
1V 04/10 

NAWILŻACZ ULTRADŹWIĘKOWY

INSTRUKCJA OBSŁUGI
Uważnie przeczytaj instrukcję przed uruchomieniem urządzenia lub wykonywaniem 
czynności konserwacyjnych. Należy przestrzegać wszystkich wskazówek dotyczących 
bezpieczeństwa, nieprzestrzeganie zaleceń może prowadzić do wypadków i / lub 
szkody. Zachowaj tą instrukcje.

EN
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OGÓLNE WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE OBSŁUGI I BEZPIECZEŃSTWA

• Urządzenie to bardzo skuteczny nawilżacz: należy używać nawilżacza tylko w sposób 
opisany w niniejszej instrukcji. Używanie urządzenia w sposób niezgodny z zaleceniami 
producenta może spowodować pożar, porażenie prądem elektrycznym lub nieprawidłowe 
działanie.
• Upewnij się, że napięcie w sieci jest zgodne z podaną na tabliczce znamionowej ust 
220-240VAC/50Hz).
• Ten produkt nie jest zabawką. Dzieci powinny być odpowiednio nadzorowane.
• To urządzenie nie nadaje się do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonej 
zdolności fizycznej, czuciowej lub psychicznej, lub bez odpowiedniego doświadczenia i 
wiedzy, chyba że zostały one odpowiednio nadzorowane i korzystanie z tego urządzenia 
zostalo zezwolone przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo.
• Odłączyć zasilanie, gdy urządzenie nie jest używane lub do czyszczenia. Wtyczka 
włożona może spowodować porażenie prądem lub doprowadzić do wypadku.
• Nie zginaj, przeciągaj i skręcaj kabla, nie używaj siły. Nie używaj urządzenia, jeśli 
przewód lub wtyczka są uszkodzone: może to spowodować ryzyko pożaru lub porażenie 
prądem. Jeśli przewód zasilający ulegnie uszkodzeniu, musi zostać wymieniony przez 
producenta, sprzedawce lub odpowiednio wykwalifikowaną osobę, tak aby uniknąć 
wszelkich zagrożeń dla bezpieczeństwa.
• Nie używać urządzenia w obecności innych urządzeń elektrycznych, takich jak 
komputery. Wilgotność lub "biały pył" zawarty we mgle może powodować nieprawidłowe 
działanie urządzenia.
• W razie nieprawidłowości, wyłączyć urządzenie i natychmiast wyjąć wtyczkę. Nie 
rozbierać, naprawiać ani modyfikować użądzenia. W przypadku awarii należy 
skontaktować się z centrum technicznym aby uzyskać bezpośrednią pomoc.
• Nie należy zanurzać przewodu, wtyczki lub innych elementów urządzenia w wodzie lub 
innych płynach.
• Nie wolno dotykać wtyczki mokrymi rękami.
• Nie wdychać mgły odprowadzanej z dyszy.
• Nie używać kwasowych lub zasadowych rozpuszczalników do czyszczenia wnętrza 
urządzenia: pozostałość może utrudnić jej sprawne działanie.
• Nie używać urządzenia na niestabilnych powierzchniach, woda może wypływać z 
urządzenia. Nie należy umieszczać urządzenia na powierzchniach ukośnych, bądź 
wysoko, ponieważ może upaść w wyniku drgań lub przypadkowych uderzeń. Ustawianie 
urządzenia na pochyłej powierzchni może doprowadzić do awarii elementu starującego 
nawilżacza, powodując przerwy w pracy lub utratę wody.
• Nie wolno narażać nawilżacza na działanie promieni słonecznych lub umieszczać go 
wysoko lub w sąsiedztwie urządzeń klimatyzacyjnych: może powodować to wypaczenia, 
utratę ciepła lub nieprawidłowości w pracy.
• Nie należy umieszczać urządzenia na meblach charakteryzujących się słabą odpornością 
cieplną
• Nie należy umieszczać urządzenia w środowiskach charakteryzujących się silnymi 
polami magnetycznymi: może to spowodować nieprawidłowości w pracy.
• Nie należy umieszczać urządzenia na kocach i dywanach, gdyż mogą one zablokować 
wejście powietrza pod spodem urządzenia oraz spowodować awarię urządzenia.
• Nie należy umieszczać urządzenia na lub w pobliżu mebli czy zasłon. Mgła może 
zamoczyć meble lub za zasłony powodując ich zanikanie lub deformację. Ponadto, "biały 
pył" zawarty we mgle może zmieniać powierzchnię mebli: dlatego jet mgła nie powinna być 
ukierunkowana na meble.
• Nie używać urządzenia w pobliżu wanny, prysznica, umywalki lub pule. This document has been 
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• Napełniać zbiornik czystą wodą. Usunąć wszelkie pozostałości wody w zbiorniku po każdym użyciu. 
Wyczyścić zbiornik wody i nebulizatora co jeden lub dwa tygodnie i utrzymać je w czystości. Nie dodawać 
żadnych aromatycznych zapachów do zbiorniczka wody.
• Nie wolno podłączać urządzenia do sieci, jeśli zbiornik wody jest pusty lub jeśli urządzenie jest do góry 
nogami:  spowoduje to awarię nebulizatora.
• Nie należy przenosić urządzenia podczas pracy może spowodować to niewłaściwe funkcjonowanie takie 
jak wycieki wody.
• Zimą woda w zbiorniku może zamarznąć i spowodować nieprawidłowe działanie urządzenia. Dlatego 
należy sunąć wodę ze zbiornika.
• Należy przeprowadzać konserwację urządzenia poprzez regularne i dokładne czyszczenie zbiornika i 
nebulizacji. Ciągła praca z urządzeniem z pozostałości brudu może prowadzić do błędów i usterek.
• wewnętrzne nebulizatora ultradźwiękowego jest bardzo wrażliwe. Nie dotykaj go palcami lub pocieraj go 
akcesoriami metalowymi, aby uniknąć zmniejszenia emisji mgły.
• Nie wolno używać gorącej wody, aby uniknąć uszkodzenia części, które generują mgłę.

