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Înainte de utilizarea acestui produs, vă rugăm să citiți ghidul de utilizare chiar dacă sunteți deja 
familiar cu utilizarea unui produs similar. Utilizați acest produs doar în concordanță cu 
instrucțiunile descrise în acest manual. Păstrați manualul în condiții de siguranță pentru utilizări 
viitoare. 

 

Păstrați ambalajele originale, materialele, cardul de garanție și dovada achiziționării, cel puțin pe 
durata de valabilitate a poliței de garanție. Dacă trebuie să expediați acest produs, ambalați-l în 
cutia de carton originală pentru asigurarea protecției maxime pe durata expediției sau 
transportului (ex. în timpul deplasării sau trebuie să il trimiteți la reparat). 
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AVERTISMENT IMPORTANT PRIVIND SIGURAN ȚA 
 

1) Desfaceți cu grijă ambalajul și nu aruncați nicio parte a acestuia înainte de a găsi toate 
componentele produsului. 

2) Acest produs nu trebuie utilizat de persoanele (inclusiv copii) care prezintă tulburări psihice sau 
mentale sau de persoane fără experiență, decât daca au fost instruite corespunzător sau inițiate în 
vederea utilizării în siguranță, sau daca sunt supravegheate corespunzător de o persoană calificată 
care va răspunde pentru siguranța lor. 

3) În niciun caz nu trebuie să încercați repararea sau modificarea produsului pe cont propriu – 
pericol de electrocutare! Apelați la un service/ companie specializat/ăpentru orice reparație sau 
modificare. Nerespectarea acestui fapt duce la pierderea garanției. 

4) Nu utilizați niciodată produsul dacă aveți mâinile sau picioarele ude. 
5) Depozitați și utilizați produsul la distanță de materiale și substanțe inflamabile sau volatile. 
6) Feriți produsul de temperaturi extreme și razele directe ale soarelui. Nu utilizați produsul în 

condiții de praf. 
7) Nu poziționați produsul în apropierea surselor de căldură, foc deschis sau alte aplicații sau 

echipamente reprezentând surse de căldură. 
8) Acest produs este destinat uzului casnic. A nu se utiliza în mediu industrial sau exterior! 
9) A nu se utiliza decât în scopul pentru care este destinat. 
10) Înainte de conectarea la priză, asigurați-vă că tensiunea menționată pe eticheta produsului 

corespunde tensiunii de la priza dvs. 
11) Nu poziționați cablul electric în apropierea suprafețelor fierbinți, sau obiectelor ascuțite. Nu 

plasați obiecte grele pe cablul electric. Poziționați cablul astfel încât să nu se pășească pe acesta 
sau să fie luat în picioare. 

12) În cazul în care cablul este deteriorat, apelați la un service autorizat sau o persoană calificată 
pentru înlocuire, pentru evitarea pericolelor. Este interzisă utilizarea produsului daca ștecherul 
sau cablul sunt deteriorate. 

13) Nu deconectați cablul din priză trăgând cablul. 
14) Nu ntroduceți produsul în apă sau alte lichide. 
15) Nu utilizați niciodată produsul lângă o cadă, chiuvetă sau alte recipiente pline cu apă.  
16) Dacă nu utilizați produsul, sau dacă știți că nu îl veți utiliza în curând, opriți-l și deconectați 

cablul de la priză. Înainte de curățare, procedați în același mod. 
17) Se recomandă atenție sporită la utilizarea produsului în apropierea copiilor. Aceștia trebuie 

supravegheați pentru a vă asigura că nu folosesc produsul la joacă. 
18) Nu atingeți suprafețele de condensare a apei din interiorul umidificatorului cu niciun obiect dur. 
19) Nu agitați umidificatorul și asigurați-vă că nu cade pe podea. 
20) Nu plasați niciodată umidificatorul pe o suprafață înclinată. 
21) Ejectorul de aburi nu trebuie orientat niciodată direct către un perete.  
22) Umiditatea excesivă a camerei poate produce condensarea apei pe ferestrele și obiectele de la 

interior. Dacă apare o astfel de situație, opriți umidificatorul. 
23) Producătorul nu își asumă răspunderea în cazul defecțiunilor cauzate de utilizarea 

necorespunzătoare a dispozitivului și accesoriilor sale (răniri, arsuri, incendiu, alterarea 
alimentelor, etc.). 

