
NAWILŻACZ POWIETRZA ULTRADŹWIĘKOWY
model: AG627A

 INSTRUKCJA OBSŁUGI
Ultradźwiękowy  nawilżacz  powietrza  wyposażony  w  wyświetlacz  LCD  przyda  się  w  każdym  domu i  biurze,
szczególnie gdy suche powietrze utrudnia nam codzienne funkcjonowanie. Nawilżacz posiada dodatkowe funkcje
jonizacji  i  odświeżania powietrza. Ma również wbudowany higrometr,  który  pozwala na bieżąco monitorować
temperaturę  i  wilgotność  powietrza.  To  doskonałe  urządzenie  zmniejsza  ryzyko  przeziębienia  i  utrzymuje
wilgotność powietrza  na optymalnym poziomie,  a przy  tym jest  niezwykle  ciche i  można je z  powodzeniem
stosować nawet w pokoju dziecięcym i sypialni!

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.

1. Cechy produktu:

• Produkt fabrycznie nowy, wysokiej jakości. 
• 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 zupełnie nie zauważamy jego obecności w otoczeniu, a 

powietrze jest znacznie przyjemniejsze w oddychaniu. 
• Nawilżacz posiada funkcję HAC - umożliwiająca automatyczne, bieżące dostosowanie poziomu 

wilgotności zależnie od panujących w pomieszczeniu warunków. 
• Możliwość wykorzystywania olejków eterycznych - aromaterapia! 
• 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 (tylko 
25W). 

• Jego eksploatację znacząco ułatwia zastosowanie wyświetlacza LCD! 
• Całkowicie napełniony pracuje do 8 godzin (w zależności od ustawionej mocy). 
• Estetycznie wykonanie i czarny kolor sprawią, że nawilżacz wpasuje się wystrój każdego 

pomieszczenia 

Specyfikacja: 

• Materiał: tworzywo sztuczne 
• Moc: 25W 
• Zasilanie: 230V, wyłącznik zasilania z tyłu obudowy 
• Pojemność maksymalna zbiornika: 6,5 L 
• Wydajność maksymalna: do 300 ml/h 
• Trójstopniowa regulacja intensywności wydmuchu 
• Higrometr (pomiar wilgotności powietrza) 
• Termometr 
• Funkcja jonizacji powietrza 
• Funkcja aromaterapii (dodatkowy zbiornik na olejki eteryczne) 
• Funkcja HAC (automatyczne dopasowanie poziomu wilgotności) 
• Automatyczne wyłączenie po 1/2/4/8 godzinach pracy bądź funkcja pracy ciągłej 
• Automatycznie odcinanie zasilania przy niskim stanie wody 
• Czytelny wyświetlacz LCD 
• Obszar działania: do 50 m2 
• Głośność: około 35db 
• Wymiary: 20 cm x 46 cm x 18 cm 
• Waga: ok. 1,7 kg 
• Kolor: czarny

2. Przygotowanie urządzenia oraz instrukcja obsługi:

-  Wyjmij urządzenie z opakowania i przygotuj je do pierwszego napełnienia, zgodnie z instrukcją na 
zdjęciu poniżej.



- Po napełnieniu upewnij się, że urządzenie znajduje się w pozycji pionowej (jak na pierwszym 
zdjęciu w instrukcji) i podłącz je do sieci elektrycznej 220V.
- UWAGA: Urządzenie posiada zabezpieczenie które nie pozwoli mu pracować z pustym 
zbiornikiem. W takim przypadku na wyświetlaczu pojawi się ostrzeżenie o braku wody oraz 
sygnalizacja dźwiękowa.