OPIS URZĄDZENIA

CYFROWY WYŚWIETLACZ

1) tryb AUTO 
2) tryb cichy
3) Zegar 1-8 godzin 
4) Praca ciągła 
5) Poziom emisji mgiełki   
    (niski, średni, wysoki) 
6) tryb ogrzewania
    (emisja ciepłej mgiełki) 
7) Wilgotność (%) wykryta przez czujnik 
8) Dioda sygnalizująca brak wody w urządzeniu 

Dysza wylotowa mgiełki może obracać się o 
360 stopni. Kierunek mgiełki może być 
dowolnie regulowany

UWAGA:
PRZEŁĄCZNIK ON / OFF NIE JEST JEDYNYM SPOSOBEM ABY ODŁĄCZYĆ ZASILANIE. 
ZAWSZE TRZEBA WYCIĄGNĄĆ WTYCZKĘ Z GNIAZDKA W PRZYPADKU KONSER-
WACJI, PODCZAS PRZENOSZENIA URZĄDZENIA LUB GDY NIE JEST UŻYWANE.
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OPIS URZĄDZENIA
STEROWANIE 

WNĘTRZE URZĄDZENIA

UWAGA: podczas przenoszenia 
urządzenia, nie chwytać za uchwyt 
zbiornika (1), ALE TRZYMAĆ
URZĄDZENIE OD DOŁU

1) Uchwyt zbiorniczka 
2) Zbiorniczek na wodę 
3) Wtyczka 
4) Wlot powierza na dole 
5) Czujnik temperatury i wilgotności
6) Filtr jonowy 
7) Kontrolki sterowania 
8) Wyświetlacz 
9) Miejsce umieszczenia rozpylacza
10) Rozpylacz 
11) Dysza wylotowa rozpylacza