 

 



DESCRIEREA PRODUSULUI 
 

 

 Ejector aburi 
Convertor – suprafață pentru condensarea apei (nu este 

ilustrată, se situează în partea de jos a canalului de apă) 
  Ieșire abur 
 Mâner rezervor apă 
 Capac rezervor apă 
  Canal apă 
Detector nivel apă 

Bază 

 

PREGĂTIREA UTILIZ ĂRII: 
1) Verificați dacă umidificatorul este oprit și deconectat de la priză. 
2) Poziționați umidificatorul pe o suprafață plană, aproximativ 60 cm de la nivelul podelei și 

10 cm distanță de perete. Vă recomandăm să nu plasați umidificatorul pe mobilier de 
valaore. 

3) Instrucțiuni pentru umplerea rezervorului cu apă: 
• Îndepărtați rezervorul cu ajutorul mânerelor ridicându-l vertical. 
• Deșurubați capacul rezervorului din partea inferioară în direcție opusă acelor de 

ceasornic și umpleți rezervorul cu apă rece de la robinet. 
• După umplere, repoziționați capacul și înșurubați-l strâns în direcția acelor de 

ceasornic, apoi reașezați rezervorul la baza dispozitivului. Rezervorul va începe 
imediat să se golească în partea de la bază. 

4) Conectați cablul electric la o priză cu tensiune nominală. 

 

Avertisment 

• Nu turnați apă caldă în rezervor. 
• Nu scoateți niciodată rezervorul de apă în timp ce umidificatorul funcționează și este 

conectat la priză. 
• În timpul funcționării, nu atingeți niciodată suprafețele de condensare. 

 

 



INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE 

 

A...Indicatorul "pornit' și nivelul scăzut al apei 

• Culoarea verde = arată că dispozitivul este pornit 
• Cervena barva = arată că nivelul apei este insuficient (în acest caz umpleți cu apă 

conform instrucțiunilor exacte pentru umplerea rezervorului) 

           B...Întrerupătorul pornit/oprit pentru controlul cantit ății de aburi eliberate 

• Rotiți întrerupătorul în sensul acelor de ceasornic pentru a porni umidificatorul și pentru a 
crește cantitatea de aburi eliberată. 

• Rotiți întrerupătorul în sensul invers acelor de ceasornic pentru a reduce cantitatea de 
aburi eliberată și pentru a opri umidificatorul. 

Dacă rezervorul este umplut complet, timpul de funcționare prognozat este de 20 de ore, în 
funcție de intensitatea aburilor selectată. 

Când rezervorul nu mai are apă, umidificatorul se va opri automat. 

 

CURĂȚARE ȘI ÎNTRE ȚINERE  
Atenție 

Înainte de curățare, deconectați produsul de la sursa de curent. 

Pentru a curăța părțile exterioare ale produsului, folosiți o lavetă moale înmuiată în apă 
călduță. Nu folosiți produse de curățare agresive și solvenți, pentru a nu distruge suprafața 
produsului. 

 



Pentru a asigura funcționarea optimă a umidificatorului dvs și pentru a evita defecțiunile, vă 
rugăm să urmați instrucțiunile privind întreținerea. Dacă nu respectați instrucțiunile care 
urmează cu privire la îngrijirea dispozitivului, microorganismele se pot multiplica la 
interiorul apei umidificatorului. 

 

ÎNTREȚINERE ZILNIC Ă 
1) Înainte de curățare, opriți umidificatorul și scoateți-l din priză. 
2) Ridicați rezervorul. 
3) Duceți rezervorul la chiuvetă, goliți-l și clătiți-l bine pentru a îndepărta resturile și 

murdăria. Curățați-l și uscați suprafața acestuia cu o lavetă curată sau un prosop de hârtie. 
4) Umpleți rezervorul cu apă rece urmând instrucțiunile pentru umplerea rezervorului cu 

apă. 

ÎNTREȚINERE SĂPTĂMÂNAL Ă 
1) Repetați pașii 1-3 menționați mai sus. 
2) Turnați aproximatic 200 ml oțet în vasul de apă și lasați-l să acționeze pentru 15 minute. 

Apoi utilizați peria din dotare pentru a îndepărta calcarul din vas, adică de pe convertor. 
3) Utilizând o lavetă curată, îndepărtați soluția de calcar și oțet. 

 

Atenție 

Dacă în rezervor rămâne aceeași apă timp de peste 1 săptămână, schimbați-o cel puțin o dată 
pe săptămână. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DEPANARE 
PROBLEMĂ CAUZA CEA MAI 

PROBABIL Ă 
SOLUȚIE 

Umidificatorul nu 
funcționează. 

