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NAWILŻACZ



ZAPOZNAJ SIĘ UWAŻNIE Z TREŚCIĄ INSTRUKCJI OBSŁUGI. 
NIEPRZESTRZEGANIE TYCH WSKAZÓWEK MOŻE BYĆ 
NIEBEZPIECZNE DLA TWOJEGO DZIECKA. 
INSTRUKCJĘ ZACHOWAJ NA PRZYSZŁOŚĆ W BEZPIECZNYM 
MIEJSCU.

PL

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA.
OSTRZEŻENIA

DANE TECHNICZNE:
Model: UM 800
Napięcie elektryczne: 220-240 V; 50/60 HZ
Moc: 25 watów
Pojemność zbiornika na wodę: 2,5 litra 

Urządzenie jest przeznaczone do stosowania jako „nawilżacz w warunkach 
domowych”. Używając go w innym celu i innych warunkach narażasz się 
na niebezpieczeństwo. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody 
wynikłe wskutek niewłaściwego użycia urządzenia.
Urządzenie może być obsługiwane przez dziecko, które ukończyło 8 rok 
życia jeśli znajduje się pod opieką osoby dorosłej lub zostało prawidłowo 
poinstruowane na temat obsługi urządzenia i jest zdolne zrozumieć ryzyko 
związane z niewłaściwym użyciem urządzenia.
Urządzenie nie może być obsługiwane przez osobę z ograniczoną 
sprawnością umysłową, fizyczną oraz niewystarczającą wiedzą 
i doświadczeniem jeśli nie została poinstruowana na temat obsługi 
urządzenia przez opiekuna odpowiedzialnego za jej bezpieczeństwo oraz 
jeśli nie jest zdolna zrozumieć ryzyka związanego z niewłaściwym użyciem 
urządzenia.
Produkt nie jest zabawką.
Mycie i konserwację produktu może przeprowadzić dziecko, które 
ukończyło 8 rok życia i znajduje się pod opieką osoby dorosłej.
Uszkodzony kabel należy wymienić u dystrybutora lub w autoryzowanym 
serwisie ze względów bezpieczeństwa.
Urządzenie należy ustawiać na twardej, płaskiej i stabilnej powierzchni 
poza zasięgiem dziecka.
Nie należy dodawać do wody w zbiorniku żadnych aromatów ani olejków 
zapachowych.



OSTRZEŻENIA
Zapoznaj się uważnie z poniższymi informacjami zanim rozpoczniesz 
eksploatację urządzenia.

Produkt nie jest zabawką. Trzymaj urządzenie, kabel i zbiornik na wodę 
poza zasięgiem dziecka.  
Gdy wyjmiesz produkt z opakowania, sprawdź czy urządzenie nie jest 
wadliwe i czy nie ma widocznych śladów uszkodzenia. 
W razie jakichkolwiek wątpliwości skontaktuj się z serwisem lub sprzedawcą.
Opakowanie przechowuj poza zasięgiem dziecka.
Przed podłączeniem urządzenia do sieci elektrycznej sprawdź czy 
parametry sieci elektrycznej są zgodne z danymi na etykiecie. 
Etykietę z danymi znajdziesz na spodzie urządzenia.
Podłącz urządzenie do gniazdka sieciowego w miejscu poza zasięgiem 
dziecka.
Nie ustawiaj urządzenia na powierzchni niestabilnej, wilgotnej lub wrażliwej 
na wilgoć i wodę.
Ustaw nawilżacz tak, by para nie wydostawała się bezpośrednio na ludzi, 
meble, firanki, zasłony, ściany, urządzenia elektryczne i przedmioty 
wrażliwe na wilgoć i wodę. Uwaga! Woda nie powinna się skraplać 
na powierzchni w pobliżu urządzenia podczas jego działania.
Zadbaj o to, by ujście powietrza na spodzie urządzenia pozostało 
niezatkane. Uwaga! Zatkane ujście powietrza może grozić 
przegrzaniem urządzenia.
Jeśli produkt nie był przez dłuższy czas używany, opłucz i osusz zbiornik 
na wodę oraz rozpylacz przed ponownym użyciem.
Zanim włączysz urządzenie opłucz ostrożnie chłodną czystą wodą zdatną 
do picia rozpylacz i zbiornik na wodę. Uwaga! Do napełniania zbiornika 
na wodę przy zwykłym użyciu oraz czyszczenia codziennego i 
tygodniowego używaj wyłącznie wody zdatnej do picia, uprzednio 
przegotowanej i schłodzonej przynajmniej do temperatury 40 stopni 
Celsjusza. Zapobiega to rozprzestrzenianiu się zarazków i bakterii.
Nie przechowuj nawilżacza powietrza z wodą w środku.  
Nie stosuj adapterów wtyczek ani kabli rozwidlonych.
Zbiornik napełniaj wyłącznie chłodną wodą zdatną do picia.
Nie przesuwaj, nie unoś, nie pochylaj ani nie przenoś urządzenie w trakcie 
jego pracy lub gdy jest podłączone do gniazdka.
Nigdy nie zostawiaj kabla podłączonego do gniazdka, gdy urządzenie 
nie pracuje lub nie jest pod nadzorem.
Przed czyszczeniem, suszeniem czy konserwacją wyciągnij kabel z 
gniazdka.
Używaj wyłącznie elementów dostarczonych/ dopuszczonych do 
stosowania przez producenta.
Wszelkie naprawy przeprowadzaj w autoryzowanym zakładzie 
serwisowym.