1) Nawiew powietrza
2) Dopływ wody
3) Szczotka 
4) Zawór dopływu wody 
5) Zbiorniczek na wodę 
6) Boja 
7) Nebulizator 

Regulacja zegara

Poziom 
wilgotnościj

Przycisk ON/OFF

Wybór 
trybu pracy

Regulacja zegara

Regulacja 
poziomu 

wilgotności

Poziom wody
regulacja pary

Ciepła woda
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INSTRUKCJA OBSŁUGI

NAPEŁNIANIE ZBIORNICZKA Z WODĄ

1. Po pierwsze należy usunąć dyszę wylotową mgiełki ze zbiornika 
na wodę. obracając urządzenie do góry nogami 

2. Wyjąć zbiorniczek na wodę, pociągając za uchwyt na górze
Wyjmij wtyczkę na dnie zbiorniczka odkręcając ją w lewo. 

UWAGA: podczas przenoszenia urządzenia, nie 
chwytać za uchwyt zbiornika ale przymać urządzenie 
od dołu. 

3. Napełniać zbiorniczek wyłącznie czystą wodą, bez dodawania 
jakichkolwiek aromatycznych zapachów lub esencji. 

• Nie napełniać zbiorniczka innnymi cieczami niż woda. Ciecze o różnym 
składzie mogą spowodować uszkodzenia wewnętrznych elementów 
nawilżacza, a w konsekwencji wadliwe jego działania.

• Nie należy dodawać esencji, perfum, detergentów, środków 
chemicznych, gorącej wody (powyżej 40°C) itp. do wody w zbiorniczku. 
MOże to prowadzić do uszkodzenia zbiorniczka nawilżacza lub też 
elementów wewnątrz urządzenia.

• Nie należy dodawać wody bezpośrednio do zbiorniczka umieszczonego w  
urządzeniu, ponieważ woda może przenikać do dolnej części urządzenia a 
w konsekwencji doprowadzić do jego uszkodzenia.

• Nie wolno uderzać lub rzucać zbiorniczkiem wody, może spowodować to 
wycieki wody. Nie należy stosować uszkodzonego zbiorniczka wody, w 
takiej sytuacji należy skontaktować się z pomocą techniczną.

• Napełniaj nawilżacz codziennie czystą wodą aby utrzymać go w czystości

4. Zamknij poprawnie korek wlewu wodu. 
Upewnij się, że gumowy pierścień został umieszczony na wlocie 
zbiornika następnie szczelnie go zabezpiecz, obracając go w lewo, 
aby zapobiec dostaniu się powietrza do wnętrza zbiorniczka.. 

5. Wymień zbiornik wody i dyszę wylotową mgiełki. 
Prawidłowo wymień zbiornik na wodę i dyszę wylotową mgiełki 
wewnątrz zbiornika przed rozpoczęciem pracy urządzenia.
Nie ruszaj nawilżacza po umieszczeniu zbiornika z powrotem na 
miejscu, gdyż może powodować to wycieki wody i ewentuale 
nieprawidłowości 
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INSTRUKCJA OBSŁUGI

JAK URUCHOMIĆ NAWILŻACZ? 

1. Włóż wtyczkę kabla zasilającego do gniazda: nawilżacz będzie emitował 
dźwięk brzęczyka. 

Uwaga! 
Używaj prądu przemiennego (AC), jak określono na tabliczce znamionowej. 
Wyższe napięcia mogą powodować ryzyko wystąpienia awarii, pożaru lub 
porażenia prądem 

Uwaga! 
Nie używać nawilżacza, jeśli kabel lub wtyczka są uszkodzone, lub jeśli wtyczka 
nie pasuje dokładnie do gniazdka. Może to spowodować iskrzenie i zwarcia lub 
porażenie prądem. 

