
 

Dziękujemy za zakup nawilżacza Clevair2 marki Air Naturel. Mamy nadzieję, że 

przyniesie Ci pełną satysfakcję i poprawi jakość powietrza w pomieszczeniach. 

Podobnie jak w przypadku wszystkich urządzeń elektrycznych, ważne jest właściwe 

użytkowanie urządzenia, w celu uniknięcia wszelkiego rodzaju szkód i obrażeń. Przed 

uruchomieniem urządzenia prosimy o zapoznanie się z instrukcją i stosowanie się do 

wskazówek w niej zawartych.   

 

Ważne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa 

 Nigdy nie należy umieszczać nawilżacza w miejscu dostępnym dla dzieci. 

Należy zwracać uwagę, żeby dzieci nie bawiły się urządzeniem i jego 

opakowaniem. Gdy urządzenie jest włączone, dzieci powinny być pod 

opieką rodziców/opiekunów i nie wolno im bawić się urządzeniem.   

 Produkt nie jest odpowiedni dla osób (w tym dzieci poniżej 8 roku życia) 

o ograniczonych zdolnościach fizycznych, upośledzonych umysłowo lub 

fizycznie oraz osób, które nie posiadają wiedzy na temat produktu, chyba że 

są pod nadzorem lub otrzymały wcześniej instrukcje od osób 

odpowiedzialny za ich bezpieczeństwo. 

 Urządzenie to działa pod napięciem100-240 W. Należy sprawdzić, czy jest to 

odpowiednie dla instalacji elektrycznej, do której będzie podłączone. 

Urządzenie powinno być umieszczone na suchej i płaskiej powierzchni. 

Należy unikać powierzchni łatwopalnych oraz wykonanych na bazie nylonu.  

 Należy unikać umieszczania urządzenia w pobliżu kaloryfera lub innego 

źródła ciepła.  

 Zawsze należy odłączać urządzenie od zasilania podczas czyszczenia 

i czynności konserwacyjnych. 

 Aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym urządzenia nie należy 

narażać urządzenia na kontakt z wodą lub wilgotną powierzchnią.  

 W razie uszkodzenia z urządzenia nie należy korzystać.  

 Do urządzenia nie należy wkładać przedmiotów metalowych.   

 Nie należy urządzenia moczyć. Czyścić je należy wilgotną ściereczką, 

a następnie wysuszyć je dokładnie przed ponownym podłączeniem.  

 

Zapobieganie wypadkom domowym 

Produkt jest zgodny z normami i przepisami obowiązującymi w UE.



Saho 

Clevair 2 

 

1. Ujście mgiełki 

2. Pokrywa górna 

3. Uchwyt 

4. Zbiornik na wodę 

5. Wlot wody 

6. Filtr 

7. Pokrywa zbiornika 

8. Ujście powietrza 

9. Cyfrowy panel 

10. Igła magnetyczna 

11. Kabel z wtyczką 

12. Membrana ultradźwiękowa 

13. Płyta grzewcza PTC 

14. Zbiornik na olejki eteryczne 

 

 

 

SPECYFIKACJE 

Zasilanie    100 – 240 V ~ 50/60 Hz 
Nawilżanie  330 ml/h (+/_ 30) 
Waga   2,39 kg 
Wymiary   353 x 184 x 230 mm (wys. x dł. x gł.)  
Pojemność zbiornika  5 L 
Pomieszczenie  40 m2 
Poziom hałasu   35 db 
Pobór mocy   110 W 
Nawilżacz hybrydowy: zimna i ciepła mgiełka (35 / 40C) 
Elektroniczna kontrola poziomu wilgotności powietrza dzięki cyfrowemu higrostatowi 
Wbudowana funkcja HygroSmart® i jonizator.  
 

 

Clevair2 pomaga chronić przed objawami związanymi z nadmiernie wysuszonym 

powietrzem, dzięki funkcji delikatnej mgiełki. Chroni przed krwawieniem z nosa, 

przesuszeniem śluzówki, piekącymi oczami, suchą skórą, suchym kaszlem, 

pragnieniem nocnym. Dla zdrowia i komfortu Air Naturel zaleca relatywny poziom 

wilgotności między 40% a 60%.  

