• Индикаторът за нивото на налягането на водата светва, когато седалката е заета. 

Устройството помни последните настройки относно налягането на водата. 

• Налягането на водата може да се регулира чрез натискане на бутоните "HI" или 

"LO". 

• Когато седалката не е заета, индикаторът за нивото на водно налягане изгасва. 

НАСТРОЙВАНЕ НА ПОЗИЦИЯТА НА ДЮЗАТА 

• Натиснете бутона "FR" или "BK", за да регулирате позицията на дюзата по време 

на " ПРОЧИСТВАНЕ " или " БИДЕ". 

• Устройството помни последните настройки относно позицията на дюзите. 

РЕГУЛИРАНЕ НА ТЕМПЕРАТУРАТА НА ВОДАТА 

• Натиснете бутона "ВОДА", за да настроите нивото на температурата на водата. 

Изберете желаното ниво. 

РЕГУЛИРАНЕ НА ТЕМПЕРАТУРАТА НА ТОПЛАТА СЕДАЛКА 

• Натиснете бутона "СЕДАЛКА", за да регулирате нивото на температурата на 

седалката. Изберете желаното ниво. 

*Устройството помни настройките за температурата на водата и седалката, дори когато захранването е 

изключено. Не е необходимо да регулирате температурните настройки след прекъсване на захранването. 

РЕГУЛИРАНЕ НА ТЕМПЕРАТУРАТА НА ВЪЗДУШНИЯ ПОДСУШИТЕЛ 

• По време на работата на подсушителя индикаторът за налягане на водата / сухата 

температура показва нивото на температурата на топлия въздушен подсушител. 

• Устройството помни последните настройки за температурата на топлия въздух. 

Натиснете бутона "HI" или "LO", за да регулирате температурата на топлия въздух. 

 



 

Функции и работа 

LED НОЩНА СВЕТЛИНА 

• LED Нощната светлина се активира чрез натискане на бутона "СВЕТЛИНА" и 

функцията LED Нощната светлина започва да работи автоматично, когато стане 

тъмно. За да отмените функцията LED Нощна светлина, натиснете отново бутона " 

СВЕТЛИНА " и светодиодът се изключва. 

• Когато работи функцията LED Нощна светлина. Бидето автоматично разпознава 

тоалетна светлина и LED Нощната светлина продължава. Потребителят може да 

използва удобно бидето, без тоалетна светлина. 

• Консумацията на електроенергия е малка и използва функцията LED Нощна 

светлина без грижата относно електрическото зареждане. 

АВТОМАТИЧНО СПЕСТЯВАНЕ НА ЕНЕРГИЯ 

• Намерете  LED  индикатора в положение "АУТО" чрез натискане на бутон 

"ПЕСТЕНЕ НА ЕНЕРГИЯ". 

• Поддържа 30 ° C за топлата вода и температура на седалката всяка в режим на 

автоматично запаметяване. 

• Функцията за автоматично спестяване на енергия временно се освобождава, когато 

седите на седалката. 

• Функцията за автоматично спестяване на енергия проработва отново, когато се 

отдалечите от седалката. 

• • За да отмените функцията за автоматично спестяване на енергия, натиснете 

бутона "Спестяване на енергия ", след което LED индикатора се изключва. 

СУПЕР  СПЕСТЯВАНЕ НА ЕНЕРГИЯ 

• Поставете  LED индикатора в положение "СУПЕР" чрез натискане на бутон 

"СПЕСТЯВАНЕ НА ЕНЕРГИЯ". 

• Бидето има сензор за тоалетна осветеност за себе си и показва отлична ефективност 

на пестене на енергия в режима за супер спестяване на енергия. 

• Водата и седалките поддържат нормална температура при използване на функцията 

за супер спестяване на енергия, а режимът на пестене на енергия временно се 

освобождава, когато светлината на тоалетната се включи.  

