
Nawilżacz powietrza
instrukcja obsługi

PL

Przeczytaj instrukcję obsługi przed pierwszym 
użyciem. Ultradźwiękowy nawilżacz 
rozprasza cząsteczki wody na ultra małe 
cząstki o wielkości 1-5µm wykorzystując 
do tego wieloczęstotliwościową oscylację 
ultradźwiękową, co umożliwia uwalnianie pary 
wodnej do powietrza.
Ta bardzo zaawansowana technologia 
ultradźwiękowa znajduje zastosowanie w 
wielu gałęziach przemysłu na całym świecie
Dane techniczne:
Akcesoria: zawór i filtr
Napięcie zasilania: 100~240V /50~60Hz
Zużycie energii: 18W
Maksymalna gęstość pary wodnej: 280ml/h
Porady dla użytkownika
Urządzenia napełniaj zimną przegotowaną 
wodą lub destylowaną. Przetwornik oraz 
zbiornik na wodę należy czyścić raz w 
tygodniu. Należy regularnie wymieniać 
używaną wodę. Jeżeli nawilżacz nie będzie 
użytkowany przez dłuższy okres, należy wylać 
z niego wodę. Filtr oraz zbiorniczek na aromat 
należy wysunąć. Przed odłożeniem na miejsce 
przechowywania należy wyczyścić wszystkie 
elementy, wysuszyć je i przechowywać w 
suchym miejscu.
Sposób użycia
Stawiaj nawilżacz poziomo na płaskiej 
powierzchni. Wyjmij zbiornik na wodę, 
wykręć zawór wraz z filtrem i napełnij zbiornik
zimna przegotowaną wodą lub destylowaną. 
Wkręć zawór filtr na swoje miejsce, odsącz
pozostałości wody ze zbiornika i włóż go 
do nawilżacza. Podłącz urządzenie do sieci 
elektrycznej, po załączeniu zapali się lampka 
kontrolna. Gdy świeci się ona na zielono, z 
dyszy będzie wydobywać się para wodna. 
Czerwone światło oznacza, że w zbiorniku 
jest za mało wody. Ilość wydobywającej się 
pary wodnej można regulować zmieniając 
pozycję pokrętła wyłącznika. Aby załączyć 
kolorowe podświetlenie, naciśnij przycisk 
LED ON/OFF. Wydobywająca się Bara wodna 
będzie zmieniać swój kolor od fioletowego,

przez indygo, niebieski, zielony, żółty, 
pomarańczowy do czerwonego. Po 
naciśnięciu przycisku zmiana kolorów 
zatrzyma się, wybrany zostanie ciągły kolor 
podświetlenia świecący w trakcie naciśnięcia 
przycisku. Kolejne naciśnięcie przycisku 
umożliwia wybór innego koloru. Aby 
wyłączyć podświetlenia, należy kilkakrotnie 
nacisnąć przycisk.
Po dojściu do koloru czerwonego, 
podświetlenie wyłączy się. Podświetlenie 
działa niezależnie od nawilżania powietrza. 
Aby dodatkowo odświeżyć powietrze w 
pomieszczeniu można napełnić zbiorniczek 
olejkiem aromatycznym. Znajduje się on z 
boku nawilżacza pod żebrowaną pokrywą.
Wskazówki dotyczące eksploatacji
Do zbiornika nie wolno wlewać wody 
o temperaturze wyższej niż 45°C. Po 
zakończeniu pracy należy usunąć całą wodę 
z wnętrza korpusu nawilżacza. Nie wolno 
używać ani przechowywać nawilżacza 
w temperaturze poniżej 5°C. Nie wolno 
wkładać elementów metalowych do 
zbiornika na wodę ani wlewać do niego 
środków chemicznych lub detergentów. 
Nie wolno wlewać olejków aromatycznych 
bezpośrednio do zbiornika na wodę, można 
je wlewać wyłącznie do przeznaczonego dla 
nich zbiorniczka. Jeżeli w nawilżaczu jest 
dużo wody, nie przechylaj go. Woda może 
dostać się do wnętrza korpusu i doprowadzić 
do uszkodzenia urządzenia. Nie wolno 
wystawiać nawilżacza na bezpośrednie 
działanie promieni słonecznych. Nie wolno 
stawiać nawilżacza na ruchomej nawierzchni, 
powinien znajdować się w odpowiedniej 
odległości od mebli i innych urządzeń 
elektrycznych. Jeżeli nawilżacz nie będzie 
użytkowany przez dłuższy okres, należy 
wyłączyć go i odłączyć od sieci elektrycznej. 
Niw wolno wylewać wody ze zbiornika w 
trakcie pracy nawilżacza, ponieważ może 
dojść do uszkodzenia przetwornika. Po 
maksymalnym napełnieniu zbiornika 
nawilżacza może on pracować bez przerwy 



