
Nawilżacz powierza LED 300 ml Carlo Milano (NX8860)

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Zawartość zestawu:

• nawilżacz powietrza

• pokrywka

• miarka

• zasilacz

• instrukcja obsługi.

Dane techniczne

Wejście zasilania 100-240 V AC 50/60 Hz 350 mA

Wyjście zasilania 24 V DC 650 mA

Moc 14 W

Pojemność 300 ml

Timer 1 / 3 / 6 godziny

Ilość kolorów 7

Klasa ochrony IP20

Wymiary (szer. x wys. x gł.) 168 x 148 cm

Waga 420 g

Ważne informacje

• Z  tego  urządzenia  mogą  korzystać  dzieci  w  wieku  8  lat  lub  starsze,  a  także  osoby  o

ograniczonych  zdolnościach  fizycznych,  sensorycznych  lub  umysłowych,  lub  bez

doświadczenia i/lub wiedzy,  pod nadzorem lub po instrukcji  bezpiecznego korzystania  z

urządzenia tak, aby rozumieli wynikające z tego niebezpieczeństwa.

• Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem.

• Dzieci nie mogą czyścić ani przeprowadzać konserwacji urządzenia, chyba że ukończyły 8

lat i są nadzorowane.

• Dzieci w wieku poniżej 8 lat należy trzymać z dala od urządzenia i kabla zasilającego.

• Urządzenie  jest  przeznaczone  do  użytku  domowego  lub  podobnych  zastosowań,  np.  w

kuchni pracowniczej w sklepach i  biurach,  na osiedlach rolnych, w hotelach,  motelach i

pensjonatach.
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• Urządzenie należy używać wyłącznie ze standardowymi gniazdkami domowymi.  Należy

również  sprawdzić  czy  napięcie  sieciowe  podane  na  tabliczce  znamionowej  odpowiada

napięciu w sieci.

• Urządzenie  nie  jest  przeznaczone  do  pracy  z  zewnętrznym  zegarem  lub  oddzielnym

systemem telekontroli. Nie należy korzystać z urządzenia bez nadzoru.

• Jeśli przewód zasilający tego urządzenie jest uszkodzony, wymienić go może producent lub

jego  przedstawiciel  serwisowy,  lub  osobę  o  podobnych  kwalifikacjach,  aby  uniknąć

zagrożeń.

• Nie należy zanurzać urządzenia oraz kabla zasilającego w wodzie oraz innych płynach.

• Nie należy zahaczać kabla zasilające o ostre krawędzie.

• Należy chronić kabel zasilający przed różnego rodzaju źródłem ciepła (np. płytą grzewczą

lub otwartym płomieniem).

Szczegóły produktu

1. Przycisk światła („LIGHT”)

2. Pokrywka

3. Przycisk mgiełki („MIST”)

4. Podstawa nawilżacza

5. Zbiornik na wodę

6. Wylot powietrza (wewnętrzny)

7. Złącze zasilania

8. Odpowietrznik

9. Otwór zasysający
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Uruchomienie

Podłącz zasilacz do urządzenia (7).

Użytkowanie

1. Ustaw urządzenie na płaskiej i stabilnej powierzchni. Upewnij się, że się nie przewróci.

2. Podnieś pokrywę do góry (rys. 1).

3. Napełnij zbiornik na wodę przy pomocy miarki (maks. 300 ml). Zwróć

uwagę na skalę na miarce. Nie przepełniaj zbiornika! (rys. 2)

UWAGA!

Nie wlewaj gorącej wody do zbiornika. Nie napełniaj urządzenia podczas pracy.

4. Następnie, jeśli to konieczne, dodaj kilka kropli pożądanego olejku eterycznego. Używaj

tylko 100% naturalnych olejków eterycznych! (rys.2)

5. Umieść pokrywę na urządzeniu i ustaw tak, jak tego potrzebujesz. (rys. 3)

6. Naciśnij  dwukrotnie przycisk „MIST”, aby ustawić czas pracy urządzenia. Ustaw „ON”,

żeby  używać  urządzenie  bez  ograniczeń  czasowych.  Po  ustawieniu  czasu  zacznie  być

wytwarzana mgła.  Intensywność tej  mgły  może się  różnić  w zależności  od wilgotności,

temperatury i przepływu powietrza.

WSKAZÓWKA!

Nie otwieraj urządzenia podczas jego działania.

7. Naciśnij przycisk „MIST” 5 razy lub wciśnij go raz, aby wyłączyć urządzenie.

8. Naciśnij  przycisk  „LIGHT”,  aby  włączyć  światło.  Kolejne  naciśnięcie  przycisku będzie

zmieniać kolor światła. Możesz wybrać pomiędzy 7 kolorami lub zmianą koloru.
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9. Urządzenie wyłącza się automatycznie, gdy w zbiorniku nie ma już wody. Wylej pozostałą

wodę  prawą stroną urządzenia (patrz –  Przypadkowe rozlanie wody) i osusz urządzenie

miękką ściereczką.

10. Przed  użyciem  nowego  olejku  eterycznego  wyczyść  najpierw  urządzenie  (patrz  –

Czyszczenie).

