
NAWILŻACZ POWIETRZA DYFUZOR LED USB
AG853

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA
1. Informacje ogólne:

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.

UWAGA: Przed pierwszym użyciem należy zmoczyć wkładkę bawełnianą (filtr)!

Cechy produktu:

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

• Poprawia jakość powietrza czego rezultatem jest lepsze samopoczucie. 
• Dzięki wyjątkowo cichej pracy nawilżacza powietrza zupełnie nie zauważamy jego 

obecności w otoczeniu, a powietrze jest znacznie przyjemniejsze w oddychaniu. 
• Nawilżacz posiada również funkcję aromaterapii z wykorzystaniem olejków 

eterycznych (olejki znajdują się w zestawie). 
• Podświetlany LED zbiornik wody (z możliwością całkowitego wyłączenia), pełniący funkcję 

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

energii (zasilanie z portu USB). 
• Całkowicie napełniony pracuje do nawet kilkunastu godzin. 
• Bardzo wygodna obsługa (dotykowy przycisk - włącznik / wyłączenie podświetlenia LED / 

wyłącznik). 

Specyfikacja: 

• Zasilanie: DC 5V (USB) 
• Moc: 2W 
• Pojemność maksymalna zbiornika: 0,3 L 
• Wydajność optymalna: 35 ml/h 
• Maksymalny czas pracy: do 8h 
• Obszar działania: do 22 m2 
• Głośność: ok. 35dB 
• Podświetlenie LED z możliwością wyłączenia 
• Automatycznie odcinanie zasilania przy niskim stanie wody 
• Funkcja aromaterapii 
• Dotykowy przycisk sterujący 
• Wysokość: 16 cm 
• Średnica (spód): 10 cm 
• Długość kabla zasilającego: 0,9 m

2. Konfiguracja i obsługa urządzenia:

1. Wypakuj urządzenie z opakowania.
2. Zdejmij  górną  pokrywkę  (odkręcając  ją  w  kierunku  przeciwnym  do  ruchu

wskazówek zegara).  Na spód pojemnika włóż sprężynę i  nakryj  ją bawełnianą
wkładką. 

3. Napełnij wnętrze urządzenia czystą, bieżącą wodą (oraz ewentualnie dolej kilka
kropli olejku eterycznego do wody).

4. Umieść  pokrywę urządzenia  tak,  aby  jej  otwór  znajdował  się  nad  bawełnianą
wkładką. Zakręć pokrywkę zgodnie z ruchem wskazówek zegara (aż do kliknięcia)

5. Podłącz kabel zasilający do portu USB komputera bądź ładowarki telefonu.
6. Drugi koniec kabla wepnij do wtyku zasilającego DC z tyłu nawilżacza.
7. Nawilżacz oraz podświetlenie LED uruchomią się automatycznie.
8. Aby  włączyć  nawilżacz  wciśnij  dotykowy  przycisk  I/O  na  froncie  urządzenie.

Kolejne  wciśnięcie  wyłącza  podświetlenie  LED.  Trzecie  kliknięcie  wyłącza
nawilżacz.

9. Pamiętaj o wymianie bawełnianego wkładu po jego zużyciu (patrz pkt. 2-4).

3. Uwagi i środki ostrożności:

• Przechowuj  urządzenie  z  dala  od  źródła  wilgoci,  w  suchym  i  wolnym  od
zanieczyszczeń miejscu.

• Czyść urządzenie za pomocą suchej, delikatnej szmatki.
• Nie narażaj urządzenia na ekstremalnie niskie i wysokie temperatury oraz duże

nasłonecznienie
• Nie  otwieraj  obudowy  urządzenia  –  grozi  to  utratą  gwarancji  oraz  prawa  do

rękojmi!


