








Nawilżaczpowietrza 
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Instrukcjaobsługi














Przedużyciem,prosimyodokładnezapoznaniesięzinstrukcjąobsługi. 




I.Wskazówkidotyczącebezpieczeństwa 


❖ Niedotykajurządzeniamokrymirękami. 

❖ Wprzypadkuprzechyleniasiękorpusuurządzenia,należywyłączyćzasilanie
przedprzystąpieniemdojegoobsługi. 

❖ Szczególnąuwagęzwróćnakablezasilające,niemogąonebyćuszkodzone,
nadmiernezgniatane,zaplątane.Złeużytkowaniemożespowodować
porażenieprądem,zwarcie lubpożar. 

❖ Nienależysamodzielniewymieniaćprzewoduzasilającego. 

❖ Niepozwóldzieciomobsługiwaćnawilżaczabeznadzoruosobydorosłej. 

❖ Urządzeniesłużytylkodoużytkuwewnątrzpomieszczeń. 

❖ Zabraniasiękorzystaniazurządzeniawokółłatwopalnych,żrącychgazówi
pyłówprzewodzących. 

❖ Jeśliprzewódzasilającyjestuszkodzony,musizostaćwymienionyprzez
producenta,lubautoryzowanyserwis. 

❖ Urządzenieniejestprzeznaczonedoużytkuprzezosoby(wtymdzieci) 
oograniczonychzdolnościachfizycznych,sensorycznychlubumysłowych, 
lubnieposiadającedoświadczeniaiwiedzy,chybażeotrzymałyonenadzór 
lubinstrukcjedotycząceużytkowaniaurządzeniaodosobyodpowiedzialnej
zaichbezpieczeństwo. 

❖ Dziecipowinnybyćnadzorowane,należyupewnićsię,żeniebawiąsię
urządzeniem. 

❖ Odłączurządzenieodzasilaniapodczasnapełnianiaiczyszczenia. 







II.Konfiguracjaurządzenia 
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6.
7.
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14.
15.

 ozzlecover-pokrywadyszy 
N
Mistnozzle-dyszamgiełki 
Tankhandle-uchwytzbiornika 
Tank-zbiornik 
Waterinlet-wlewwody 
Float -pływak 
Cover-pokrywa 
Essentialoilfoam-gąbkadoolejkuzapachowego 
Airoutlet -wylotpowietrza 
Floatsensor-czujnikpływaka 
Transducer-przetwornik 
Touchbutton-przyciskdotykowy 
Airinletgrill-kratkawlotupowietrza 
Tankcover-pokrywazbiornika 
Powerplug-przewódzasilający 





III.Specyfikacja 


Model 

Napięcie 

ULTRASONIC
220-240V 
AIR 















Częstotliwość 

Moc 

Pojemność 

50/60Hz 

30W 

5.0L 

Objętość
mgiełki 

Poziom
hałasu 

300mL/h  <35dB(A) 

Typ 

ClassII 

IV.Jakużywać 
1. Umieśćnawilżaczwodpowiednimmiejscu,podnieśćpojemnikzwodą,
odwróćgo,odkręćkorekzbiornikawkierunkuprzeciwnymdoruchu
wskazówekzegara,napełnijpojemnikczystąwodądomomentu,ażbędzie
pełny,anastępniedokręćkurek.Wytrzyjkroplewodywokółizamontuj
zbiornikdokorpusuurządzenia. 


Patrzponiższyrysunek: 



















Uwaga:ProszęzapoznaćsięzponiższymR
 YSUNKIEMA
 przyprzykręcaniuosłony
zbiornika.Poprzykręceniuproszęsprawdzićczyosłonajestprawidłowodokręcona.
WprzypadkunieprawidłowegodziałaniajaknaR
 YSUNKUB
 ,należyponownie
odkręcićiprzykręcićkapturzgodniezRYSUNKIEMA
 . 



















2. Podłączdo220V50Hzzasilaniapozbiornikwstrzyknąłwodydokoryta,
dotknijprzyciskzasilania,wskaźnikświetlnyjestwłączonyinawilżacz
zaczynapracować.Zaczniesięprzywysokimparowaniu,awilgotność
otoczeniaiobjętośćmgłybędąpokazywanenacyfrowymekranie. 