WSKAZÓWKA!

Jeśli w zbiorniku nie ma wody, urządzenie wyłączy się automatycznie.

Przypadkowe rozlanie wody

W razie przypadkowego rozlania wody lub wycieku z urządzenia należy

natychmiast odłączyć je od zasilania! Zdejmij następnie pokrywę i wylej

pozostałą wodę. Wylewaj prawą stroną urządzenia, aby woda nie dostała

się do otworu wlotu powietrza. (rys. 4) Delikatnie obróć urządzenie, aby wylać wodę. Pozostaw do

wyschnięcia na co najmniej 24 godziny!

Czyszczenie

Czyść  urządzenie,  jeśli  używałeś  je  przez  5-6  godzin  lub  po  3-5  dniach.  W tym  celu  odłącz

urządzenie od zasilania! Otwórz pokrywę i wylej wodę przechylając urządzenie w prawą stronę

(patrz -  Przypadkowe rozlanie wody). Wlej trochę łagodnego detergentu do zbiornika i wyczyść

go. Opłucz, a następnie osusz miękką ściereczką. Nie używaj kwasów ani enzymów czyszczących,

aby nie uszkodzić urządzenia ani nie zakłócać jego działania. 

Rozwiązywanie problemów

• Urządzenia nie można włączyć ani wyłączyć.

Sprawdź, czy w zbiorniku jest wystarczająca ilość wody i w razie potrzeby dolej wody do

zbiornika. Sprawdź też, czy urządzenie jest podłączone do źródła zasilania.

• Brak mgły lub mgła jest nieregularna.

Sprawdź czy w zbiorniku jest za dużo lub za mało wody. Sprawdź czy zbiornik jest brudny i

w razie potrzeby go wyczyść. Sprawdź, czy pokrywa jest dokładnie nałożona. 

• Woda się kończy

Sprawdź,  czy  pokrywa  jest  dokładnie  nałożona.  Temperatura  może  być  zbyt  niska  lub

wilgotność może być zbyt wysoka. W tych warunkach mgła szybko się skrapla.
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Bezpieczeństwo

• Niniejsza instrukcja ma na celu zapoznanie Państwa z zasadami prawidłowego korzystania z

produktu. Zaleca się przechowywanie instrukcji w łatwo dostępnym miejscu, aby w razie

potrzeby mogli Państwo zweryfikować informacje.

• Z urządzenia należy korzystać wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem.

• Podczas użytkowania należy przestrzegać instrukcji bezpieczeństwa.

• Przed każdym uruchomieniem należy  sprawdzić  urządzenie  pod kątem uszkodzeń.  Jeśli

urządzenie, kabel lub wtyczka są wyraźnie uszkodzone, nie należy ich używać. Nie należy

używać urządzenia w przypadku jego nieprawidłowego działania lub upadku.

• Nie  należy  zgniatać  kabla  zasilającego  i  chronić  go  przed  ostrymi  krawędziami  oraz

gorącymi powierzchniami. Nie należy również przenosić urządzenia trzymając jedynie za

kabel zasilający.

• Jeśli przewód zasilający tego urządzenie jest uszkodzony, wymienić go może producent lub

jego  przedstawiciel  serwisowy,  lub  osobę  o  podobnych  kwalifikacjach,  aby  uniknąć

zagrożeń.

• Należy odłączyć urządzenie od zasilania, jeśli nie jest używane, w przypadku zakłóceń pod

pracy lub przed czyszczeniem.

• Nigdy nie wolno odłączać wtyczki od zasilania mokrymi rękami.

• Urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego lub podobnych zastosowań. Nie można

go wykorzystywać do celów komercyjnych!

• Urządzenie nadaje się tylko do użytku w pomieszczeniach.

• Należy upewnić  się,  że  urządzenie  ma dobrą  stabilność  podczas  pracy  oraz  że  nikt  nie

potknie się o kabel zasilający.

• Nie należy używać urządzeni po awarii, np. gdy wpadło do wody lub spadło lub zostało

uszkodzone w inny sposób.

• Producent  nie  ponosi  odpowiedzialności  za  nieprawidłowe  użycie,  które  wynikło  z

nieprzestrzegania instrukcji użytkowania.

• Wszelkie modyfikacje produktu obniżają poziom jego bezpieczeństwa. UWAGA! Istnieje

ryzyko obrażeń!

• Wszelkie  modyfikacje  i  naprawy  urządzenia  lub  akcesoriów  mogą  być  wykonywane

wyłącznie przez producenta lub osoby przez niego upoważnione.

• Należy się upewnić, że urządzenie jest zasilane z łatwo dostępnego gniazdka, aby w razie

awarii można było szybko je odłączyć.

• Nie należy rozkładać ani naprawiać urządzenia samodzielnie!
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• Zaleca się ostrożne obchodzenie się z produktem. Produkt może ulec uszkodzeniu w wyniku

uderzenia, wstrząsów lub upadku nawet z niewielkiej wysokości.

• Produkt należy trzymać z dala od wilgoci i wysokiej temperatury.

• Nie należy zanurzać urządzenia w wodzie oraz innych płynach.