• Системата се връща в нормален режим, от режим за пестене на енергия, дори ако се 

заема седалката в тъмно състояние. 

• За да отмените функцията за супер спестяване на енергия, натиснете два пъти 

бутона "СПЕСТЯВАНЕ НА ЕНЕРГИЯ ", след което светодиодът се изключва. 



САМОПОЧИСТВАНЕ НА ДЮЗИТЕ 

• Преди и след всяка операция функцията за почистване на самоходните дюзи се 

включва и дезинфектира главата на дюзата. 

ПОЧИСТВАНЕ НА ДЮЗИТЕ 

• Натиснете едновременно бутоните " ПРОЧИСТВАНЕ " и "БИДЕ". Дюзата излиза и 

спира. 

• Почистете ръчното  дюзата с мека четка. Натиснете бутона "СТОП" и дюзата се 

връща в позиция за съхранение, след което се включва самопочистващата функция. 

 

Функции и работа 

ВКЛЮЧЕНО / ИЗКЛЮЧЕНО 

• Натиснете бутона " СТОП " за повече от 4 секунди и индикаторът за захранване ще 

се изключи. 

 Устройството ще се изключи напълно. 

• Натиснете който и да е бутон, за да включите захранването. 

• Устройството помни всички предварителни настройки независимо от прекъсването 

на електрическата мрежа, така че няма нужда да нулирате функциите, след като 

захранването се върне обратно. 

МАСАЖ 

• При натискането на бутона за масаж и пулсиращата функция се задейства, докато 

се извършва почистване  или биде. 

 (Не работи при първо ниво на водното налягане) 

• Функцията за масаж спира, като отново натиснете бутона "МАСАЖ". 

ЗАЩИТНА СИСТЕМА СРЕЩУ ИЗГАРЯНЕ ПРИ НИСКА ТЕМПЕРАТУРА  

• Температурата на седалката намалява, ако температурната позиция е "висока", 

когато седите на седалката повече от 30 минути. (Може да причини изгаряния при 

ниска температура в случай, че седите на седалката дълго време.) 

• Връща се до зададената точка, когато се рестартира или се отдалечите от седалката. 

АВТОМАТИЧНО ПОЧИСТВАНЕ 

• Преместете почистващото устройство и подсушителя с топъл въздух, за 1 минута, 

като натиснете бутона " АВТОМАТИЧНО ПОЧИСТВАНЕ ". 



• Третото ниво на налягането на водата, второто ниво за температурата на 

подсушителя с топъл въздух и последната позиция на дюзата, които са настроени 

автоматично от предишен потребителски са настроени на автоматично. 

(Налягането на водата, температурата на на подсушителя с топъл въздух и 

позицията на дюзата могат да се регулират според предпочитанията на 

потребителя) 

• Когато използвате функцията за автоматично почистване. Сензорните сили трябва 

да поставят водата и температурата на седалката на "Средно", в случай че 

температурата е зададена в позиция "Висока". 

(Може да се регулира температурата на водата и седалката според предпочитанията 

на потребителя) 

• Може да се върне към предишната функция за автоматично деактивиране, която е 

била настроена при анулиране на функцията за автоматично почистване или чрез 

натискане на бутона за спиране. 

• Полезна функция за възрастни хора, слаби и деца. 

СЕНЗОР  НА СЕДАЛКА 

• На седалката се монтира сензор на седалката (виж стр. 5) 

• Сензорът за седалката се активира, когато кожата се допре до седалката. 

Поради това сензорите за седалките може да не се активират, ако върху седалката 

са поставени капак от плат или други материали. 

 

Монтаж 

Внимание преди монтаж 

• Проверете дали размерът и формата на тоалетната седалка са 

подходящи за монтаж. 

• Проверете дали всички аксесоари са на мястото си. 

• Не свързвайте захранването, докато не приключи инсталацията. 

• Заземяването трябва да се извършва само от оторизирано лице от 

сервиз. 

