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RO Umidificator 
Instrucțiuni importante privind securitatea

CITIȚI CU ATENȚIE ȘI PĂSTRAȚI PENTRU UTILIZARE VIITOARE
■ Acest consumator poate fi utilizat de către copii având vârsta de până la 8 ani 

și peste, precum și de către persoanele având capacitatea fizică, senzorială sau 
mentală redusă sau având experiență sau cunoștințe insuficiente, doar dacă aceștia 
sunt sub supraveghere sau au fost instruite reglementar în legătură cu utilizarea 
consumatorului și înțeleg eventualele pericole. Copiilor li se interzice să se joace cu 
consumatorul. Curățarea și mentenanța consumatorului, pe care poate să o facă 
utilizatorul, le este interzisă copiilor nesupravegheați.

■ Consumatorul este destinat utilizării în locuințe, birouri și spații similare. 
Întotdeauna trebuie instalat pe o suprafață uscată, dreaptă, dură și stabilă. Nu-l 
instalați pe o suprafață moale, cum este, de exemplu, o canapea sau pat. În caz 
contrar, consumatorul s-ar răsturna. 

■ Nu amplasați consumatorul în apropierea aparatelor care sunt surse de căldură și 
nu-l expuneți la razele directe ale soarelui.

■ Înainte de conectarea consumatorului la priza de rețea trebuie să vă asigurați 
că tensiunea nominală specificată pe tăblița de tip a  acestuia este conformă cu 
tensiunea electrică a prizei.

■ Nu utilizați consumatorul în încăperi în care pot scăpa gaze inflamabile, vapori 
chimici sau în încăperi cu grad înalt de praf. Consumatorul care se află în exploatare 
trebuie amplasat la o  distanță suficient de mare față de perdele sau draperii 
și la o  distanță de cel puțin 2 m față de aparatele electrice sau electronice sau 
materialele sensibile la umiditate, pentru a preveni deteriorarea acestora datorită 
umidității mărite.

■ Nu înlocuiți nici o componentă a acestui consumator cu piese sau accesorii de la 
un alt producător.

■ Umpleți rezervorul de apă doar cu apă curată fără orice adaosuri. Nu turnați apa în 
rezervor prin orificiul de ieșire abur. 

■ În rezervorul de uleiuri esențiale își au locul doar uleiurile esențiale pentru terapia 
aromatică. Când faceți alegerea, alegeți întotdeauna doar uleiuri esențiale 100 % 
naturale destinate difuzării în atmosferă. Utilizați uleiurile esențiale moderat și cu 
atenție. Respectați instrucțiunile și avertizările producătorului. 

■ La punerea consumatorului în funcțiune, asigurați-vă că este asamblat reglementar 
și că rezervorul de apă este umplut cu apă.

■ Nu acoperiți consumatorul aflat în exploatare. În orificiul pentru ieșirea aburului și 
în orificiile de ventilație nu introduceți nici un fel de obiecte. Aveți grijă ca nici unul 
din aceste orificii să nu fie blocat cu obiecte străine.
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■ Datorită umidității mărite din încăpere, se poate produce condensarea apei pe 
geamuri sau pe mobilierul din interior. În cazul apariției acestei situații, opriți 
consumatorul.

■ Opriți întotdeauna consumatorul și deconectați-l de la priza de rețea, dacă nu îl 
veți mai folosi, înainte de umplerea rezervorului, montare, demontare, mutare sau 
curățare. 

■ Nu scufundați baza consumatorului în apă sau alte lichide. 
■ Nu atingeți schimbătorul cu obiecte ascuțite, pentru a evita deteriorarea acestuia.
■ Decuplați consumatorul de la priză prin tragerea ștecărului cablului de rețea, 

nicidecum prin tragerea cablului de rețea. În caz contrar, cablul de rețea sau priza 
de rețea s-ar putea deteriora. 

■ În cazul în care cablul de rețea este deteriorat, însărcinați înlocuirea acestuia unui 
centru de service de specialitate. Se interzice utilizarea consumatorului având 
cablul de rețea sau ștecărul cablului de rețea deteriorate.

