
NAWILŻACZ POWIETRZA 4L
MODEL: AG455

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

1. Informacje podstawowe

Ultradźwiękowy nawilżacz powietrza przyda się w każdym domu i biurze.
Nawilżacze powietrza to urządzenia regulujące poziom wilgotności. Dzięki swoim 
właściwościom znalazły zastosowanie zarówno w prywatnych domach, jak również 
biurach, zakładach pracy i miejscach publicznych. Nawilżacz powietrza jest szczególnie 
polecany w okresie zimowym, kiedy na skutek włączanego ogrzewania, poziom 
wilgotności znacznie spada. Może się to przyczyniać do powstawania infekcji gardła, 
wysuszenia śluzówki nosa i ogólnego pogarszania samopoczucia. Nawilżacze powietrza 
zalecane są także w przypadku domów z parkietowymi podłogami. Regulując wilgotność, 
zapobiegają ich systematycznemu rozsychaniu się.

Cechy produktu:

• Ultradźwiękowy nawilżacz powietrza wykorzystuje wysoką częstotliwość drgań do 
wytwarzania mgiełki wodnej, która za pomocą wentylatora wydmuchiwana jest na 
zewnątrz. 

• Poprawia jakość powietrza i zapobiega wysuszaniu błon śluzowych i skóry, 
rezultatem czego jest lepsze samopoczucie. 

• Dzięki wyjątkowo cichej pracy nawilżacza powietrza zupełnie nie zauważamy jego 
obecności w otoczeniu, a powietrze jest znacznie przyjemniejsze w oddychaniu. 

• System sterylizacji ozonowej - dzięki zastosowaniu wewnętrznego mechanizmu 
sterylizacji ozonowej, w pewnej odległości od nawilżacza niszczone są znajdujące 
się w powietrzu bakterie, zarodniki grzybów i pleśni; przy okazji nawilżania 
powietrze pozbawiane jest nieprzyjemnych zapachów; sterylizacja ozonowa nie 
powoduje zanieczyszczeń i jest bezpieczna dla ludzi i pożywienia . 

• Zaletą nawilżacza jest bardzo wysoka wydajność przy równoczesnym, małym 
zużyciu energii. 

• Automatyczna kontrola poziomu nawilżania, zabezpieczenie przed brakiem wody. 
• Całkowicie napełniony pracuje do 12-24 godzin (w zależności od ustawionej mocy). 
• Estetycznie, nowoczesne wykonanie sprawia, że nawilżacz wpasuje się wystrój 

każdego pomieszczenia. 

Specyfikacja:

• Pojemność maks. 4l 
• Regulacja intensywności wydmuchu. 
• Wydajność: 380ml/h 
• Wyświetlacz LCD 
• Sterowanie elektroniczne 
• Higrometr z możliwością ustawienia wilgotności od 45 do 95 RH%, w przedziale co 

5RH% 
• Wbudowany termometr wyświetla temperature otoczenia
• Timer w przedziale 1 do 24h 
• 2x obrotowa dysza pary wodnej 
• Automatycznie odcinanie zasilania przy niskim stanie wody 
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• Obszar działania: do 32m2 
• Kolor: biały 
• Zasilanie: 230V 50-60Hz 
• Wymiary: 21,5 x 14 x 34 cm 

2. Ogólne informacje bezpieczeństwa

Urządzenie to używać wyłącznie dla prywatnego zapotrzebowania i dla określonych 
celów.

• Urządzenie to używać wyłącznie dla prywatnego zapotrzebowania i dla określonych
celów.

• Urządzenie to nie jest przeznaczone dla używania komercyjnego
• Urządzenie chronić przed ciepłem, bezpośrednim promieniowaniem słonecznym, 

wilgocią (w żadnym wypadku nie zanurzać urządzenia do cieczy) i kontaktem z 
ostrymi krawędziami. 