 

1. Отстранете съществуващата тоалетна седалка 

• Отстранете съществуващата тоалетна седалка и капак, като разглобите фиксиращите 

болтове под нея. 



• Запазете отделения капак на седалката и болтовете за последваща употреба 

 

   

2. Извадете резервоара за тоалетна вода напълно след изключване на 

водозахранването, като завъртите спирателния вентил по посока на часовниковата 

стрелка. 

 

Монтаж 

3. Отстранете маркуча за водозахранването от страната на спирателния вентил, след 

това монтирайте T-вентила. 

 

Гумени опаковки 

Шайби 

Фиксиращи 

болтове 

Пускане на вода 

Спирателен вентил 

Труба за 

водоснабдяване 

изсмуквам 



 В случай, че  тръбата  е твърда, T-вентилът не може да бъде монтиран. Трябва да 

закупите и инсталирате отделния гъвкав маркуч (за резервоара за вода). 

 

 

4. Поставете болтовете за фиксиране в отворите за фиксиране на тоалетната седалка 

 

 

• Ако има проблем при поставянето на болтовете за 

фиксиране поради малък фиксиращ отвор (под 14 

mm или 0,55инча) на тоалетната седалка, трябва да 

използвате други болтове и шайби за поставяне. 

(В пакета е включена само една двойка стандартни 

болтове за фиксиране като допълнителна част) 

 

5. Поставете шайбите върху болтовете за фиксиране. 

6. Затегнете плочата за захващане с фиксиращи болтове, след като поставите скобите 

на плочата за захващане.  

 

Маркуч за 

водоснабдяване 

T-вентил 

Фиксиращи гайки 
Фиксиращи 

болтове 

Фиксиращи 

болтове 

Скоби 

Плоча за захващане 

Шайби 



7. Плъзнете уреда към фиксатора, който е монтиран в съответствие с каналите под 

устройството. 

 

8. Свържете мекият маркуч към Т-вентила и устройството. 

 

Монтаж – Допълнителни стъпки 

ВТОРИ МОНТАЖ КЪМ ЪГЛОВ ВЕНТИЛ 

 вземете водната линия за свързване между системата на бидето и входната вода 

 отворете водното колело и незабавно проверете дали има теч 

ТРЕТИ МОНТАЖ КЪМ  НА ВОДНА ВРЪЗКА ЗАД СТЕНА 

 

• Вземете трите дъски, от които гледате директно към показващата конструкция 

• Спрете водата, докато използвате колелото 

• Използвайте T-свързващия модул (№ 6) със специален фитинг (№7) *инча, допълнителен 

водопровод (№ 12) * 

Т-вентил 



• Накрая, трябва да свържете към следваща линия (№ 13) *, като използвате винт (№8) * 

• Относно водопроводната линия (№ 13) осъществете връзка със системата на бидето 

• Отворете водното колело и незабавно проверете дали има теч. 

• За да затворите стената трябва да направите дупка в в трите дъски, както следва: 

 

 
 

 • Затворете стената в обратна посока, както в началото 

* специалното приспособление (№ 7) не е необходимо при използване T-свързващия 

модул.  

Не са включени в принадлежностите: 

• водна линия (№ 13) - попитайте вашия водопроводчик 

• Винт (№8) - попитайте вашия водопроводчик 

Демонтаж 

Следвайте инструкциите по-долу, ако е необходимо да демонтирате устройството, за да го 

преместите. 

 

1. Изключете щепсела. 

2. Спрете  водозахранването, като завъртите спирателния вентил по посока на 

часовниковата стрелка и напълно източете резервоара с тоалетна вода. 

3. Изключете гъвкавия маркуч от уреда и откачете уреда от тоалетната. И 

демонтирайте плочката за захващане от тоалетната. 

 

За да откачите устройството, издърпайте напред, в положение на повдигане, предната част 

на устройството, както е показано на илюстрацията. 



 

 

4. Изключете щепсела за източване под устройството и източете изцяло водата от 

резервоара за вода. 