przez okres 9 – 11 godzin bez potrzeby 
dolewania wody.
Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa
Nie wolno samemu wymieniać przewodu 
zasilającego. Urządzenie nie może być 
używane przez osoby, w tym dzieci o 
ograniczonych zdolnościach fizycznych,
psychomotorycznych lub umysłowych oraz 
przez osoby nieposiadające odpowiedniego 
doświadczenia oraz wiedzy chyba, że 
znajdują się pod odpowiednim nadzorem. 
Nieodpowiednie wykonywanie czynności 
związanych z eksploatacją tego urządzenie 
może być niebezpieczne i być przyczyną 
urazu. Nie wolno wyciągać wtyczki z 
gniazdka elektrycznego mokrymi rękoma. 
Grozi to porażeniem prądem elektrycznym. 
Gdy korpus nawilżacza jest przechylony, 
należy obchodzić się z nim ostrożnie. Nie 
wolno rozbierać nawilżacza, gdy jest on 
podłączony do sieci elektrycznej. Gdy z 
nawilżacza wydobywa się nienaturalny 
dźwięk lub zapach, należy natychmiast 
odłączyć go od sieci elektrycznej. Wszelakie 
naprawy należy zlecać wykwalifikowanemu
serwisantowi. Przed rozpoczęciem czyszczenia 
lub jakichkolwiek czynności związanych z 
konserwacją należy wyłączyć nawilżacz i 
odłączyć go od sieci elektrycznej. Należy 
unikać kontaktu z wodą w nawilżaczu w 
trakcie jego pracy. Nie wolno załączać 
nawilżacza bez wody. Nie wolno dopuścić do 
porysowania oscylatora ultradźwiękowego 
ostrym przedmiotem. Prawidłowe 
umiejscowienie nawilżacza wpływa na 
bezusterkową eksploatację oraz zmniejsza 
ryzyko wypadku. Nawilżacz należy stawiać 
na płaskiej, trwałej powierzchni. Nawilżacz 
powinien być umiejscowiony w odpowiedniej 
odległości od różnego rodzaju źródeł ciepła. 
Nawilżacz należy stawiać w odpowiedniej 
odległościom mebli i innych urządzeń 
elektrycznych. W ten sposób unika się 
opryskania ich parą wodną. W miejscu pracy 
nawilżacza powinna panować temperatura 
pokojowa.
Czyszczenie i konserwacja
Przed rozpoczęciem czyszczenia należy 
upewnić się, że nawilżacz jest wyłączony i 
odłączony od sieci elektrycznej. Zbiornik na 