Uwaga! 
Nie włączać nawilżacza, jeśli jest przepełniona wodą lub gdy urządzenie jest 
do góry nogami może to spowodować ich uszkodzenia

2. Naciśnij przycisk “ON/OFF”. 

• Naciśnij przycisk "ON / OFF": urządzenie zacznie emitować dźwięk brzęczyka 
i aktywuje się.
• Wyświetlacz wskazuje "AUTO" oraz mgiełka zaczyna wydobywać się z dyszy 
wylotowej.
• wyświetlacz obrazuje poziom wilgotności wykrytej w otoczeniu, a ciepły tryb 
parowania uaktywnia się automatycznie.
• Dziesięć sekund po naciśnięciu przycisku ON / OFF, wskaźnik sygnalizuje ilość 
mgły włącza / wyłącza w sposób ciągły (etap przygotowawczy przed aktywacją).
• W początkowej fazie działania wysokość emitowanej mgiełki może być 
niestabilna: wynika to z różnicy temperatury i jakości wody.Nawilżacz wymaga 
trochę czasu, zanim Nebulizator zamieni wodę w mgłę i ustabilizuje przepływ.

• Przepływ mgły stabilizuje się po 10-25 minutach pracy.

• Proces trwa około 10-20 minut zanim mgła się rozgrzeje.
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INSTRUKCJA OBSŁUGI 

OPERACJE W TRYBIE "AUTO"
Tryb AUTO automatycznie włącza się po naciśnięciu przycisku ON / OFF 
przy włączeniu nawilżacza, nie trzeba wybrać żadnej funkcji.

W tym trybie czujnik zainstalowany wewnątrz nawilżacza wykrywa temper-
aturę i wilgotność otaczającej atmosfery i porównuje wartości z najbardziej 
odpowiednimi % wilgotności dla środowiska (jak obliczono w stosunku do 
tego ostatniego temperatury), i odpowiednio reguluje pracą urządzenia tak , 
aby osiągnąć optymalny poziom wilgotności dla danych warunków 
temperaturowych.
Tryb AUTO może być wybrany przez naciśnięcie przycisku SET UP za 
każdym razem ten przycisk jest wciśnięty, nawilżacz kolejno przechodzi z
trybu "cicho" przez "Ustawienia niestandardowe" do trybu "auto". 

Temperatura 
otoczenia

Najbardziej 
odpowiedni 

poziom wilgotności
<19°C 65% 

20~21°C 60% 
22~24°C 55% 

>25°C 50% 

REGULACJA POZIOMU WILGOTNOŚCI W TRYBIE "AUTO" 
Emisja mgły jest regulowana automatycznie w 
stosunku do różnicy pomiędzy wykrytym stanem
wilgotności a wilgotnością idealną.

Kiedy zbiornik jest wypełniony wodą, sygnał
"WODA" początkowo świeci się na czerwono na 
wyświetlaczu, ale po 2-5 sekundach włącza 
nawilżacz (zajmuje około 2-5 sekund, kiedy
woda przechodzi ze zbiornika do miejsca gdzie 
znajduje się nebulizator). 

Regulacja poziomu mgły w trybie AUTO 

Różnica między 
odpowiednim poziomem 
wilgotności a aktualnym 
poziomem (%)

Poziom emisji mgły
(wyświetlacz działanie)) 

>15 Wysoki
>4<15 Średni  

<3 Nieski 
Obecna wilgotność jest 

wyższa od odpowiedniej 

wilgotności.

Emisja mgiełki 
zatrzymana

OPERACJE W TRYBIE “CICHYM”

Aby wybrać ten tryb, naciśnij przycisk "Set Up" 
jeden raz, gdy urządzenie pracuje w trybie 
automatycznym.

• Wskaźnik "Zzz" na wyświetlaczu oznacza że 
"cichy" tryb został ustawiony.
• idealny poziom wilgotności w tym trybie wyn-
osi 50%.
• W trybie cichym, element grzewczy jest ak-
tywny i pozwala na emitowanie ciepłej mgiełki
(wskazywane jest przez sygnał"Ogrzewanie") 
nieprzerwanie przez 6 godzin.
Procedura kończy się po 6 godzin.
Gdy woda w zbiorniku jest zużyta, brzęczyk 
nie brzmi w tym trybie: sygnał "woda" po 
prostu zapala się i urządzenie zatrzymuje się.