  

5. Разкачете гъвкавия маркуч и T-вентила. 

6. Свържете маркуча за водоснабдяване към спирателния вентил. 

7. Отворете спирателния вентил, като завъртите обратно на часовниковата стрелка и 

проверете дали има изтичане при  връзките. 

8. Поставете отново оригиналната седалка и капак на тоалетната чиния. 

Поддръжка 

ПОЧИСТВАНЕ НА ФИЛТЪРА ЗА ВОДА 

1. Спрете водозахранването, като завъртите спирателния вентил по посока на 

часовниковата стрелка и напълно източете резервоара с тоалетна вода. 

2. Извадете филтъра за вода, като го завъртите обратно на посока на часовниковата 

стрелка. 

3. След почистване на филтъра, поставете отново, като завъртите по посока на 

часовниковата стрелка. 

4. Отворете спирателния вентил. 

Щепсел за източване 



 

 

ПОЧИСТВАНЕ НА ДЮЗАТА 

1. Натиснете едновременно бутоните "ПОЧИСТВАНЕ" и "БИДЕ". 

Дюзата излиза и спира. 

2. Почистете дюзата ръчно с мека четка. За да върнете дюзата в позиция за 

съхранение, натиснете бутона "СТОП". След това автоматично се активира 

функцията за автоматично почистване на дюзите. 

 

 

Поддръжка 

ВЪНШНО ПОЧИСТВАНЕ 

• Външният корпус на устройството е изработен от пластмаса, която може да бъде 

повредена от телени четки, химикали и др. Не използвайте никакви химикали. 

• Почистете уреда с плътна влажна мека кърпа. Не пръскайте уреда с вода. 

• При почистване изключете захранващия кабел. Моля, бъдете внимателни, за да не 

пръснете водата към щепсела или контакта. 

• Докосването на контакта с мокри ръце може да доведе до електрически удар. 



 

 

Отводняване на резервоара за вода 

 

1. Първо изключете захранващия кабел. 

2. Затворете спирателния вентил, като завъртите по посока часовниковата стрелка. 

 
3. След поставяне на резервоара (4i) под дренажния маркуч, разхлабете щепсела за 

източване и напълно източете резервоара за вода. 

 

ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА ЗАМРЪЗВАНЕ ПРЕЗ ЗИМАТА 

1. Свържете захранващия кабел и проверете дали захранването на устройството е 

включено. 

2. Не изключвайте нивото "ВОДА" и регулирайте температурата на водата до "LO" 

или по-висока. 

Щепсел за източване 



3. Ако не използвате устройството дълго време, източете резервоара за вода. 

 

 

Отстраняване на проблеми 

Преди да се обадите на сервиз, проверете следните подробности. 

 

Описание на 

проблема 

Възможни причини 

 

Устройството изобщо 

не работи 

• Захранването е изключено. 

•Натиснете който и да е бутон, за да проверите. 

• Захранващият кабел не е свързан. 

• Има прекъсване на захранването. 

POPO, LADY, 

TROCKNEN, 

AUTOM.REINIG. не 

работи 

• На седалката е поставен капак или нещо подобно. 

• Проверихте ли,  дали е покрита седалка или нещо подобно е на 

повърхността на седалката? 

Уредът започва да работи само когато кожата на потребителя 

докосне сензора на седалката. 

Не се изпръсква вода • Спирателния  вентил е затворен. 

• Има прекъсване на водоснабдяването. 

Ниско налягане на 

водата 

• Нивото на водно налягане е зададено на "LO". 

• Водният филтър е запушен. 

Температурата на 

водата е ниска 

• Нивото на температурата на водата е изключено или е настроено 

на "LO". 

• Топлата вода може да се използва за около 40 секунди при 

настройката на налягането на водата  на "MID". За да 

възстановите избраната температура, ще са необходими около 3 

минути. 