■ Nu utilizați consumatorul dacă nu funcționează corect, dacă a fost deteriorat sau 
scufundat în apă. Pentru a evita pericolul de electrocutare, nu reparați consumatorul 
singuri și nu îl adaptați în nici un fel. Încredințați toate reparațiile unui centru de 
service autorizat. Prin intervenția în consumator vă expuneți la riscul pierderii 
dreptului legal din derulare defectuoasă, eventual a garanției pentru calitate.
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RO Umidificator 
Instrucțiuni de utilizare

Înainte de utilizarea acestui consumator, vă rugăm să vă familiarizați cu instrucțiunile 
de deservire, și anume, și în cazul în care ați fost deja familiarizat cu utilizarea 
consumatoarelor de tip similar. Utilizați consumatoarele așa cum este descris în 
prezentele instrucțiuni de utilizare. Păstrați instrucțiunile pentru eventualele necesități 
viitoare. 
Cel puțin pe durata existenței dreptului legal dintr-o derulare defectuoasă, eventual 
a  garanției pentru calitate, recomandăm să păstrați cutia de carton originală de 
transport, materialul de ambalare, bonul de casă și confirmarea de răspundere 
a  vânzătorului sau certificatul de garanție. În cazul transportului, recomandăm 
ambalarea consumatorului înapoi în cutia originală a producătorului.

PRINCIPIUL DE FUNCȚIONARE ȘI CARACTERISTICILE 
UMIDIFICATORULUI
■  Umidificatorul de aer mărește în mod eficient umiditatea aerului în spațiul interior 

prin faptul că îmbunătățește calitatea acestuia și are o  influență pozitivă asupra 
sănătății umane. Acționează preventiv contra uscării mucoasei căilor respiratorii 
și apariției îmbolnăvirilor aparatului respirator. Utilizarea acestuia se recomandă 
îndeosebi în lunile sezonului de încălzire, când in spațiile interioare predomină aer 
uscat.

■  Umidificatorul SHF 2050BL / SHF 2051GR funcționează pe principiul oscilatorului 
de ultrasunet de înaltă frecvență. Grație acestei tehnologii, produce abur rece și 
nu influențează temperatura camerei. Este prevăzut cu reglajul setabil al puterii 
de umidificare și posibilitatea de utilizare a  uleiurilor esențiale pentru asigurarea 
unei ambianțe plăcute în interior. Cu o  putere de umidificare de 250 ml/h, este 
adecvat pentru încăperi având mărimi de până la 30 m2. Rezervorul mare de apă 
având capacitatea de 4l garantează durata de exploatare până la 16 ore la o singură 
alimentare. În cazul unei cantități insuficiente de apă în rezervor, se aprinde 
semnalizarea și, în același timp, se activează funcția de protecție care oprește 
imediat umidificatorul, pentru a se evita deteriorarea acestuia. Oprirea automată are 
loc și în cazul în care se scoate afară rezervorul de apă.

DESCRIEREA UMIDIFICATORULUI DE AER
A1 Duza pentru ieșirea aburului, se 

poate roti cu 360° 
A2 Rezervor pentru uleiuri esențiale
A3 Orificiu pentru ieșirea aburului
A4 Rezervor de apă având o capacitate 

de 4 l 
A5  Capacul orificiului de umplere 

a rezervorului cu conjunctor pentru 
golirea apei

A6 Recipient mic de apă 
În acest recipient se prelevează apa 
din rezervor. 

A7 Orificiu pentru evacuarea aerului
A8 Schimbător 

fațeta unde apa se schimbă în abur 
rece (materie nebuloasă).

A9 Baza
A10 Indicatorul luminos exploatare și 

niveluri de apă joase în recipientul 
mic 

A11 Reglarea puterii de umidificare 
servește pentru oprirea 
consumatorului și setarea puterii. 

A12 Orificii de ventilație

AMPLASAREA UMIDIFICATORULUI, ASAMBLAREA ACESTUIA 
ȘI UMPLEREA REZERVORULUI 
1.  Amplasați umidificatorul pe o  suprafață plană, uscată și stabilă, la o  distanță de 

minimum:
 – 60 cm față de pardosea;
 –  30 cm față de pereți sau mobilier;
 –  200 cm față de aparatele electrice și electronice sau materialele sensibile la 

umiditate, pentru a evita deteriorarea acestora datorită umidității.
2.  Asigurați-vă că umidificatorul este oprit și deconectat de la priza de rețea. Dați jos duza 

A1 și ridicați rezervorul A4 de pe bază A9. Întoarceți-l cu fundul în sus și, prin răsucire 
în sensul opus acelor de ceasornic, deblocați capacul gurii de umplere A5 și dați-l jos. 