START 

UWAGA: Przed włączeniem urządzenia do gniazdka z prądem sprawdź, czy 

Humini jest wyłączony i czy przednie pokrętło jest ustawione na „OFF”.  

 Ustaw nawilżacz na płaskiej powierzchni, co najmniej 60 cm nad podłogą 

i 10 cm od ściany. 

 Napełnij zbiornik wodą (patrz instrukcje poniżej). 

 Włóż wtyczkę do gniazdka elektrycznego. 

 Włącz urządzenie za pomocą pokrętła z przodu i wybierz pożądany poziom 

mocy.  

 Clevair2 wyłączy się automatycznie, gdy zbiornik będzie pusty.   

 

 

ZBIORNIK NA WODĘ 

 Wyjmij zbiornik na wodę (tylna część 

urządzenia). 

 Obróć zbiornik, odkręć pokrywę (zgodnie ze 

strzałką „Water” (woda)) i napełnij zbiornik 

zimną wodą. Nigdy nie używaj gorącej wody, 

bo możesz spowodować przeciek.  

 Przykręć pokrywę zgodnie ze wskazówkami 

zegara. 

 Włóż zbiornik z powrotem do urządzenia.  

 

 

 

 



KONTROLKI 

 

Funkcje 

Higrometr 

Zazwyczaj wyświetlacz cyfrowy pokazuje obecny poziom wilgotności powietrza w 

pomieszczeniu. Pożądany poziom nawilżenia można wskazać za pomocą przycisku 

na panelu kontrolnym lub na pilocie. Każde naciśnięcie tego przycisku zwiększa 

natężenie mgiełki o 5%. Jeśli pożądany poziom sięga 75%, kolejne naciśnięcie 

przycisku spowoduje stałe nawilżanie. 

(W Clevair2 wilgotność reguluje się na poziomie pomiędzy 30 a 75%.) 

HygroSmart®  

To wyjątkowa technologia opatentowana przez Air Naturel. Funckja włącza się, gdy 

poziom wilgotności spada poniżej 48%, a wyłącza się, gdy znajdzie się na poziomie 

53%. Funkcja HygroSmart® pozwala na automatyczną regulacje wilgotności. 

Siła nawilżania 

Clevair2 ma trzy poziomy natężenia mgiełki (Low (niski), Medium (średni), High 

(wysoki)). Pop naciśnięciu przycisku Mgiełka ilość mgiełki się zwiększa.  

UWAGA: jeśli urządzenie pracuje na poziomie maksymalnym może się zdarzyć, że 

para wodna skondensuje się wokół urządzenia, tworząc mokrą warstwę, co może 

zostać błędnie uznane za przeciek. Aby uniknąć tego zjawiska zredukuj poziom mocy 

urządzenia i/lub umieść nawilżacz w pobliżu źródła ciepła, na wysokości ponad 

jednego metra (np. na szafce).  

 

 
 

 

Ciepła mgiełka 

 

Funkcja ta nagrzewa wodę do 40/45C, a następnie schładza ją tak, by uniknąć 

ryzyka poparzenia. W ten sposób mgiełka jest lepiej rozprowadzana po 

pomieszczeniu i jest delikatniejsza. Jeśli funkcja ta jest wyłączona, zamiast ciepłej 

mgiełki jest zimna.  

 

UWAGA: nie korzystaj z funkcji ciepłej mgiełki dłużej niż przez 6 godzin, bo możesz 

uszkodzić urządzenie.  

 

Jonizator 

 

Jony mają inne własności, w zależności od tego, czy są dodatnie, czy ujemne. 