Patrzponiższyrysunek: 






















Instrukcjaobsługi: 


Przycisk 

Wyświetlacz 









Instrukcjao
 bsługi 
POWER ON/OFF: Po naciśnięciu przycisku zasilania,
urządzenie rozpocznie pracę w trybie wysokiego
parowania, a wilgotność otoczenia zostanie wyświetlona
na ekranie. Gdy w urządzeniu zabraknie wody, zacznie
migać czerwona lampka kontrolna i usłyszysz sygnał
dźwiękowy. Jeśli chcesz kontynuować korzystanie z
urządzenia, dolej więcej wody i uruchom ponownie
urządzenie. 
MIST: Niska dyfuzja: 2 puste miejsca; średnia dyfuzja: 5
pustychmiejsc;wysokadyfuzja:8pustychmiejsc.Naciśnij
przyciskmgłyprzez3sekundy,urządzenieprzejdziewtryb
uśpienia, a wszystkie inne funkcje zostaną wyłączone.
Proszę wyjść z trybu uśpienia poprzez dotknięcie
dowolnegoprzyciskufunkcyjnego. 
HUMIDISTAT: Po dotknięciu przycisku “humidistat’”
wartość wilgotności będzie migać, a ustawienie
wilgotności może być w zakresie od 40% do 85%. Np.
ustawiając wilgotność 65%, gdy wilgotność otoczenia
osiągnie 65%, urządzenie przestanie nawilżać. Jeśli
wilgotność otoczenia jest mniejsza niż 65%, urządzenie
zacznie działać automatycznie. Proszę wyjść z trybu
“humidistat”poosiągnięciu85%.




TIME:1
 /2/4/8godzin. 


IONIZER: Dotykając przycisku jonizatora, jonizator jest
włączony, wtedy generator anionów zaczyna działać.
Ponowne naciśnięcie przycisku-off, generator anionów
przestajedziałać. 




SLEEPING:Ś
 wiatłowyłączonepodczaspracy 






V.Uwagidotycząceobsługi 




● Należyuważnieprzeczytaćwszystkiewskazówki,nawetjeślijesteśbardzo
zaznajomionyztymproduktem. 
● Przedpodłączeniemdozasilania,proszęsprawdzićnapięcie.Jeślinapięcie
niejestzgodne,należyskontaktowaćsięzdealeremwceluwymianyproduktu
oprawidłowymnapięciu. 
● Nieużywaćwpobliżupowierzchnigrzejnych. 
● Używajurządzeniazdalaodmebliiinnychurządzeńelektrycznych. 
● Nienależydotykaćwodyiprzetwornikawpodstawieramygłównejpodczas
pracy. 
● Nienależywłączaćurządzenia,gdyzbiornikwodyjestpusty. 
● Nienależyzanurzaćpodstawyramygłównejwwodzie. 
● Należyodłączyćzasilanieprzedczyszczeniemlubserwisowaniem
urządzenia. 
● Używajwodyotemperaturzeponiżej40℃. 





VI.Uwagidotyczącebezpieczeństwa 




● Nienależypróbowaćwyciągaćwtyczkimokrąrękąwprzypadkuporażenia
prądem. 



● Gdykorpusmaszynypochylasię,proszęodłączyćzasilanieprzedjakąkolwiek
regulacjąurządzenia. 
● Pouruchomieniu,niedotykajdyszy. 
● Wprzypadkuporażeniaprądemniewolnodemontowaćurządzenianawłasną
rękę. 
● Nienależysamodzielniewymieniaćprzewoduzasilającego,zajmujesiętym
osobawykwalifikowana. 
● Proszęprzechowywaćurządzeniewmiejscuniedostępnymdladzieci. 



●
●
●

●
●

VII.Czyszczenieikonserwacja 



Przedczyszczeniemnależyodłączyćzasilanieiwyciągnąćwtyczkę. 
Przyczyszczeniuzbiornikanawodę(razna2-3tygodnie),należyodkręcić
korekzbiornika,zetrzećosadmiękkąszmatkąiwyczyścićwodą. 
Przyczyszczeniukorytka(raznatydzień),jeśliwpojemnikujestosad,
użytkownikmożezetrzećosadmiękkąszmatkązanurzonąwśrodku
czyszczącym,anastępnieumyćkorytowodą. 
Wczyszczeniuzewnętrznegokorpusunawilżacza,zanurzyćmiękkąszmatkę
wciepłejwodzieponiżej40℃,anastępniewytrzećbrudnapowierzchni. 
Abywyczyścićatomizernależyużyćwacikazczystąwodą. 