3.  Umpleți rezervorul A4 cu apă rece și curată de la robinet. După umplerea 
rezervorului A4, asigurați reglementar capacul A5 prin răsucire în sensul acelor de 
ceasornic, până la limită. Întoarceți rezervorul A4 cu capacul în jos A5 și amplasați-l 
înapoi pe bază A9 în așa fel, încât ambele părți să intre una în alta. După amplasarea 
rezervorului A4 pe bază A9, începe prelevarea apei în recipientul mic A6.

Atenție: 
Umpleți rezervorul A4 cu apă având o temperatură de 40 °C. 
În cazul în care aveți nevoie să mutați umidificatorul, fiți foarte atenți ca să nu 
se verse apa conținută în recipientul mic A6.

4.  După deschidere puteți adăuga în rezervorul pentru uleiuri esențiale A2 câteva 
picături de ulei esențial, vezi figura B1. Înainte de a  utiliza orice ulei esențial, 
informați-vă la agentul dumneavoastră de vânzări sau la un specialist în legătură 
cu efectele acestuia și dozarea corectă. Nu adăugați în rezervorul A2 alte adaosuri în 
afară de uleiuri esențiale. După adăugarea uleiului esențial, închideți rezervorul A2, 
vezi figura B2.

5.  În orificiul pentru ieșirea aburului A3 amplasați duza A1.

UTILIZAREA UMIDIFICATORULUI DE AER
1.  Asigurați-vă că umidificatorul este asamblat corect. Conectați cablul de rețea la priza 

de curent electric. Prin rotirea variatorului A11 în sensul acelor de ceasornic, porniți 
umidificatorul. Indicatorul A10 începe să lumineze cu lumină verde. Într-o  clipă, 
umidificatorul începe să producă abur rece. Aveți grijă ca, în cursul exploatării 
umidificatorului, aburul să nu fie direcționat spre mobilă sau alte obiecte sensibile la 
umiditate. Direcția aburului se poate seta prin răsucirea duzei A1 la unghiul necesar.

2.  Cu ajutorul variatorului A11 puteți mări sau reduce arbitrar intensitatea de ieșire 
a  aburului în cursul exploatării aparatului. Prin rotirea variatorului A11 în sensul 
acelor de ceasornic se mărește intensitatea de ieșire a  aburului, prin rotire în 
sens invers, intensitatea de ieșire a aburului se reduce. În cazul în care ați umplut 
rezervorul A4 la maximum, durata preconizată de exploatare este de 16 ore, dacă 
este setată intensitatea maximă a ieșirii aburului.

Atenție:
În cazul în care umidificatorul a  fost transportat la o  temperatură sub 
punctul de îngheț, amplasați-l mai întâi în cameră la temperatura ambiantă 
și așteptați circa 30 de minute înainte de a-l porni.

Utilizați umidificatorul la temperatura camerei în limita de la 5 până la  
40 °C cu umiditate relevantă de până la 60 %. În cazul în care temperatura 
ambiantă scade sub 0 °C, opriți umidificatorul și îndepărtați apa din rezervor 
A4 și din recipientul mic A6, pentru a se evita deteriorarea.

Nu ridicați rezervorul A4 de pe bază A9 și nici nu atingeți schimbătorul 
A8, până ce umidificatorul se află în funcțiune. Pentru cazul detașării 
rezervorului A4 în cursul exploatării, umidificatorul este prevăzut cu funcția 
protectivă de oprire automată.

3.  În cazul în care apa din rezervor este pe terminate A6, indicatorul A10 se aprinde 
cu lumină roșie iar umidificatorul încetează automat să producă abur. Este vorba de 
o funcție de protecție, pentru a se evita deteriorarea schimbătorului A8.

  În funcție de necesitate, adăugați apa potrivit instrucțiunilor de la punctele 2 și  
3 ale capitolului Amplasarea umidificatorului, asamblarea și umplerea acestuia. 
După care puteți repune umidificatorul în funcțiune.