Regulacja poziomu mgły w trybie cichym.

Różnica między 
odpowiednim poziomem 
wilgotności a aktualnym
poziomem (%). 

Poziom emisji mgły
  (wyświetlacz 

działanie)

>16 wysoki
>4<15   Średni  

<3 Niski 
Obecny wilgotność jest 

wyższa od odpowiedniej 

wilgotności.

Emisja mgiełki 
zatrzymana

Poziom wilgotności, który pojawia się na wyświetlaczu jest wykryty przez czujnik wewnątrz urządzenia. 
It does not correspond to the actual humidity in the environment. 
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INSTRUKCJA OBSŁUGI 

TRYB WŁASNYCH USTAWIEŃ 

Naciśnij przycisk "ON / OFF" aby uruchomić urządzenie. Naciśnij przycisk "SetUp", aby ustawić
żądany tryb pracy.. 
Gdy żądany tryb został ustawiony poziom emisji mgiełki można dowolnie regulować (wysoki, średni lub 
niski), oprócz chłodnej lub ciepłej tryb nawilżania,% wilgotności oraz zegar. 

REGULACJA EMISJI MGIEŁKI 

Poprzez naciśnięcie przycisku "przepustowość mgiełki", ilość emitowaneej 
mgiełki może być regulowana (niski L =; średni = M, duża = H).Wyświetlacz 
wskaże ustawiony poziom.

Dysza wylotowa nie emituje żadnej mgły jeżeli wilgotność otoczenia jest 
wyższa od zadanego poziomu wilgotności. 

WYBÓR NAJODPOWIEDNIEJSZEGO POZIOMU WILGOTNOŚCI
Najbardziej odpowiedni poziom wilgotności może być wybrany przez 
naciśnięcie górnego lub dolnego przycisku przełącznika regulacji wilgotności.
Zakres ustawień wynosi od 40% do 80%, skala co 5%.

REGULACJA ZEGARA

Czas pracy może być regulowany poprzez naciśnięcie lewego i prawego 
przycisku na liczniku.
Zakres ustawień wynosi od "pracy ciągłej" do 8-godzinnego czasu pracy, 
z 1-godzinnymi przerwami pomiędzy kolejnymi ustawieniami kroków.

NAWILŻANIE Z EMISJĄ CIEPŁEJ MGIEŁKI 

Naciśnij przycisk "Ogrzewanie" aby wybrać tryb emisji ciepłej mgły.
Naciśnięcie przycisku po raz drugi pozwala na przywrócenie trybu 
chłodzenia mgły.

Dzięki wewnętrznemu elementowi grzejnemu, woda w zbiorniku nagrzewa 
się i przechodzi do nebulizatora wytwarzając ciepłą mgiełkę.
Tak połączony system nawilżania pozwala na zwiększenie efektywności 
nawilżania. Temperatura otoczenia nie obniża się gdy emitowana jest 
ciepła mgiełka.
Ciepła mgiełka jest emitowana po ok. dziesięciu do dwudziestu minutach, 
jest to czas potrzebny na podgrzewanie wody od momentu włączenia.
Średnia temperatura emitowanej mgiełki wynosi około 40 ° C, nawet jeśli
często trudno ją dostrzec. 
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INSTRUKCJA OBSŁUGI 

JAK WYŁĄCZYĆ NAWILŻACZ 

1.  Naciśnij przycisk ON / OFF, kontrolki 
zostaną wygaszone.
Naciśnij przycisk ON / OFF ponownie, dźwięk 
brzęczyka i nawilżacz zostaną wyłączone. 