- Nigdy nie dotykaj urządzenia mokrymi lub wilgotnymi rękoma.
- Nie wyciągaj gwałtownie kabla z gniazdka.
- Nie wystawiaj urządzenia na działanie warunków atmosferycznych
  (takich jak wiatr czy deszcz).
- Trzymaj urządzenie i kabel z dala od źródeł ciepła.
- Nie zanurzaj urządzenia w wodzie ani innych płynach. 
  Nie wstawiaj urządzenia pod bieżącą wodę.
- Nie dotykaj urządzenia, jeśli przypadkiem wpadło do wody. 
  Zanim dotkniesz urządzenia odetnij dopływ mocy do mieszkania 
  i wyciągnij kabel z gniazdka. Nie uruchamiaj urządzenia. Skontaktuj się 
  ze sprzedawcą lub autoryzowanym serwisem.
- Nie naprawiaj urządzenia samodzielnie. Nie używaj jego części do 
  innych celów. Urządzenie mogą otwierać wyłącznie osoby 
  wyspecjalizowane. W przypadku gdy urządzenie jest zepsute lub nie 
  działa prawidłowo wyłącz je natychmiast i wyjmij wtyczkę z kontaktu. 
  Nie próbuj naprawiać go samodzielnie. Skontaktuj się ze sprzedawcą 
  lub autoryzowanym serwisem.
- Po każdym użyciu wyczyść i osusz urządzenie.
- Jeśli urządzenie nie było przez dłuższy czas użytkowane, przechowuj je 
  zgodnie z zaleceniami paragrafu „Czyszczenie i przechowywanie”.
- Jeśli zamierzasz zaprzestać korzystania z urządzenia na zawsze, 
  wyjmij urządzenie z kontaktu i zniszcz je przecinając kabel.
- Nie wyrzucaj produktu do zwykłego pojemnika na odpady.
- Nie umieszczaj kabla pod dywanem, w pobliżu piecyka czy kaloryfera. 
  Może to spowodować niebezpieczeństwo pożaru.
- Nie trzymaj nawilżacza do powietrza w wysokiej temperaturze.
- Produkty mogą się różnić między sobą.
- W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących instrukcji obsługi 
  skontaktuj się ze sprzedawcą lub dystrybutorem.

Poniżej przedstawiamy listę zasad bezpieczeństwa obowiązujących 
podczas użytkowania urządzenia:



ELEMENTY URZĄDZENIA  
a. Regulowany otwór ujścia pary (ujście powietrza)
b. Pojemność wody
c. Czujnik poziomu wody
d. Przycisk regulacji pary wodnej
e. Minimalny wskaźnik hydrometryczny
f.  Pokrywka zbiornika
g. Zbiornik na wodę
h. Podstawka



INSTRUKCJA
Zapoznaj się z poniższą instrukcją przed pierwszym użyciem nawilżacza.