4.  Pentru oprirea umidificatorului, rotiți variatorul A11 contra sensului acelor de 
ceasornic, până la limită. Indicatorul A10 se stinge. Deconectați umidificatorul de la 
priza de rețea și curățați-l potrivit instrucțiunilor specificate în capitolul Curățare și 
mentenanță

CURĂȚARE ȘI MENTENANȚA
■  Înainte de curățare, opriți umidificatorul și decontați-l de la priza de rețea.
■  Vă rugăm să respectați următoarele instrucțiuni referitoare la curățarea și mentenanța 

umidificatorului. În caz contrar poate fi influențată semnificativ performanța iar în 
interiorul umidificatorului se pot înmulți microorganisme nedorite.

Curățare după fiecare utilizare
■  Scoateți duza A1 de pe orificiul A3. După aceea scoateți rezervorul A2, îndepărtați 

de pe acesta resturi de ulei esențial și amplasați-l înapoi la locul său. Dați jos 
rezervorul A4 de pe baza A9, mutați-l la chiuvetă, întoarceți cu fundul în sus și 
deblocați capacul A5. Prin gura de umplere, îndepărtați resturile de apă, clătiți cu 
apă curată și uscați suprafața cu o cârpă fină. La urmă fixați pe rezervorul A4 capacul 
A5 și introduceți duza A1 în orificiul A3.

■  Goliți apa din recipientul mic A6 și ștergeți foarte bine cu o cârpă curată.

Curățare temeinică (1 dată pe săptămână)
■  Turnați în recipientul A6 circa 100 ml de oțet și lăsați să acționeze 15 minute. Cu 

ajutorul unei periuțe fine, îndepărtați calcarul depus în recipientul mic A6 și pe 
schimbător A8. După care, curățați totul de resturi de depuneri și oțet și ștergeți cu 
o cârpă umezită în apa curată, până ce totul este uscat.

■  Rezervorul pentru uleiuri esențiale A2 trebuie curățat temeinic cu un jet de apă sau 
o cârpă umezită ș apoi se amplasează la locul potrivit.

Atenție:
Nu lăsați apa în rezervor A4 sau recipientul mic A6 mai mult de o săptămână. 
Nu atingeți schimbătorul A8 cu obiecte ascuțite, pentru a evita deteriorarea 
acestuia.

■  Curățați suprafața exterioară a  umidificatorului, după nevoie, cu o  cârpă curată 
umezită puțin în apă călduță.

■  Nu scufundați baza A9 în apă și nici nu o spălați sub jet de apă. Pentru curățare nu 
utilizați detergenți abrazivi, solvenți etc. s-ar putea deteriora suprafața.

SOLUȚIONAREA PROBLEMELOR

Problemă Cauza posibilă Soluția

Indicatorul luminos 
A10 nu este aprins 
iar umidificatorul 
nu produce abur.

Umidificatorul este 
conectat la o priză 
defectă de curent 
electric sau nu este 
deloc conectat la 
priză.

Conectați umidificatorul la o priză 
funcțională și, cu ajutorul variatorului 
A11, setați intensitatea cerută de 
ieșire abur.

Indicatorul luminos 
A10 luminează cu 
lumină roșie.

În recipientul mic 
A6 nu există apă 
suficientă.

Opriți umidificatorul și scoateți-l din 
priză. Umpleți rezervorul A4 cu apă 
rece curată. Asamblați umidificatorul, 
conectați la priza de rețea și repuneți 
în funcțiune.
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Problemă Cauza posibilă Soluția

Din abur se simte 
un miros.

Mirosul poate fi simțit 
la prima utilizare 
a umidificatorului.

Deschideți capacul gurii de umplere 
A5 și lăsați rezervorul A4 să se 
aerisească cel puțin 12 ore.

În rezervor A4 / 
recipientul mic A6 se 
află apa murdară.

Opriți umidificatorul și decontați-l 
de la priza de rețea. Goliți apa din 
rezervor A4 și recipientul mic A6. 
Curățați totul. Umpleți rezervorul 
A4 cu apă rece curată. Conectați 
umidificatorul la priza de curent 
electric și repuneți în funcțiune.

Umidificatorul 
produce 
o cantitate 
insuficientă de 
abur sau nu 
produce abur 
deloc.

În recipientul mic 
A6 nu există apă 
suficientă sau apă 
deloc.

Opriți umidificatorul și deconectați-l 
de la priza de rețea. Umpleți rezervorul 
A4 cu apă rece curată. Conectați 
umidificatorul la priza de curent 
electric și repuneți în funcțiune.