→ Jeżeli zbiornik został napełniony wodą, to po wciśnięciu włącznika ON/OFF na panelu 
kontrolnym, urządzenie uruchomi się i przejdzie w tryb pracy nawilżacza powietrza, na stopniu 3.
→ Aby zwiększyć bądź zmniejszyć siłę nadmuchu wciskaj kolejno przycisk włącznika ON/OFF po
lewej stronie panelu. Nawilżacz pracuje w trójstopniowej skali, każde kolejne wciśnięcie zmienia siłę 
nadmuchu od 3 do 1, aż do wyłączenia urządzenia. 
Za zmianę skali odpowiada również przycisk FOGMETER na pilocie IR.
→ Aby zmienić pożądany stopień wilgotności powietrza w %RH należy kolejno wciskać przycisk
HUMIDITY na panelu kontrolnym (zmiana skali co 5% RH) bądź analogicznie przycisk CONSTANT 
na pilocie IR.
→ Aby uruchomić TIMER wciśnij przycisk TIMER na pilocie IR. Domyślnie urządzenie uruchamia 
się w trybie pracy ciągłej. Każde kolejne wciśnięcie uruchamia TIMER i przestawia je w tryb pracy 
przez 1 godzinę, 2 godziny, 4 godziny i 8 godzin, aż do ponownego przejścia w tryb pracy ciągłej.
→ Aby uruchomić funkcję PURIFY (oczyszczanie) wciśnij przycisk PURIFY na panelu kontrolnym 
(bądź ANION na pilocie IR). Ponowne wciśnięcie przycisku wyłączy tryb oczyszczania.
→ Aby uruchomić diodę LED albo zmienić jej kolor, wciskaj kolejno przycisk LIGHT na panelu 
kontrolnym bądź analogicznie przycisk NIGHT LAMP na pilocie IR.
→ Urządzenie pokazuje na wyświetlaczu bieżącą wilgotność powietrza w procentach %RH.

3. Środki ostrożności:

- Nie wlewaj do zbiornika wody o temperaturze powyżej 40 stopni Celsjusza!
- Zawsze używaj urządzenia w pozycji pionowej (jak na zdjęciu) i z dala od urządzeń elektrycznych!
- Wodę należy nalewać zgodnie z instrukcją na zdjęciu! Inne działanie grozi uszkodzeniem 
urządzenia!
- Nie uzupełniaj zbiornika do absolutnego maksimum! Ryzykujesz tym zalanie okolic nawilżacza 
bądź nawet uszkodzenie jego elektroniki!
- Nie ustawiaj urządzenia w miejscu narażonym na silną ekspozycję światła słonecznego albo 
gorącego powietrza!
- Nie uzupełniaj zbiornika ani nie podnoś go, jeżeli nawilżacz jest podłączony do sieci 
elektrycznej! Grozi to porażeniem prądem oraz uszkodzeniem urządzenia!!!
- Pamiętaj o regularnym czyszczeniu podstawy oraz zbiornika, aby cieszyć się jego 
bezproblemowym użytkowaniem oraz świeżą mgiełką.
- Nie uzupełniaj zbiornika brudną wodą, spowoduje to szybsze brudzenie się urządzenia oraz 
wydzielanie mgiełki o nieprzyjemnym zapachu!
- Trzymaj urządzenie w bezpiecznej odległości od dzieci! Istnieje ryzyko porażenia prądem 
elektrycznym przy przypadkowym oblaniu okolic urządzenia wodą!

UWAGA: Pamiętaj o regularnym czyszczeniu i konserwacji urządzenia! Jeżeli w Twoim regionie 
zamieszkania występuje twarda lub mocno zanieczyszczona woda, nie używaj jej do napełniania 
zbiornika! Skorzystaj z wody destylowanej bądź przegotowanej i następnie ostudzonej. Twarda woda
może zniszczyć podzespoły urządzenia w ciągu kilku tygodni i osadzić na nich kamień!

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.

4. Rozwiązanie ewentualnych problemów eksploatacyjnych:

A. Nawilżacz sygnalizuje brak wody (czerwona kropla), pomimo napełnienia wodą:

- Zweryfikuj czy wnętrze Twojego nawilżacza wygląda tak jak na zdjęciu:

5. Opis przycisków pilota zdalnego sterowania (IR):

Upewnij się, że usunąłeś spod klapki pilota folię zabezpieczającą baterię!

ON/OFF – włączenie / wyłączenie urządzenia
FOGMETER – siła nadmuchu nawilżacza (w skali 1-3)
CONSTANT – wybór pożądanej wilgotności powietrza w %RH (co 5%)
ANION – uruchomienie / wyłączenie funkcji oczyszczania powietrza
TIMER – uruchomienie / wyłączenie funkcji timera (1, 2, 4, 8h pracy)
NIGHT LAMP – uruchomienie / zmiana koloru / wyłączenie diody LED

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

http://www.aptel.pl/