Седалката не е топла • Топлата температура на седалката е изключена или е нагласена 

на "LO". 

Подсушаващият  

въздух не е топъл 

• Нивото на температурата на подушителя е изключено или е 

настроено на  LO11. 

 



Спецификации на продукта 

Продукт Popodusche NB09 Popodusche NB09D 
Захранване 220-240V ~, 50/60 Hz 
Макс. Консумация на енергия 660-785W 

Дължина на захранващия кабел 1.4m 
Водоснабдяване свръзка Директно свързване към водоснабдяването 

Водоснабдяване налягане 98 - 735 kPa 

п
о

ч
и

ст
в
ан

е
 

Ниво 

на 

водата 

Почистване 1,1 // мин 

Биде 1.3 // мин 

Настройка на 

налягането на водата 

5 Нива 

 
Темп. регулиране Нормална температура, 34 ° С, 37 ° С, 40 ° С 

Капацитет на 

нагревателя 

600-714W 

Устройство за 

безопасност 

Термична дюза, термостат, сензор за нивото на водата 

Затоплена 

седалка 

Темп. регулиране Нормална температура, 35 ° С, 38 ° С, 40 ° С 

Капацитет на 

нагревателя 
55-65W 

 
Устройство за 

безопасност 
Термична дюза 

Посушител Темп. регулиране Нормална температура. ~ 50 ° C (5 нива) 

Капацитет на 

нагревателя 
150-178W 

Устройство за 

безопасност 
Термична дюза, Би - метал 

Температура на водоснабдяването 3 ° С ~ 35 ° С 

Темп. на условията за употреба 3 ° С ~ 40 ° С 
Размер на продукта (W) 470 мм х (L) 530 мм x (H) 165 

мм 
(W) 470 мм х (L) 515 мм х (H) 

165 мм 

Тегло на продукта 4.5 кг 4.6 кг 

 
 

Гаранция 

 

ГАРАНЦИОННА КАРТА НА ПРОДУКТА 

• Ние гарантираме, че нашите продукти нямат производствени дефекти при нормална 

употреба и обслужване за период от две (2) години след покупката. Тази гаранция се 

разпростира само до първоначалния купувач. 

• За дефект на продукта, моля, свържете се с вашия доставчик или нашия сервизен център. 

Име на продукта Popodusche Име на модела Popodusche NB09 

Popodusche NB09D 

Дата на покупката  Сериен номер  

Име на покупката  Продължителност на 

гаранцията 

две години след 

покупката 



<Регулация за безплатни сервизни услуги> 

• По време на гаранционния период, ако продуктът покаже дефект при нормалната му 

употреба , както е указано в Ръководството за експлоатация, бележките с предупреждения, 

насоките за етикети и тн., той подлежи на безплатно сервизно обслужване. 

• Дори по време на гаранционния период, след продажбеното обслужване не се прилага 

безплатно при следните случаи: 

 

(1) Щети, настъпили от небрежност или вина на клиента, както и дефект или повреда, 

възникнала в резултат на неправилна поправка или промяна. 

(2) Дефекти или повреди, възникващи в следствие на пожар, газ, наводнение, 

земетресение, мълния, други природни бедствия, замърсяване или необичайна 

електрическа мощност. 

(3) Дефект или вреда, настъпили в следствие на употреба извън обичайната в 

домакинството (дългосрочна обществена употреба, използване вътре в превозно средство, 

монтирано  вътре в плавателен съд и т.н.) 

(4) Дефект или повреда, настъпили след покупка по време на транспортирането в 

следствие на неправилна грижа. 

(5) Дефект или повреда, настъпили по време на монтажа. 

(6) Носене на потребни части (опаковка, филтри и др.) 

(7) Повторна инсталация на продукта по заявка на клиента. 

(8) Прочетете внимателно Ръководството с  инструкции, преди да заявите след 

продажбени услуги, тъй като такси ще бъдат фактурирани в случай на посещения при  

грешни повиквания. 