2.  Wyjmij wtyczkę z gniazdka

EMISJA MGIEŁKI Z PEŁNYM ZBIORNICZKIEM 

Zbiorniczek wody pełny
Kiedy nawilżacz działa w trybie:

   - "Niskim" : może nawilżać nieprzerwanie przez około 60 godzin.
   - "Średnim": może nawilżać nieprzerwanie przez około 30 godzin.
   - "Wysokim": może nawilżać nieprzerwanie przez około 20 godzin.
   - "Ciepłej mgiełki": może nawilżać nieprzerwanie przez około 11 godzin.  

UWAGA!! 
To normalne, że woda gromadzi się na spodzie urządzenia, a woda w zbiorniku przechodzi do 
urządzenia w celu rozpoczęcia procesu nawilżania ultradźwiękowego.
Bądź ostrożny przy usuwaniu zbiornika na wodę do napełnianiu / opróżnianiu lub czyszczeniu, 
ponieważ woda, która gromadzi się na dnie może kapać ze zbiornika.

GDY WODA W ZBIORNICZKU JEST UŻYTA 

• Gdy woda w zbiorniku jest zużyta, nawilżacz przestaje działać, brak wody sygnalizowany jest za 
pomocą brzęczyka podczas gdy wskaźnik WODA zaczyna migać.

• Aby przywrócić działanie urządzenia, należy dodać wody, postępując zgodnie z instrukcją
• Bądź ostrożny przy podnoszeniu zbiorniczka wody, gdyż może spowodować to wyciek, należy osuszyć 

zbiornik szmatką, aby uniknąć zwilżenia podłogi lub mebli.

• Po dodaniu wody do zbiornika, należy uważać, aby nie upuścić lub uderzyć urządzenia ponieważ może 
grozić pęknięciem.

UWAGA!! 

• Podczas używania urządzenia przez pewien okres czasu, w zbiorniku wody i nebuliz-

atorze mogą gromadzić się osady z kamienia. Wskazane jest, aby oczyścić zbiornik na 

wodę i nebulizatora raz lub dwa razy w tygodniu, ponieważ osad kamienia  może 

spowodować nieprawidłowe działanie urządzenia.

• W celu zapewnienia stale sprawnego funkcjonowania, woda w zbiorniku powinna być 

zmieniana codziennie.  
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CZĘŚCI WYMIENNE 

FILTR JONOWY 

• Wymienny filtr jonowy mieści się wewnątrz nawilżacza: jego zadaniem jest usunięcie soli wapnia i 
magnezu normalnie zawartych w wodzie, gdyż mogą one przekształcić się w "biały pył", który może 
osadzać się na meblach, podłogach itp.

• Z tego powodu ważne jest, aby wymieniać ten filtr. 

• Wymiana filtra jonowego może spowodować przebarwienie koloru wody, w początkowej fazie 
funkcjonowania. Efekt ten nie ma wpływu na bezpieczeństwo lub wydajność sprzętu, choć kolorowa 
woda powinna być zastąpiona czystą wodą.. 

WYMIANA FILTRA

• Wymiana filtra jonowego jest w stanie za-
pewnić skutecznie filtrować wody do około 
400 litrów. Korzystanie z urządzenia poza 
tym limitem obniży zdolność do usuwania 
substancji, przez które twardnieją wody 
(wapń i magnez).

   W konsekwencji może to generować 
wzrost poziomu "białego pyłu". 

• W normalnych warunkach, filtr należy 
wymienić po około 180 dniach stosowania w 
trybie auto (ciepły tryb emisji mgły, przez około 
6 godzin dziennie).. 

• W zależności od częstotliwości użytkowania i 
jakości wody, filtr może wymagać wymiany 
nawet wcześniej niż w terminie ww.

  Dlatego ważne jest, aby monitorować 
gromadzenie się osadu kamienia kotłowego. 