Współcześnie wiemy doskonale, że jony ujemne mają bardzo korzystny wpływ na 

zdrowie. Wpływ jonizacji powietrza jest porównywalny z bezpośrednią dawką energii, 

która poprawia krążenie krwi w organizmie. Jonizacja powietrza w pomieszczeniu, 

polegająca na generowaniu tylko i wyłącznie jonów ujemnych, bez szkodliwych dla 

środowiska gazów, sprawia, że powietrze staje się zdrowsze. Jony łączą się 

z zanieczyszczeniami powietrza (bakteriami, dioksynami, formaldehydem, 

cząsteczkami kurzu itp.) i powodują ich opadanie, tym samym oczyszczając 

powietrze. Jonizacja powietrza jest ważna ze względów biologicznych 

i fizjologicznych: 

1. Jest bezpośrednią dawką energii i poprawia krążenie 

2. Oczyszcza powietrze z bakterii i innych szkodliwych zanieczyszczeń 

3. Eliminuje toksyczne gazy 

 

 



Aromaterapia 

Clevair2 ma funkcje aromaterapii. Naciśnij (14) zbiornik na olejki eteryczne znajdujący 

się po lewej stronie, na dole urządzenia, żeby go otworzyć. Następnie wlej kilka kropel 

olejku na bawełnianą wyściółkę (4-8 kropli, w zależności od preferencji). Zamknij 

zbiornik i korzystaj z nawilżacza jak zwykle. Air Naturel zaleca zmianę bawełnianej 

wyściółki za każdym razem, gdy korzystasz z innego olejku niż poprzednio. W zestawie 

są 3 bawełniane wyściółki. Nigdy nie wlewaj olejku do zbiornika na wodę!  

 

 

UWAGA 

 Upewnij się, że obudowa nie jest mokra. 

 Do mycia urządzenia nie używaj rozpuszczalników ani innych chemicznych 

środków.  

 Obudowa jest wykonana z plastiku ABS, nie zaleca się stosowania olejków 

eterycznych. Uszkodzenia spowodowane zastosowaniem olejków nie są 

pokryte gwarancją.  

 Zmieniaj wodę w zbiorniku co najmniej raz na 72 godziny (w przypadku 

używania okazyjnego), aby zapobiec namnażaniu bakterii.  

 

 

UTRZYMANIE 

Dzień 

 Przed każdą czynnością związaną z utrzymywanie urządzenia wyłącz je 

z gniazdka.  

 Wylej wodę ze zbiornika i przepłucz go czystą wodą, żeby pozbyć się 

ewentualnego kamienia.  

 Wytrzyj do sucha chłonną ściereczką lub ręcznikiem papierowym 

Tydzień 

 Napełnij zbiornik 200 ml wodą z dodatkiem Kalkattack (lub 30 ml octu).  

 Wyczyść membranę ultradźwiękową miękką szczotką i przetrzyj miękką 

zmatką.  

PRZECHOWYWANIE 

 Wyczyść urządzenie zgodnie z zaleceniami powyżej roztworem wody i octu. 

 Pozostaw do wyschnięcia.  

 Przechowuj w suchym miejscu, najlepiej w oryginalnym opakowaniu. Unikaj 

wysokich temperatur.  

 

 

DODATKOWE PRODUKTY 

Wkład 

Wkład do filtra z dodatkiem kationowych i srebrnych kuleczek. Filtr do 

Clevair 2 gwarantuje czystą, zdrową mgiełkę. Zabezpiecza przed 

kamieniem. Należy go umieścić w zbiorniku na wodę, gdzie będzie 

cały czas zanurzony w wodzie. Powinno się go wymieniać raz lub 

dwa razy w roku, w zależności od twardości wody.  

Kalkattack 

Produkt przeznaczony do nawilżaczy i dyfuzorów. Chroni urządzenie przed 

osadzaniu się rdzy i kamienia, zapewnia wysoką jakość wody w zbiorniku. 

Zawiera naturalny kwas cytrynowy oraz wodę utlenioną w niskim stężeniu, jak 

również z innych naturalne surowce (jak tapioka, buraki, kukurydza, bataty). 

Jest bezpieczny dla ludzi i środowiska naturalnego.   

Mieszanki olejków eterycznych 

Wypróbuj 100% naturalne olejki organiczne: Anti Stress, Serene Sleep, Pure Air, Relax, 

Breathe, Jardin Bio, Berlingot.   