wodę należy wyczyścić raz na 2-3 tygodni. 
Odkręć pokrywę zbiornika, zdejmij filtr i
wypłucz go w wodzie. Wanienkę na wodę 
należy czyścić raz w tygodniu. Jeżeli na 
ściankach wanienki pojawi się nalot, przetrzyj 
jej wnętrze miękką szmatą o wypłucz wodą. 
Co 6 miesięcy należy wymieniać filtr. Jeżeli
filtr był wykorzystywany bez przerwy przez 6
miesięcy lub zbiornik na wodę był napełniany 
ok. 150 razy, należy wymienić filtr. Filtr oraz
zbiorniczek na aromat należy czyścić nawet 
wtedy, gdy urządzenie nie było przez dłuższy 
czas użytkowane. Przed odłożeniem na 
miejsce przechowywania należy wyczyścić 
filtr i zbiorniczek na aromat.
Czyszczenie powierzchni zewnętrznej
Miękką szmatkę należy nasączyć wodą i 
delikatnie przetrzeć zewnętrzną powierzchnię 
nawilżacza. Dyszę należy czyścić wodą.
Przechowywanie
Jeżeli nawilżacz nie będzie użytkowany przez 
dłuższy okres, należy go wyczyścić, wysuszyć i 
przechowywać w suchym miejscu.
Ważne
Nie wolno dotykać oscylatora ostrymi 
przedmiotami. Można go czyścić wyłącznie 
mokrą szmatko, zachowując przy tym 
szczególną ostrożność. Do usuwania 
kamiennego osadu z oscylatora należy 
używać środków do usuwania kamienia 
(np. nisko stężonego roztworu wody z 
octem). Nie wolno pod żadnym pozorem 
usuwać kamienia mechanicznie. Nie wolno 
czyścić nawilżacza rozpuszczalnikiem, 
benzyną, olejem napędowym itp. Nie 
wolno czyścić korpusu urządzenia żadnymi 
detergentami, należy używać czystej wody. 
Podczas czyszczenia nie wolno dopuścić do 
przedostania się wody do wnętrza nawilżacza, 
ponieważ może wtedy dojść do jego 
uszkodzenia
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Řešení problémů

Problém Příčina Řešení

Indikátor nesvítí,
zvlhčovač nevydává páru

Adaptér není řádně zapojen.
Vypínač není zapnutý.

Zapojte adaptér.
Zapněte vypínač.

Indikátor svítí, nevydává páru V nádržce není voda.
Knoflík regulující vlhkost není 
zapnutý.
Víčko není zavřené. 

Nalijte do nádržky vodu.
Zapněte ho.
Zavřete víčko. 

Pára zapáchá Nádržka na vodu není čistá. Nádržku vyčistěte a dejte 
novou vodu

Malý výdej páry Na převodníku je usazenina.
Voda je špinavá nebo je
 v nádržce příliš dlouho. 

Vyčistěte převodník.
Vyměňte vodu.

Ochrana životního prostředí
Informace k likvidaci elektrických a elektronických zařízení
Po uplynutí doby životnosti produktu nebo v okamžiku, kdy by oprava byla neekonomická, 
produkt nevhazujte do domovního odpadu. Za účelem správné likvidace výrobku jej ode-
vzdejte na určených sběrných místech, kde budou přijata zdarma.
Správnou likvidací pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci poten-
ciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky 
nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbliž-
šího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s 
národními předpisy uděleny pokuty.

Servis
V případě, že po zakoupení výrobku zjistíte jakoukoli závadu, kontaktujte servisní oddělení. Při 
použití výrobku se řiďte pokyny uvedenými v přiloženém návodu k použití. Na reklamaci ne-
bude brán zřetel, pokud jste výrobek pozměnili či jste se neřídili pokyny uvedenými v návodu 
k použití.

Záruka se nevztahuje
- na přirozené opotřebení funkčních částí výrobku v důsledku jeho používání
-  na servisní zásahy související se standardní údržbou výrobku (např. čištění, výměna dílů pod-

léhajících běžnému opotřebení … ) 
-  na závady způsobené vnějšími vlivy (např. klimatickými podmínkami, prašností, nevhodným 

použitím apod.)
- na mechanická poškození v důsledku pádu výrobku, nárazu, úderu do něj apod.
-  na škody vzniklé neodborným zacházením, přetížením, použitím nesprávných dílů, nevhod-