• Nie używać urządzenia w wypadku, że mają Państwo wilgotne ręce. Jeżeli dojdzie 
do zwilżenia lub namoczenia urządzenia, natychmiast wyciągnąć wtyczkę z 
gniazdka. Strzec się przed kontaktem z wodą.

• Wyłączyć urządzenie i zawsze wyciągnąć wtyczkę z gniazdka (ciągnąć tylko 
wtyczkę, nigdy za kabel), jeżeli nie będą Państwo używać urządzenia, jeżeli będą 
Państwo chcieli zamontować wyposażenie, wyczyścić urządzenie lub w wypadku 
awarii.

• Urządzenie nie może być eksploatowane bez nadzoru. Jeżeli muszą Państwo 
opuścić miejsce pracy, zawsze wyłączyć urządzenie, ewentualnie wyciągnąć 
wtyczkę z gniazdka (zawsze ciągnąć wtyczkę, nigdy nie za kabel).

• Regularnie kontrolować urządzenie i kabel doprowadzający z punktu widzenia 
uszkodzenia.

• Jeżeli urządzenie wykazuje usterki, nie wprowadzać do eksploatacji.
• W wypadku nie zadziałania lub niewłaściwej czynności, wyłączyć urządzenie i nie 

próbować go naprawiać własnymi siłami. Zwrócić się do autoryzowanego serwisu i 
zażądać oryginalne części zamienne. Nie dotrzymanie wyżej wymienionych 
wskazówek może mieć wpływ na bezpieczeństwo urządzenia odbiorczego.

• Używać tylko oryginalne wyposażenie.
• Prosimy, aby Państwo respektowali następujący rozdział „Specjalne instrukcje 

bezpieczeństwa dla tego urządzenia“.

3. Specjalne informacje bezpieczeństwa
• Przed użyciem należy sprawdzić,  czy napięcie w lokalnej  sieci  elektrycznej,  jest

takie same jak na etykiecie wyrobu.
• Nie  próbuj  dodawać  wody  do  nawilżacza  bez  wcześniejszego  odłączenia  od

gniazdka. Przy odłączaniu chwyć za wtyczkę nie za przewód.
• Do otworów nigdy nie wkładaj ani nie wrzucaj żadnych przedmiotów. Nie należy

umieszczać rąk, twarzy i ciała na lub w pobliżu wylotu wilgoci, jeśli urządzenie jest
w trybie eksploatacji.

• Nie  zakrywaj  wyjścia  wilgotności  ani  nic  nie  wkładaj,  gdy  urządzenie  jest  w
eksploatacji.  Nawilżacz  zawsze  umieszczaj  na  stałą,  równą  powierzchnię.  Pod
nawilżacz  zalecamy  umieszczać  wodoodporną  podkładkę.  NIGDY  nie  kładź
nawilżacza na powierzchnię, którą woda lub wilgoć mogłyby poszkodzić.

• Nie  kieruj  wyjścia  wilgoci  bezpośrednio  na  ścianę.  Wilgoć  może  spowodować
uszkodzenie, szczególnie tapet.

• Do czyszczenia części nawilżacza powietrza NIGDY nie należy używać benzyny,
detergentów na szkło, środków do czyszczenia mebli, rozpuszczalników na farby
lub innych rozpuszczalników.

• Nadmierna wilgotność w pomieszczeniu może powodować kondensację wody na
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oknach lub na meblach. Jeśli to nastąpi, należy wyłączyć nawilżacz.
• Do wody nie dodawaj żadnych środków chemicznych.
• W  przypadku  nietypowych  dźwięków  lub  zapachów  podczas  pracy  nawilżacza

należy urządzenie wyłączyć i wyjąć kabel z gniazda.
• Jeśli nawilżacz pracuje, nie dotykaj żadną częścią ciała wody w naczyniu lub części

we wodzie.
• Nie włączaj nawilżacza, jeśli w naczyniu nie ma wody.
• Należy zachować ostrożność, aby uniknąć zarysowania konwertera przez twarde

przedmioty.
• Nie dopuszczaj, żeby woda nalała się lub rozlała do wnętrza podstawy, żeby nie

