Dziękujemy za zakup nawilżacza Humini 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 urządzenia 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.

Humini 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%.
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Ujście mgiełki
Pokrywa górna
Zbiornik na wodę
Pokrywa zbiornika na wodę
Ujście powietrza
Membrana ultradźwiękowa
Podstawa
Gniazdko zasilania
Włącznik/wyłącznik (On/Off)
Adapter

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.
Humini wyłączy się automatycznie, gdy zbiornik będzie pusty.

ZBIORNIK NA WODĘ





SPECYFIKACJE
Zasilanie
Nawilżanie
Waga
Wymiary
Pojemność zbiornika
Pomieszczenie
Poziom hałasu
Pobór mocy

100 – 240 V ~ 50/60 Hz
180 ml/h
1,02 kg
308 x 158 x 100 mm (wys. x dł. x gł.)
1,3 L
15 m2
 35 db
20 W

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

UTRZYMANIE

Za pomocą głównego przycisku może dostosować działania nawilżacza do swoich
potrzeb.

Dzień






Dotknij jeden raz: urządzenie jest włączone,
działa na najniższym poziomie.
Dotknij dwa razy: urządzenie działa na
poziomie średnim (medium)
Dotknij 3 razy: Urządzenie jest wyłączone.
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).



Tydzień









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.

Napełnij zbiornik 200 ml wodą z 30 ml octu winnego.
Wyczyść membranę ultradźwiękową miękką szczotką i przetrzyj miękką
szmatką.

PRZECHOWYWANIE




UWAGA

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

Wyczyść urządzenie zgodnie z zaleceniami powyżej roztworem wody i octu.
Pozostaw do wyschnięcia.
Przechowuj w suchym miejscu, najlepiej w oryginalnym opakowaniu. Unikaj
wysokich temperatur.

ZALECANE DODATKOWE PRODUKTY
Kalkattack

GWARANCJA
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.

PRODUKT NIE DZIAŁA PRAWIDŁOWO

Sytuacja
Kontrolka
włączona,
mgiełki

Rozwiązanie
On/Off
ale nie

jest
ma

Mgiełka ma nieprzyjemny
zapach

Kontrolka
On/Off
jest
włączona, ale urządzenie
nie pracuje.
Urządzenie
produkuje
mgiełkę w nieodpowiedniej
ilości.
Nietypowy dźwięk.

Urządzenie przecieka

Sprawdź kabel zasilania.
Sprawdź czy zbiornik jest we właściwej pozycji.
Sprawdź, czy zbiornik jest pełny.
Sprawdź, czy urządzenie jest ustawione na najniższym
poziomie pracy.
Jeśli urządzenie jest nowe odkręć pokrywę zbiornika
na wodę i zostaw zbiornik otwarty przez 12 godzin.
Jeśli urządzenie nie jest nowe, brzydki zapach jest
spowodowany niezmienioną wodą. Wyczyść zbiornik i
jego obudowę i wymień wodę.
Za dużo wody na membranie ultradźwiękowej, wylej
część wody ze zbiornika.
Zdarza się tak, jeśli przesuwa się urządzenie z pełnym
wody zbiornikiem.
Brudna
membrana
ultradźwiękowa;
wyczyść
membranę.
Brudna i/lub stojąca woda; wyczyść zbiornik i zmień
wodę.
Jeśli w zbiorniku jest niewystarczająca ilość wody lub
urządzenie stoi na niestabilnej powierzchni można
usłyszeć rezonujący dźwięk.
Sprawdź, czy zbiornik jest dokładnie przykręcony,
a uszczelka (w pokrywie zbiornika) i jest dokładnie
zamocowana. Uszczelka mogła wypaść podczas
nalewania wody do zbiornika. Jeśli konieczne,
wyczyść pokrywę wodą z mydłem.

Niniejsza gwarancja jest ważna przez 1 rok (jeden rok) 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.
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

