
PAROWNIK GENERATOR MGŁY 
MODEL: AG141

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

1. Informacje ogólne

Generator fal dźwiękowych-jonizator, wyposażony jest w różnokolorowe diody, które 
podświetlają w różnych kolorach wytworzoną mgłę, dając niesamowity efekt gry światła i 
obrazu.
Cechy produktu:

• Mgła wytwarzana jest ze zwykłej wody - rozprasza się w mieszkaniu nawilżając 
suche powietrze i jonizując je ujemnie (gwarantowany nawet kilkudziesięcio-
procentowy wzrost wilgotności). 

• Mgła jest wytwarzana przez specjalny generator wysokiej częstotliwości 
umieszczony we wspólnej obudowie z automatycznie zmieniającymi kolor diodami 
LED. 

• Lampa jest idealnym urządzeniem do aromaterapii - do wody można dodawać 
olejki zapachowe i eteryczne, które rozprzestrzenią się po całym pomieszczeniu, 
w którym pracuje generator. 

Specyfikacja:

• Pobór mocy ok 25 W 
• Zasilanie z zewnętrznego zasilacza 230V / 24V (nie dołączony do zestawu) 
• Temperatura pracy: 5~50 st.C 
• Długość przewodu zasilającego - 1,80 m 
• Wymiary: 47mm x 47mmn x 40mm 

2. Uruchomienie

Włożyć generator mgły do naczynia z wodą o płaskim dnie. Generator musi być 
zanurzony na głębokość 2cm (patrzy rysunek). Podłącz zasilacz sieciowy o napięciu 
wyjściowym 24V do gniazda na kablu parownika i włącz go do sieci elektrycznej. Po chwili 
generator mgły zacznie pracować.

Uwaga: Nie włączaj generatora nie zanurzonego w wodzie – grozi to 
nieodwracalnym jego uszkodzeniem.

3. Uwagi i środki ostrożności
• Generator może być zasilany jedynie zasilaczem o napięciu wyjściowym 24V.
• Nie pozostawiaj pracującego generatora bez nadzoru zwłaszcza, gdy w pobliżu 

są dzieci.
• Jeśli kabel generatora zostanie uszkodzony nie można ponownie używać 

urządzenia. 
• Nie dotykaj przetwornika piezo pracującego generatora – grozi to jego 

nieodwracalnym uszkodzeniem. 
• Stale kontroluj poziom wody, tak aby generator był zanurzony na głębokość 2cm.
• Czyść generator za pomocą miękkiej szmatki, zachowaj szczególną ostrożność 

przy czyszczeni membrany parownika – zbyt mocny docisk nieodwracalnie ją 
uszkodzi.

• Przy zanurzaniu lub wyciąganiu parownika wody kabel musi być odłączony od 
zasilania. 
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