Nawilżacz powietrza
Ultra-Sonic RED
Model: H-650

WAŻNE!
Przeczytaj poniższe polecenia przed korzystaniem z nawilżacza.
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Nawilżacz jest przystosowany do pracy tylko wewnątrz pomieszczeń.
Nie używaj gorącej wody.
Korzystaj z nawilżacza wlewając do niego wcześniej wodę.
Kierunek pary nie powinien być ustawiony w kierunku
ścian, elektryczności lub mebli.
Ustaw nawilżacz na płaskiej, gładkiej powierzchni.
Nie odłączaj/podłączaj nawilżacza do prądu mając mokre ręce.
Korzystaj tylko z zasilania 100-240Volt.
Odłącz urządzenie od zasilania jeśli chcesz je przestawić lub umyć.
W czasie gdy urządzenie jest włączone nie
opróżniaj/uzupełniaj pojemnika na wodę.
Z urządzenia powinna korzystać osoba która zapoznała się z
instrukcją użytkowania oraz potrafi w pełni korzystać z urządzenia.
Dzieci nie powinny korzystać same z urządzenia.
Ostrzeż dzieci że urządzenie nie służy do zabawy.
Jeśli zasilacz bądź kabel będzie uszkodzony zabrania się
korzystania z urządzenia. Skontaktuj się z serwisem bądź
wymień kabel/zasilacz na taki sam, o takich samych
parametrach.
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Budowa urządzenia

1) Zakres pracy urządzenia to 30-40m2.
2) Zaleca się aby woda wlana do pojemnika była czysta
3) Jeśli przez jakiś czas urządzenie stało nieużywane – umyj pojemnik na wodę.

Funkcje przycisków:

Włącznik/poziom pracy:

Przyciśnij ten przycisk aby uruchomić nawilżacz, każde
kolejne wciśnięcie tego przycisku spowoduje wybór pracy
nawilżacza : 3-1-2-3. Aby wyłączyć urządzenie przytrzymaj ten
przycisk przez 3 sekundy. Wiatrak wyłącza się z opóźnieniem do
10 sekund po wyłączeniu urządzenia.

Przycisk nocny:

Przyciśnij ten przycisk aby włączyć/wyłączyć
tryb nocny urząd zenia. Jeśli trym nocny jest włączony tylko
wyświetlacz I oświetlenie jest wyłączone, reszta urządznia
działa.

Przycisk nawilżania:

Użyj tego przycisku aby ustawić poziom nawilżenia. Na

wyświetlaczu pokaże się poziom nawilżania. Każdorazowe
wciśnięcie tego przycisku zmieni jego wartość o 5%. Jeśli
urządzenie

odczyta

zamierzony

pomieszczeniu wyłączy się

poziom

nawilżenia

automatycznie. Jeśli

w

poziom

nawilżenia będzie różnił się od zamierzonego o 5% urządzenie
włączy się ponownie automatycznie.

Automatyczne wyłączanie:

Użyj tego przycisku aby włączyć automatyczne
wyłączenie

urządzenia

po

wybranym

wcześniej

czasie(w godzinach). Możemy ustawić 1, 2, 4, 6, 8
godzin.

Przycisk UV

Użyj tego przycisku aby uruchomić funkcję użycia UV
w urządzeniu.

Czujnik niskiego poziomu wody: Jeśli poziom wody w urządzeniu będzie niski,
urządzenie zapika 3 razy a ikona od wody będzie
mrugać przez 15 sekund.

Sposób użycia:
1. Postaw urządzenie na płaskiej powierzchni,
następnie wlej wodę bezpośrednio na górę
urządzenia. Zasilanie musi być odłączone podczas
wykonywania tej czynności. Przed nalaniem wody
usuń pokrywę zabezpieczającą.
2. Jeśli poziom wody w urządzeniu będzie zbyt niski –
urządzenie przestanie pracować I wyłączy się
automatycznie a wskaźnik aby nalać wodę będzie się
świecił na czerwono. Wyłącz urządzenie, odłącz od
prądu i uzupełnij wodę.

Przechowywanie urządzenia
1.Przed schowaniem urządzenia upewnij się że jest ono
czyste i bez wody. Urządzenie musi być suche.
3. Nie stawiaj niczego na urządzeniu w trakcie przechowywania aby nie uszkodzić

górnej części nawilżacza.
4. Zachowaj karton i opakowanie produktu.

Rozwiązywanie problemów
Nie naprawiaj urządzenia samodzielnie !
Problem
Powód
Rozwiązanie
Brak ‘wiatru’ lub pary

Brak zasilania

Podłącz do prądu

Para ma dziwny zapach

Nowe urządzenie, zapach
minie po jakimś czasie

Pozostaw urządznie w
chłodnym miejscu przez 12
godzin

Dziwny hałas

Pojemnik nie został odłożony
prawidłowo

Wyjmij i zamontuj pojemnik
na wodę ponownie

Para wyladuje z kilku
miejsc

Jest dziura pomiędzy
urządzeniem a pokrywą

Zamontuj poprawnie pokrywę