doszło do uszkodzenia elementów urządzenia.
• Nie należy używać nawilżacza w warunkach wysokiej wilgotności, np. w łazience.
• Nie stawiaj nawilżacza na podłogę z drewna, bambusa lub podobnych materiałów.
• To urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci), których

fizyczna, zmysłowa lub psychiczna niezdolność lub brak doświadczenia i  wiedzy
uniemożliwiają bezpieczne korzystanie z urządzeń, gdy nie są one pod nadzorem
bądź, jeśli nie zostały one informowane na temat korzystania z urządzenia, przez
osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo.

• Dzieci powinny być nadzorowane, żeby nie bawiły się z tym urządzeniem.

4. Użytkowanie urządzenia

PRZYGOTOWANIE URZĄDZENIA

Aby urządzenie zaczęło działać musi być odpowiedni poziom wody w zbiorniku. Wówczas
pływak unosi się do góry i załącza urządzenie co powoduje wytwarzanie pary.

NALEWANIE WODY
Zdejmij  zbiornik z podstawy, obróć go do góry nogami i  odkręć zawór.  Nalej  wodę do
środka zbiornika, zakręć spowrotem zawór, obróć pojemnik do pozycji początkowej i nałóż
zbiornik na podstawę nawilżacza.

Uwaga: nigdy nie nalewać wody przez środkowy otwór nawilżacza!

STEROWANIE

Opis przycisków:
1 - włącza/wyłącza urządzenie
2 – wybór mocy nawilżania powietrza (3 stopnie)
3 – ustawianie czasu pracy nawilżacza
4 – ustawianie % wilgotności powietrza, którą nawilżacz będzie automatycznie utrzymywał
5 – włącza/wyłącza ozonowanie
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6 – włącza/wyłącza subtelne podświetlenie zbiornika wody

Sterować można również za pomocą dołączonego pilota IR. Przed pierwszym użyciem 
pilota wyjmij z niego plastikową przezroczystą tasiemkę zabezpieczającą baterię.

ZASADA DZIAŁANIA
Ultradźwiękowe nawilżacze powietrza atomizują wodę do mikro-kropelek o średnicy około 
1 – 5 μm, przy zastosowaniu zasady częstotliwości drgań ultradźwiękowych i rozpraszaniam, przy zastosowaniu zasady częstotliwości drgań ultradźwiękowych i rozpraszania
pary wodnej do powietrza poprzez urządzenie powietrzno-techniczne, w celu 
równomiernego zwilżenia powietrza. Ta ultradźwiękowa technologia jest powszechnie 
stosowana w wielu dziedzinach.

IDEALNY POZIOM WILGOTNOŚCI
Wilgotność względna jest to stosunek ciśnienia cząstkowego pary wodnej zawartej w 
powietrzu do ciśnienia nasycenia, określającego maksymalne ciśnienie cząstkowe pary 
wodnej w danej temperaturze w określonej przestrzeni. Ogólnie nazywane WW%, na 
przykład, 45% WW. Powietrze zawsze zawiera parę wodną, jej zawartość procentowa 
zmienia się wraz ze zmianą temperatury. Im wyższa temperatura, tym więcej pary wodnej 
powietrze wchłania. Dlatego używamy pojęcia wilgotności względnej. Zimą, kiedy do 
pomieszczenia dostaje się zimne powietrze, ogrzewa się na temperaturę odpowiadającą 
powietrzu wewnątrz, a równocześnie spada wilgotność względna. Aby utrzymać 
wilgotność zdrowego środowiska we wnętrzu, konieczne jest sztucznie dodać do 
powietrza wody lub pary wodnej - co jest nawilżaniem powietrza.