 



PRODUKT NIE DZIAŁA PRAWIDŁOWO 

Sytuacja Możliwa przyczyna Rozwiązanie 

Światło „On” nie działa Brak zasilania. Podłącz urządzenie do 
zasilania i włącz je.  

Światło „On” jest 
włączone, ale nie ma 
mgiełki 

Brak wody w zbiorniku. 
 

Napełnij zbiornik wodą 
 

Osiągnięto wskazany 
poziom wilgotności. 

Poczekaj, aż poziom 
nawilżenia zmniejszy się 
lub zwiększ jego poziom 
na urządzeniu.  

Mgiełka brzydko pachnie Urządzenie jest nowe 
 
 
 

Nowe urządzenie – otwórz 
zbiornik na wodę i zostaw 
go tak na 12 godzin. 
 

Woda jest brudna lub 
znajduje się w zbiorniku 
zbyt długo. 

Używane urządzenie – 
umyj zbiornik i napełnij go 
czystą wodą. 

Światło „On” się świeci, 
ale urządzenie nie 
pracuje 

Zbyt dużo wody 
w zbiorniku 
 
 

Wylej część wody ze 
zbiornika i zamknij 
dokładnie pokrywę 
zbiornika.  

Urządzenie zostało 
przeniesione, gdy zbiornik 
był pełny.  

 

Mgiełka jest zbyt słaba Zbiornik jest 
brudny/zakamieniony. 

Wylej wodę ze zbiornika, 
umyj go i wlej świeżą.  

Woda jest za brudna lub 
jest w zbiorniku za długo 

 

Nietypowy hałas Zbyt niski poziom wody 
w zbiorniku 

Nalej wody do zbiornika. 
 

Urządzenie stoi na 
nierównej powierzchni. 

Przesuń urządzenie na 
stabilną powierzchnię.  

Urządzenie przecieka Nieprawidłowo nalano 
wodę do zbiornika. 
 
 

Odwróć zbiornik, odkręć 
pokrywę i nalej wody 
(patrz sekcja: Napełnianie 
zbiornika) 

Pokrywa zbiornika nie jest 
dobrze zamknięta. 

Upewnij się, czy pokrywa 
jest dobrze umocowana. 

Uszczelka pokrywy spadła 
przy napełnianiu. 

Załóż uszczelkę (przy 
okazji umyj ją wodą 
i mydłem). 

Poziom wilgotności na 
higrometrze się nie 
zmienia 

Zbyt duże pomieszczenie 
 
 
 

Porównaj z innym 
higrometrem, żeby 
sprawdzić, czy nie jest 
uszkodzony. 

Czujnik jest brudny  
Umyj czujnik higrometru. 
Dmuchnij w czujnik, żeby 
pozbyć się z niego 
ewentualne cząsteczki 
kurzu (sprawdź lokalizację 
czujnika na schemacie). 

Informacje (temperatura i 
poziom wilgotności) 
wyglądają na 
nieprawidłowe 

Czujniki mają margines 
błędu 

Termometr: +/- 2C 
Higrometr: +/- 5% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

GWARANCJA 

Niniejsza gwarancja jest ważna przez 2 lata (dwa lata) od daty zakupu. Gwarancja 

obejmuje wszystkie uszkodzenia wynikłe z ukrytych wad produkcyjnych 

i materiałowych produktu. Niniejsza gwarancja nie obejmuje uszkodzeń i błędów 

wynikłych z nieodpowiedniego korzystania z urządzenia ani z normalnego zużycia się 

produktu. Części zamienne objęte gwarancją są też dostępne przez 2 lata od daty 

zakupu.  

Air Naturel nie ponosi odpowiedzialności za nieodpowiednie i niebezpieczne 

korzystanie z produktów. W przypadku wszelkich pytań i wątpliwości po zakupie 

produktu, prosimy o wypełnienie i wysłanie formularza kontaktowego na stronie 

www.airnaturel.pl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



Instrukcja pobrana ze strony lifeplanet.pl

https://loveair.pl/
https://loveair.pl
https://lifeplanet.pl/
https://lifeplanet.pl/