ného příslušenství či nevhodných nástrojů apod.
U reklamovaných výrobků, které nebyly řádně zabezpečeny proti mechanickému poškození 
při přepravě nese riziko případné škody výhradně majitel.
Dodavatel si vyhrazuje právo na případné změny v návodu k použití a neručí za možné tiskové 
chyby. Vyobrazení a popis se mohou lišit od skutečnosti v závislosti na modelu.
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Ochrona środowiska naturalnego
Informacje dotyczące utylizacji urządzeń elektrycznych i elektronicznych
Po upłynięciu czasu żywotności produktu lub w momencie, kiedy naprawa jest 
nieekonomiczna, nie wolno wyrzucać produktu do odpadów domowych. Aby dokonać 
właściwej utylizacji produktu, należy oddać go do wyznaczonego miejsca zbiórki, gdzie 
zostanie przyjęty nieodpłatnie.
Dokonując prawidłowej utylizacji pomagasz zachować cenne zasoby przyrodnicze i 
wspomagasz prewencję przeciw potencjalnemu negatywnemu wpływowi na środowisko 
naturalne i ludzkie zdrowie, na co mogłaby mieć wpływ nieprawidłowa utylizacja odpadów. 
Dalszych szczegółów wymagaj od lokalnego urzędu lub w najbliższym miejscu zbiórki 
odpadów. W przypadku nieprawidłowej likwidacji tego rodzaju odpadów może zostać 
nałożona kara zgodnie z przepisami krajowymi.
Serwis
Jeżeli po zakupieniu produktu stwierdzisz, że jest on uszkodzony, skontaktuj się ze 
sprzedawcą. Używając produktu należy przestrzegać zasad zawartych w załączonej instrukcji 
obsługi. Reklamacja nie będzie uznana, jeżeli wprowadzono zmiany w produkcie lub nie 
stosowano się do wskazówek zawartych w instrukcji obsługi.
Gwarancja nie obejmuje:
- naturalnego zużycia elementów pracujących produktu w trakcie jego normalnego 

użytkowania,
- czynności serwisowych związanych ze standardową konserwacją produktu (np. czyszczenie, 

wymiana elementów zużywających się podczas normalnego użytkowania itd.),
- usterek spowodowanych wpływem warunków zewnętrznych (np. warunki atmosferyczne, 

zapylenie, nieodpowiednie użytkowanie itp.),
- uszkodzeń mechanicznych powstałych w związku z upadkiem produktu, uderzenia nim itp.,
- szkód powstałych w wyniku nieodpowiedniego obchodzenia się z produktem, używania 

nieodpowiednich akcesoriów bądź narzędzi itp.
Za uszkodzenia mechaniczne reklamowanego produktu powstałe w wyniku nieprawidłowo 
zabezpieczenia transportowanego przedmiotu odpowiada jego właściciel.
Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania ewentualnych zmian w instrukcji obsługi i 
nie odpowiada za błędy powstałe w druku. Ilustracje i opisy mogą odbiegać od rzeczywistości 
w zależności od modelu produktu.

Rozwiązywanie problemów

Problem Przyczyna Rozwiązanie

Nie pali się lampka kontrolna, z nawil-
żacza nie wydobywa się para wodna.

Lampka kontrolna świeci 
się ale para wodna się nie 
wydobywa.

Para pachnie nienaturalnie.

Słaba intensywność pary 
wodnej.

Wtyczka jest źle podłączona do 
gniazdka. Wyłącznik jest w pozycji OFF.

Brak wody w zbiorniku.
Pokrętło regulacji wilgotności 
jest ustawione na minimum.
Pokrywa nie jest zamknięta.

Brudny zbiornik na wodę.

Na przetworniku wykształcił 
się osad. Woda jest brudna lub 
za długo stała w zbiorniku.

Podłącz prawidłowo wtyczkę 
do gniazdka. Załącz wyłącznik.

Wlej wodę do zbiornika.
Ustaw odpowiedni poziom 
wydobywania się pary 
wodnej.

Wyczyść zbiornik i nalej 
czystej wody.

Wyczyść przetwornik.
Wymień wodę.