• Filtr jest zainstalowany na dnie zbiornika 
wodnego. Aby wymienić filtr, zarówno 
pokrywa i filtr muszą być usunięte przez 
obrócenie go w kierunku przeciwnym. 
Zainstaluj nowy filtr, obracając go w prawo, 
jak pokazano na zdjęciu 

1. Filtr jonowy.
2. Wtyczka zbiornika na wodę.
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CZYSZCZENIE I KONSERWACJA 

ŚRODKI
UWAGA 

• Zawsze należy wyjąć wtyczkę z gniazdka przed czyszczeniem urządzenia w przeciwnym 
razie grozi to porażeniem prądem elektrycznym lub awarią urzadzenia. 

• Poczekaj, aż woda wewnątrz urządzenia schłodzi się przed czyszczeniem, aby uniknąć
ryzyka oparzenia. 

KONSERWACJA ZEWNĘTRZNEJ POWIERZCHNI NAWILŻACZA
Użyj wilgotnej i miękkiej ściereczki do czyszczenia zewnętrznej powierzchni nawilżacza. 

Uwaga 
• Nie zwilżać urządzenia lub zanurzać go w wodzie, aby uniknąć porażenia prądem..  
• Nie wolno używać rozpuszczalników, benzyny, ksylenu, talku i szczotki: produkty te mogą uszkodzić 

powierzchnię lub zmienić kolor obudowy.  

CZYSZCZENIE ZBIORNIKA NA WODE
 • Usunąć zanieczyszczenia ze zbiornika przy pomocy miękkiej, wil-
gotnej szmatki.
• Użyj szczotki dostarczonej wraz z nawilżaczem do usuwania 
osadów z najmniejszych elementów następnie czyść wilgotną 
szmatką.
• Urządzenie należy czyścić raz lub dwa razy w tygodniu.

1. Zbiornik z wodą 

CZYSZCZENIE BOJI 

• Upewnij się, że pył nie osadza się wokół boi i oczyść ją przy użyciu 
pędzla dołączonego do nawilżacza: usunąć wszelkie osady z 
najmniejszych elementów następnie przetrzeć wilgotną szmatką.
• Czyść nawilżacz raz lub dwa razy tygodniowo.

2. Boja 

CZYSZCZENIE nebulizatora
• Oczyścić pozostałości z nebulizatora za pomocą pędzla 

dołączonego do nawilżacza następnie przetrzeć wilgotną szmatką. 
• Czyść nawilżacz raz lub dwa razy tygodniowo. 

Uwaga 
• Nie należy używać szczotek metalowych, ostrzy metalowych, 

szorstkich szczotek lub talku do czyszczenia powierzchni nebulizatora. 
Produkty te mogą uszkodzić nebulizator i powodować otarcia co 
prowadzi do zmniejszenia emisji mgły i innych awarii. 

      3. 
Nebulizator 
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INFORMACJA O właściwej utylizacji urządzenia w zgodnie z europejskimi dyrektywami 200/94/EC.
Kiedy urządzenie osiągnie koniec okresu jego użytkowania, nie wolno wyrzucać go razem z odpadami domowymi, lecz musi 
być dostarczane do odpowiednich zakładów w celu unieszkodliwiania odpadów lub sprzedawców świadczących podobne 
usługi. Oddzielne usuwanie odpadów z urządzeń elektrycznych i elektronicznych zapobiega ewentualnym negatywnym 
skutkom dla środowiska i zdrowia ludzi wynikających z niewłaściwego unieszkodliwiania, a także pozwala na odzysku i recyk-
lingu materiałów zawierających te urządzenia, aby zapewnić znaczące oszczędności w zakresie energii i zasobów.Odrębny 
obowiązek zbycia jest podkreślony przez symbol przekreślonego na śmieci znajdujący się na produkcie. Nielegalne usuwanie 
produktu przez użytkownika określa stosowanie sankcji administracyjnych określonych w obowiązujących przepisach.

  

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA 

KONSERWACJA ZBIORNIKA WODY I DYSZY WYLOTOWEJ  
1. Usuń dyszę wylotową i odkręć korek na dnie zbiornika, obracając go w lewo, aby usunąć

resztki wody.Dysza wylotowa wypadnie, jeśli nie zostanie usunięta przed eliminacją wody.  