• Nie wolno włączać urządzenia, gdy w zbiorniku nie ma wody.

• Należy regularnie czyścić produkt, aby uniknąć awarii.

• Jeśli rozlał się olejek eteryczny, należy od razu go wytrzeć, aby uniknąć plam.

• Należy  korzystać  z  miarki  do  napełniania  wody  w  zbiorniku.  Nie  należy  napełniać

urządzenia bezpośrednio pod kurkiem.

• Nie  należy  wytwarzać  mgły  w  pobliżu  mebli,  ubrań,  ścian  lub  innych  delikatnych

materiałów.

• Urządzenie należy trzymać z dala od bezpośredniego światła słonecznego, źródeł ciepła,

klimatyzatorów i wentylatorów.

• Produkt  należy  umieścić  na  stabilnej  powierzchni.  Nie  należy  kłaść  go  na  dywanach,

kołdrach lub innych niestabilnych powierzchniach.

• Należy upewnić się, że urządzenie podczas pracy się nie przewróci. W przeciwnym razie

woda może dostać się do urządzenia i je uszkodzić.

• Należy trzymać produkt z dala od urządzeń elektronicznych, takich jak telewizory itp.

• Przed  ponownym  użyciem  produktu  należy  odczekać  do  60  minut,  aby  uniknąć  jego

uszkodzenia.

• Należy korzystać tylko z  wody z kranu.  Nie należy używać wody mineralnej  ani  wody

selcerskiej. 

• Urządzenia nie wolno dotykać mokrymi rękami.

• Produkt należy trzymać z dala od dzieci oraz zwierząt domowych.

• Niniejsze  urządzenie  nie  jest  przeznaczone  do  użytku  przez  osoby  (w  tym  dzieci)  o

upośledzonych  zdolnościach  sensorycznych  lub  umysłowych,  lub  osoby  nie  posiadające

doświadczenia i/lub wiedzy, chyba że są one pod nadzorem osoby odpowiedzialnej za ich

bezpieczeństwo  lub  otrzymują  od  nich  instrukcje  dotyczące  obsługi  urządzenia.  Dzieci

muszą być nadzorowane w celu upewnienia się, że nie bawią się urządzeniem.

• Należy upewnić  się,  że  urządzenie  ma dobrą  stabilność  podczas  pracy  oraz  że  nikt  nie

potknie się o kabel zasilający. Nie wolno również ciągnąć za kabel zasilający.

• Jeśli  zostanie  zauważony  dym  lub  zapach  spalenizny,  należy  natychmiast  odłączyć

urządzenie o zasilania.
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• Należy  upewnić  się,  że  wlot  i  wylot  powietrza  nie  są  zasłonięte.  Dlatego  nie  należy

umieszczać żadnych przedmiotów na kratce wentylacyjnej ani na wlocie powietrza.

• Urządzenia  nie  wolno  stosować  w  pomieszczeniach  o  dużych  wahaniach  temperatury,

ponieważ mogą one powodować kondensację (skraplanie) wewnątrz urządzenia.

• Urządzenie przeznaczone jest do użytku domowego tylko w normalnych warunkach pracy.

• Należy napełniać zbiornik jedynie zimną wodą z kranu! Nie należy używać wody gruntowej

ani gorącej.

• Nie  należy  rozpylać  wokół  urządzenia  łatwopalnych  materiałów,  takich  jak  środki

owadobójcze lub zapachowe.

• Jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, należy wyczyścić zbiornik na wodę

oraz osuszyć produkt.

• Należy pamiętać, że woda w zbiorniku nie jest wodą pitną. Ta woda nie nadaje się do picia.

Nie należy używać tej wody do pielęgnacji roślin ani nie dawać ich zwierzętom.

• Nie  należy  używać  produktu  w  pobliżu  urządzeń  gazowych,  grzejników  lub  otwartych

kominków.

• Urządzenie należy umieścić we właściwy sposób tak, aby dzieci i zwierzęta nie mogły go

przewrócić. 

• Wszelkie  prawa  do  wprowadzania  zmian  technicznych  oraz  eliminacji  błędów  są

zastrzeżone.

Ważne wskazówki dotyczące utylizacji

Urządzenia elektrycznego nie zalicza się do odpadów gospodarstwa domowego. W celu właściwej

utylizacji  urządzenia  należy  skontaktować się  z  organizacją  odpowiedzialną  za zbiórkę  elektro-

odpadów w wybranej miejscowości.

Deklaracja zgodności

PEARL.GmbH  oświadcza,  że  produkt  NX8860  jest  zgodny  z  następującymi  aktualnymi

wytycznymi  Parlamentu  Europejskiego:  2009/125/WE  ustanawiającą  ogólne  zasady  ustalania

wymogów dotyczących ekoprojektu dla produktów związanych z energią, 2011/65/UE w sprawie

ograniczenia  stosowania  niektórych  niebezpiecznych  substancji  w  sprzęcie  elektrycznym  i

elektronicznym,  2014/30/UE  odnoszącej  się  do  kompatybilności  elektromagnetycznej  oraz

dyrektywą niskonapięciową 2014/35/UE.
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