Cablul electric nu este 
conectat la priză. 

Introduceți cablul în priză. 

Indicatorul arată pornirea, dar 
nu se eliberează aburi. 

Nu este apă în rezervor. Umpleți rezervorul cu apă. 

Aburul are un miros neplăcut. Dispozitiv nou. Deschideți rezervorul de apă și 
lăsați-l timp de 12 ore într-un 
loc rece și întunecos 

Apa este murdară sau a rămas în 
rezervor prea mult timp.  

Curățați rezervorul sau 
schimbați apa. 

Indicatorul arată pornirea, dar 
umidificatorul nu funcționează. 

Prea multă apă în canalul de 
apă. 

Scoateți o cantitate de apă din 
canal. 

Nu se eliberează suficient abur. Convertorul este murdar. Curățați convertorul cu o perie 
curată. 

Apa este prea murdară sau a 
rămas în rezervor prea mult 
timp. 

Curățați rezervorul sau 
schimbați apa. 
 

Zgomot neobișnuit. Rezervorul răsună dacă nu are 
apă suficientă. 

Umpleți rezervorul cu apă. 

Dispozitivul este poziționat pe o 
suprafață instabilă. 

Poziționați dispozitivul pe o 
suprafață plană, stabilă. 

Capac rezervor strâns prea mult. Înșurubare prea strânsă. Pentru a facilita deschiderea, 
puneți săpun lichid pe garnitura 
capacului. 

 

SPECIFICAŢII TEHNICE 
 
Tensiune...........................................................................................................................230 V AC 
Frecvență nominală:.................................................................................................................50Hz 
Capacitate nominală: ................................................................................................................25W 
Categorie siguranță (cu referire la protecția la electrocutare).......................................................II 
Capacitate rezervor.......................................................................................................................3 l 
Ieșire umidificator...............................................................................................................150ml/h 
Timp funcționare per umplere:..............................................................................................20 ore 
Dimensiuni (lățime x adâncime x înălțime.....................................................171 x 171 x 350 mm 
Greutate .................................................................................................................................2,0 kg 
Nivel zgomot.....................................................................................................................25 dB(A) 
 
Nivelul declarat al emisiei fonice pentru acest dispozitiv este de 25 dB(A), reprezentând nivelul 
A de intensitate sonoră raportat la intensitatea sonoră de 1 pW. 
 
Ne rezervăm dreptul de a modifica textul şi specificaţiile tehnice. 
 



Instruc ţiuni şi informa ţii legate de scoaterea din uz a ambalajului produsului 
Scoateţi din uz ambalajul produsului prin intermediul unui centru public de reciclare a deşeurilor. 
 
Scoaterea din uz a echipamentului electric şi electronic 

Semnificaţia acestui simbol afişat pe produs, accesoriile sale sau ambalaj indică 
faptul că produsul nu trebuie tratat ca deşeu casnic menajer. Vă rugăm scoateţi acest 
echipament prin intermediul centrelor de reciclare a deşeurilor de echipamente 
electrice şi electronice. Alternativ, în anumite state din Uniunea Europeană sau alte 
state europene, puteţi returna produsul la distribuitorul dvs. local, când achiziţionaţi 

un produs nou echivalent.  
Prin asigurarea scoaterii din uz corecte a acestui produs, veţi avea o contribuţie la prevenirea 
pericolelor asupra mediului şi sănătăţii umane, care pot altfel fi cauzate de scoaterea din uz 
necorespunzătoare a produsului. Pentru informaţii detaliate despre reciclarea acestui produs, vă 
rugăm contactaţi autorităţile competente locale sau magazinul de unde aţi achiziţionat produsul. 
Scoaterea din uz necorespunzătoare a acestui tip de produs poate cădea sub incidenţa 
reglementărilor legale. 
 
Pentru companiile din Uniunea Europeană 
Dacă doriţi să scoateţi din uz un dispozitiv electric sau electronic, solicitaţi informaţiile necesare 
de la comerciantul sau furnizorul dvs. 
 
Scoaterea din uz a produsului în alte state în afara Uniunii Europene 
Dacă doriţi să scoateţi din uz produsul, solicitaţi informaţiile necesare despre metoda corectă de 
scoatere din uz de la autorităţile locale competente sau de la distribuitorul dvs. 
 

 Acest aparat este conform cu regulile şi reglementările UE care se aplică. 
 
Modificările de text, design şi specificaţii tehnice pot să intervină fără notificare prealabilă şi ne 
rezervăm dreptul de a le efectua. 
 