2. Oczyścić zbiornik na wodę używając czystej wody. Oczyścić korek wlewu wody starannie, 
bez stosowania siły, tak aby uniknąć przecieków wody przez wtyczkę.  

  
3. Po usunięciu osadów z powierzchni dyszy wylotowej, wysuszyć przy pomocy miękkiej 

szmatki. 
Uwaga 

• Unikaj uderzeń w zbiornik wody, gdyż może to spowodować wycieki wody. 
• W przypadku wycieków natychmiast przerwać pracę urządzenia i skontaktować się z 

serwisem technicznym. 

STORAGE AFTER USE 

1. Upewnij się, że woda nie pozostała w w zbiorniku i wewnątrz urządzenia.
2. Zostaw zbiornik i urządzenie do całkowitego wyschnięcia przed jego przechowywaniem.
3. Umieść zbiornik na wodę i urządzenie w plastikowej torbie następnie w oryginalnym 

pudełku i przechowywuj w chłodnym, suchym miejscu. 

Uwaga 
• Nawilżacz może nie funkcjonować prawidłowo, jeśli nie jest przechowywany po całkowitym 

wyschnięciu. Upewnij się, że nawilżacz jest całkowicie suchy przed przechowywaniem go. 
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ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW 

• W przypadku awarii, należy sprawdzić następujące punkty przed skontaktowaniem się z centrum 
pomocy technicznej.

• Jeżeli nie można rozwiązać problemu, skontaktuj się z serwisem lub punktem pomocy technicznej.

Problem Prawdopodobna przyczyna Sugerowane rozwiązanie

Wtyczka nie jest prawidłowo 
włożona do gniazda.

Włóż wtyczkę do gniazdka prawidłowo.

Urządzenie nie emituje mgły. 
Wskaźnik "Woda" na wyświetlaczu 
włącza / wyłącza (zbiornik jest 
pusty).

Dodaj wody do zbiorniczka

Urządzenie pracuje w trybie "niski" 
(wyświetlacz wizualizuje "Niski").

To nie jest wadą. Aby zwiększyć ilość 
mgły, wybierz tryb "wysoki", naciskając 
przycisk"przepustowowść mgły"

Urządzenie emituje bardzo 
mało pary.

Istnieją pewne osady na 
powierzchni nebulizatora.

Oczyść nebulizator

Tryb "Ogrzewanie" nie został 
wybrany w panelu sterowania.

Wybierz "tryb ogrzewania" w panelu 
sterowania emisji ciepłej mgły.

Urządzenie nie emituje ciepłej 
mgły.

Od włączenie minął krótki okres 
czasu.

Nie ma żadnych usterek. To trwa kilka 
minut zanim ciepła mgiełka będzie 
emitowana 
(czas niezbędny dla elementu 
grzejnego do podgrzewania wody ).

Otwory wlotowe powietrza 
są zakurzone.

Oczyścić otwory wlotowe powietrza. 
Różnica pomiędzy wilgotnością 
otoczenia i wilgotności wykrytą
przez wewnętrzny czujnik jest zbyt 
wysoka.

Nawilżacz umieszczony jest w 
miejscu silnie narażonym na śro-
dowisko zewnętrzne, na przykład w 
pobliżu okna.

Umieść nawilżacz w miejscu, które nie 
jest narażone na środowisko 
zewnętrzne.

Woda w zbiorniku nie jest świeża.
Dziwny zapach emitowany jest z
mgła..  

Złoża i zabrudzenia wewnątrz 
zbiornika wody 

Wyczyść nawilżacz zgodnie z instrukcją 
i wymień wodę w akwarium na świeżą.

Słychać dźwięk "pu…..” Jest to odgłos wody płynącej ze 
zbiornika do gniazda.

Słychać dźwięk "po…..” Jest szum wentylatora.
To nie wada, należy kontynuować 
używanie urządzenia normalnie.

     
www.argoclima.com 
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