Idealny poziom wilgotności względnej w różnych warunkach (tylko, jako przykład):
Idealna wilgotność otoczenia dla ludzi: 45% - 65% WW
Wilgotność otoczenia najbardziej właściwa do zapobiegania i leczenia chorób: 40% - 55%
WW
Komputery i urządzenia komunikacyjne: 45% - 60% WW
Meble i instrumenty muzyczne: 40% - 60% WW
Biblioteki, galerie sztuki i muzea: 40% - 60 WW

ZALECENIA DOTYCZĄCE EKSPLOATACJI
Zalecenia dotyczące użycia
Ten nawilżacz należy przed pierwszym użyciem pozostawić na pół godziny w 
pomieszczeniu, w celu przystosowania się do jego temperatury.
Wymagane środowisko robocze dla nawilżacza: temperatura 5 - 40 ° C i wilgotność 
względna maksymalnie 80% WW.
Stosować czystą wodę o temperaturze niższej niż 40°C, zalecana jest woda oczyszczona.

Normalnym zjawiskiem jest, gdy po automatycznym wyłączeniu z powodu 
niewystarczającej ilości wody pozostaje w zbiorniku niewielka ilość wody.

6. Rozwiązywanie problemów

W  przypadku,  gdy  nawilżacz  nie  działa  prawidłowo,  przed  skontaktowaniem  się  z
serwisem skontroluj:
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Jeśli nawilżacz nie działa normalnie, nawet po tych interwencjach, należy skontaktować
się z dostawcą lub autoryzowanym centrum serwisowym.

5. Czyszczenie i konserwacja

W niektórych miejscach woda jest twarda o wysokiej zawartości jonów wapnia i 
magnezu. Dlatego po uruchomieniu nawilżacza, atomizują się wraz z zimną parą i 
częściowo jony wapnia i magnezu i mogą osadzać się na powierzchni obiektów na 
podłodze w postaci białego proszku.
Po wysuszeniu, niektóre jony osadzą się na powierzchni konwertera i zbiornika na wodę w
postaci osadu. Jest to spowodowane przez nieczystości w wodzie. Osad na powierzchni 
konwertera ma wpływ na skuteczność nawilżania.

Przeciwdziałanie:
Do nawilżania, należy użyć czystej, najlepiej zdeminarelizowanej wody.
Co tydzień czyść konwerter, zbiornik wodny i podstawę.
Wodę w zbiorniczku wodnym często wymieniaj w celu utrzymania w czystości.
Jeśli przez długi czas nie będziesz urządzenia używać, nie pozostawiaj wody w 
urządzeniu.
Wyczyść, wytrzyj i wysusz wszystkie części i przechowuj je w oryginalnym opakowaniu.

SPOSÓB CZYSZCZENIA
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Jak czyścić konwerter:
Na powierzchnię kapnij 5 - 10 kropli detergentu (w zależności od utworzonego osadu) i
poczekaj 2 - 5 minut.
Delikatnie wytrzyj powierzchnię konwertera miękką szczoteczką aż usuniesz osad.
Powierzchnię konwertera opłucz czystą wodą.

Jak czyścić zbiorniczek:
Jeżeli wewnątrz zbiorniczka występuje osad wody, oczyść zbiornik wody miękką szmatką
namoczoną w środku czyszczącym.
Jeżeli osad znajduje się na ochronnym zaworze poziomu wody (w zamknięciu zbiornika), 
zaaplikować na niego kilka kropli detergentu i oczyść go miękką szmatką.
Opłucz zbiornik wody czystą wodą.

UWAGA: Niniejszy sprzęt może być użytkowany przez dzieci w wieku co
najmniej 8 lat i przez osoby o obniżonych możliwościach fizycznych, 
umysłowych i osoby o braku doświadczenia i znajomości sprzętu, jeżeli
zapewniony zostanie nadzór lub instruktaż odnośnie do użytkowania 
sprzętu w bezpieczny sposób, tak aby związane z tym zagrożenia były 
zrozumiałe. Dzieci nie powinny bawić się sprzętem. Dzieci bez nadzoru 
nie powinny wykonywać czyszczenia i konserwacji sprzętu.

Deklaracja zgodności do pobrania pod adresem: http://www.aptel.pl
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