Napełnianie zbiornika na wodę:
- Usuń ściankę z regulowanym otworem ujścia pary (a)
- Wyjmij zbiornik na wodę i odwróć go dnem do góry. (g)
- Otwórz pokrywkę zbiornika (odkręć pokrywkę). (f)
- Napełnij zbiornik wodą. (g)
- Zamknij pokrywkę zbiornika na wodę. (f)
- Odwróć zbiornik na wodę dnem w dół i umieść go na podstawce.
- Włóż ściankę z regulowanym otworem ujścia pary. (a)

Użycie nawilżacza:
- Podłącz urządzenie za pomocą kabla.
- Naciśnij przycisk regulacji pary wodnej do oczekiwanej pozycji. 
  Nastaw nawilżacz na oczekiwany poziom.
  „Min” dla niskiej intensywności pary wodnej. (e)
  „Max” dla wysokiej intensywności pary wodnej.
- Po upływie paru sekund z otworu ujścia pary zacznie wydostawać się mgła.
- Po zakończeniu użycia wyłącz nawilżacz.

Opróżnianie nawilżacza:
- Wyłącz nawilżacz przekręcając w lewo i sprawdź czy zgasł wskaźnik 
  świetlny.
- Odłącz urządzenie z prądu.
- Zdejmij zbiornik na wodę z podstawki. (g)
- Opróżnij zbiornik z wody.
- Delikatną szmatką osusz urządzenie z kropel.

CZYSZCZENIE I PRZECHOWYWANIE
- Zaleca się czyszczenie urządzenia raz w tygodniu.
- Przed rozpoczęciem czyszczenia wyciągnij wtyczkę z prądu.
- Nie stosuj mydła, środków czyszczących, szorstkich ani alkalicznych 
  substancji.
- Nie zanurzaj podstawki nawilżacza w wodzie ani nie umieszczaj go pod 
  bieżącą wodą.
- Umyj nawilżacz i usuń kamień: wlej do zbiornika roztwór przygotowany 
  z wody (50%) i białego octu (50%).  Zostaw na 5 godzin. Przemyj kilka 
  razy (przynajmniej 3).
- Wyczyść wnętrze nawilżacza wilgotną ściereczką lub gąbką. 
  Wysusz je suchą ściereczką.
- Podstawkę nawilżacza czyść wyłącznie suchą ściereczką.
- Pozostaw do wyschnięcia zanim użyjesz urządzenia ponownie.  



Symbol przekreślonego kosza na śmieci na produkcie lub 
jego opakowaniu oznacza, że produktu nie wolno wyrzucać 
do zwykłych pojemników na odpady. Obowiązkiem 
użytkownika jest przekazanie zużytego sprzętu do 
wyznaczonego punktu zbiórki w celu recyklingu odpadów 
powstałych ze sprzętu elektrycznego i elektronicznego. 
Zapewniając prawidłową utylizację pomagasz chronić 
środowisko naturalne.

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji dotyczących recyklingu 
niniejszego produktu należy skontaktować się z przedstawicielem władz 
lokalnych, dostawcą usług utylizacji odpadów lub sklepem, gdzie nabyto 
produkt.

Problem Porada

Nawilżacz nie działa.

Wskaźnik świetlny jest 
podświetlony ale para 
wodna nie ulatnia się lub 
jest jej za mało.

Sprawdź czy nawilżacz jest prawidłowo 
podłączony do prądu. Sprawdź czy przycisk 
ustawiony jest w pozycji ON. Sprawdź czy 
wskaźnik świetlny jest podświetlony.  

Sprawdź czy nic nie blokuje otworu ujścia 
pary wodnej z nawilżacza. Sprawdź czy w 
zbiorniku na wodę jest woda.

Na ściankach nawilżacza 
pojawia się biały proszek.

Prawdopodobnie woda w zbiorniku jest zbyt 
wysoko mineralizowana. Wymień wodę w 
zbiorniku.

Para wodna ma 
nieprzyjemny zapach.

Umyj zbiornik na wodę, wysusz go 
dokładnie i napełnij ponownie.