Variatorul A11 este 
setat la intensitatea 
mică de ieșire abur.

Pentru mărirea intensității de ieșire 
abur, rotiți variatorul A11 în sensul 
acelor de ceasornic. 

Schimbătorul A8 este 
poluat cu sedimente 
minerale.

Opriți umidificatorul și deconectați-l de 
la priza de rețea. Curățați schimbătorul 
A8 potrivit instrucțiunilor de la 
capitolul Curățare și mentenanță.

Rezervorul A4 nu 
este așezat corect pe 
bază A9.

Așezați rezervorul A4 pe bază A9 în 
așa fel, încât ambele părți să intre 
una în alta.

Nu funcționează 
schimbătorul A8.

Contactați centrul de service 
autorizat.

Umidificatorul 
sau geamurile 
din încăpere se 
acoperă de rouă.

Încăperea în care 
este amplasat 
umidificatorul este 
prea mică sau conține 
prea multă umiditate.

Reduceți intensitatea de ieșire 
a aburului la minimum prin rotirea 
variatorului A11 contra sensului 
acelor de ceasornic sau opriți de tot 
umidificatorul.

Schimbătorul A8 
se umple rapid 
cu sedimente 
minerale.

Apa folosită este prea 
dură.

Folosiți o apă mai moale.

DATE TEHNICE
Tensiune nominală ................................................................................................................220–240 V
Frecvență nominală ................................................................................................................ 50/60 Hz
Putere consumată nominală  .......................................................................................................25 W
Clasa de protecție (contra electrocutării)  ...................................................................................... II
Capacitatea rezervorului de apă  .....................................................................................................4 l
Putere de umidificare  .............................................................................................................250 ml/h
Timp de exploatare în cazul umplerii maxime a rezervorului  ..........................................16 h
Gradul de zgomot .....................................................................................................................35 dB(A)

Valoarea declarată a emisiilor de zgomot a acestui consumator este de 35 dB(A), ceea 
ce reprezintă nivelul A al puterii acustice, având în vedere puterea acustică de referință 
1 pW.

Explicarea noțiunilor tehnice
Clasa de protecție contra electrocutării:
Clasa II – Protecție contra electrocutării este asigurată prin izolație dublă sau întărită

Modificarea textului și a specificațiilor tehnici sunt rezervate.

INSTRUCȚIUNI ȘI INFORMAȚII REFERITOARE LA MANIPULAREA 
AMBALAJULUI FOLOSIT
Materialul de ambalare folosit trebuie depus la locul stabilit de către comună pentru 
depozitarea deșeurilor.

LICHIDAREA INSTALAȚIILOR ELECTRICE ȘI ELECTRONICE UZATE
Acest simbol aflat pe produse sau pe documentele însoțitoare 
înseamnă că produsele electrice și electronice uzate nu pot fi aruncate 
în deșeurile comunale obișnuite. Pentru o lichidare corectă, reabilitare 
și reciclare, predați aceste produse la locurile de colectare stabilite. 
Alternativ, în unele țări ale Uniunii Europene sau alte țări europene, 
puteți restitui produsele dumneavoastră către comerciantul local în 
momentul achiziției unui produs nou echivalent.
Prin lichidarea corectă a acestui produs ajutați cu păstrarea resurselor 

naturale prețioase și cu prevenirea impactelor potențiale negative asupra mediului și 
sănătății umane, ceea ce ar putea fi urmările lichidării incorecte a deșeurilor. Cereți alte 
detalii de la autoritățile locale sau de la cel mai apropiat centru de colectare.
În cazul lichidării incorecte a  acestui tip de deșeu puteți fi amendați potrivit unor 
reglementări naționale.
Pentru operatorii economici din țările Uniunii Europene
Dacă doriți să lichidați instalațiile electrice și electronice, cereți informațiile necesare de 
la comerciantul sau furnizorul dumneavoastră.

Lichidarea în celelalte țări în afara Uniunii Europene
Acest simbol este valabil în Uniunea Europeană În cazul în care doriți să lichidați acest 
produs, cereți informațiile necesare de la autoritățile locale sau de la comerciantul 
dumneavoastră în legătură cu modalitatea de lichidare .

Acest produs îndeplinește toate cerințele de bază ale directivelor UE care 
se referă la acesta.