●






WPTC(razwtygodniu),jeślinapowierzchniPTCpojawisięosad,użytkownik
możezetrzećgowacikiemlubmiękkąszmatką,anastępnieumyćczystąwodą,
abyuzyskaćefektczyszczenia. 








VIII.Rozwiązaniatypowychproblemów 



Problem 

Przyczyna 

Ekranc
 yfrowyjest
wyłączony,b
 ezr ozpylania 

Wtyczkazasilanianiejest
prawidłowozamocowana 
Przełącznikzasilanianiejestjeszcze
włączony 

Przyciskd
 otykowy 
nied
 ziała 

Zbytszybkiedotykanieprzycisku,
wilgotnadłoń 

Objętośćm
 głyjestm
 ała, 
aw
 odar ozpryskujes
 ię 
pow
 łączeniuu
 rządzenia 

Nieprzyjemnaw
 ońm
 giełki 


Ikonab
 rakuw
 ody- z
 awsze
włączona 
Wyciekm
 giełkiz
 o
 słony
dyszy 
Przeciekim
 iędzy
zbiornikiema
 p
 odstawą 

Rozwiązanie 
Sprawdzićstanpodłączenia
wtyczkizasilającej 
Sprawdź,czywłącznik
zasilaniajestwłączony 
Osuszmokreręce 
Nienależynaciskaćprzycisku
zbytszybko,aprzycisknależy
naciskaćco1sekundę. 
Oczyścićkońcówkę
rozpylającąwacikiem;dodać
nowąwodę. 

Naelemencierozpylającymjest
przeszkoda;lubjesttonowa
maszyna; 
Albobyłprzechowywanyprzezdługi
Zmienićpierwotnąwodę. 
czas. 
Otworzyćkorekzbiornikai
pozostawićzbiornikotwartyw
Nieoczyszczonawodawzbiorniku
cieniuprzez12godzin,a
wody 
następnieoczyścićgoi
ponownienapełnićwodą. 
Ponowniepodnieśćzbiorniki
Zbiorniknawodęniejest
zamontowaćgodokorpusu
prawidłowopołączonyzpodstawą. 
maszyny 
Ponowniezałożyćpokrywę
Osłonadyszynienaswoimmiejscu 
dyszywewłaściwymkierunku. 
Pokrywazbiornikaniejestmocno
Ponowniemocnodokręcić
przykręcona 
pokrywę 
Wymienićnowyzbiornikna
Wzbiornikuznajdująsiępęknięcia 
wodę. 



NiniejszymMozanoŚciślewscySpółkaJawnaoświadcza,żetenproduktjest
zgodnyzpodstawowymiwymaganiamiipozostałymipostanowieniami
Dyrektywtzw.„Nowegopodejścia”UniiEuropejskiej. 



Utylizacjaurządzeńelektrycznychielektronicznych(dotyczygospodarstwdomowych)


Przedstawiony symbol umieszczony na produktach lub dołączonej do nich
dokumentacji informuje, że niesprawnych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, nie można
wyrzucaćrazemzodpadamigospodarczymi.Prawidłowepostępowaniewraziekoniecznościutylizacji,
powtórnego użycia lub odzysku podzespołów polega na przekazaniu urządzenia do
wyspecjalizowanegopunktuzbiórki,gdziebędzieprzyjętebezpłatnie. 
W niektórych krajach produkt można oddać lokalnemu dystrybutorowi podczas zakupu innego
urządzenia. 
Prawidłowa utylizacja urządzenia umożliwia zachowanie cennych zasobów iuniknięcienegatywnego
wpływu na zdrowie i środowisko, które może być zagrożone przez nieodpowiednie postępowanie z
odpadami. Szczegółowe informacje o najbliższym punkcie zbiórkimożnauzyskaćuwładzlokalnych.
Nieprawidłowautylizacjaodpadówzagrożonajestkaramiprzewidzianymiwodpowiednichprzepisach
lokalnych. W razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, prosimy
skontaktować się z najbliższym punktem sprzedaży lub dostawcą, którzy udzielą dodatkowych
informacji. 




MozanoŚciślewscySpółkaJawnazsiedzibąpodadresemSiewna15,94-250Łódźgwarantuje
sprawnedziałaniesprzedawanegoproduktu,objętegoniniejszągwarancją.Gwarancjaobowiązujeijest
stosowanawyłącznienaterytoriumRzeczypospolitejPolskiej.Gwarancjaudzielonajestnaokres
dwóchlatoddatyzakupu. 










www.mozano.pl 

