
 

 

                                            

 

 

 

Model  

LUNA AC 220V/50Hz 
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Parametry

Napięcie Moc Ilość pary

Instrukcja obsługi
 

34W 280ml/h



 

 

 

 

 

WAŻNE WZGLĘDY BEZPIECZEŃSTWA

2.  Nie należy dotykać urządzenia mokrymi rękami.

5.  Nie wolno dodawać do wody żadnych substancji chemicznych ani olejków zapachowych.

7. Jeśli podczas pracy urządzenie zacznie wydawać niepokojący dźwięk lub dziwny zapach, należy natychmiast je

8.  Nie należy wystawiać urządzenia na długotrwałe działanie promieni słonecznych .

11. Nie wolno dotykać zbiornika z wodą podczas pracy urządzenia.
12. Nie wolno obracać urządzenia. Woda z pojemnika może doprowadzić do uszkodzenia całego urządzenia.

13. Urządzenie należy czyścić wilgotną ściereczką. Nie wolno używać środków czyszczących. Nie umieszczać

16. Urządzenie nie może być użytkowane przez osoby o obniżonych możliwościach fizycznych lub umysłowych (w tym dzieci)

18. Niezbędne jest, aby przy generowaniu mgiełki był włączony również wentylator, w przeciwnym przypadku na powierzchni wokół

DOKUMENT NALEŻY PRZECZYTAĆ UWAŻNIE I ZACHOWAĆ DO WYKORZYSTANIA W RAZIE KONIECZNOŚCI

1.  Nie wolno naprawiać i modyfikować urządzenia samodzielnie.

3.  Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony musi być wymieniony przez producenta, autoryzowany serwis lub
inne osoby uprawnione, tak, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem.

4.  Jeśli urządzenie nie jest używane, należy wyłączyć je i odłączyć przewód zasilający.

6.  Nie należy włączać funkcji nawilżania, jeśli pojemnik na wodę jest pusty.

wyłączyć  i odłączyć zasilanie. Urządzenie musi być naprawione przez specjalistyczny serwis .

9.  Urządzenie należy ustawiać wyłącznie na równej powierzchni.
10. Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytkowania w pomieszczeniach.

W przypadku konieczności przestawienia należy odłączyć od zasilania.

urządzenia pod strumieniem wody.
14. Podczas pracy urządzenia nie należy nim potrząsać ani przechylać, może to doprowadzić do uszkodzenia urządzenia.
15. Wodę w zbiorniku należy często wymieniać, resztki wody bezwzględnie należy usuwać z urządzenia.

lub z niewystarczającymi umiejętnościami i wiedzą, chyba, że znajdują się pod nadzorem lub zostały szczegółowo
poinstruowane w zakresie bezpiecznego wykorzystywania urządzenia.

17.  Nie wolno używać urządzenia w bezpośredniej bliskości wanny, prysznica lub basenu.

nawilżacza osadzi się woda, która może prowadzić do powstawania uszkodzeń. Dlatego zaleca się włączyć również wentylator,
który równomiernie rozproszy mgiełkę wodną w pomieszczeniu.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Należy sprawdzić, czy w opakowaniu były dostarczone wszystkie elementy. W przypadku, gdy brakuje czegokolwiek,
lub gdy urządzenie jest uszkodzone należy skontaktować się ze sprzedawcą.

2. Należy zdemontować zbiornik na wodę i obrócić go. Przesunąć zamknięcie w kierunku przeciwnym do ruchu
wskazówek zegara, po otwarciu zbiornika napełnić go czystą wodą (zalecamy destylowaną lub filtowaną).

3. Po napełnieniu wodą, zamknąć pojemnik i sprawdzić szczelność zamknięcia. Osuszyć pojemnik i umieścić w urządzeniu.

5. Urządzeniem i wszystkimi jego funkcjami można sterować za pomocą przycisków na obudowie lub pilotem zdalnego sterowania.

 
7. Nie należy zostawiać wody w zbiorniku urządzenia, jeśli nie będzie ono używane w najbliższym czasie.

UŻYTKOWANIE

4. Należy podłączyć przewód do sieci elektrycznej, następnie uruchomić urządzenie włącznikiem na obudowie urządzenia lub pilocie.

Wokół urządzenia może pojawiać się niewielka ilość mgiełki wodnej, co jest normalnym zjawiskiem.

6. Wyłączanie urządzenia: wyłączyć za pomocą wyłącznika, odłączyć przewód zasilający od sieci elektrycznej
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W górę

klapka

szczoteczka

PILOT

5.  Dioda zdalnego sterowania.

Przed rozpoczęciem czyszczenia należy odłączyć urządzenie od zasilania .

Czyszczenie zbiornika (raz w tygodniu):

Do czyszczenia można użyć miękkiej szczoteczki lub ściereczki. Jeśli w zbiorniku na wodę pojawił się osad, można

Czyszczenie urządzenia:

Obudowę urządzenia należy czyścić za pomocą wilgotnej ściereczki. Nie wolno myć urządzenia dużą ilością wody.

Użytkowanie i czyszczenie

W dół
 

1.          przycisk on/off".

2.         przycisk włącza i wyłącza oświetlenie LED.

3.         przycisk włącza i wyłącza wentylator.

4.         przycisk włącza funkcję nawilżacza, 3 poziomy intensywności.

Naciśnięcie tego przycisku uruchamia urządzenie; ponowne naciśnięcie przycisku wyłącza urządzenie.

użyć miękkiej szmatki ze środkiem czyszczącym do jego usunięcia. Następnie dokładnie wypłukać zbiornik czystą wodą.

FUNKCJ E



 

 

 

 

 

 

Po naciśnięciu przycisku on/off
urządzenie się nie włącza,

Urządzenie nie jest
podłączone do zasilania.

Należy podłączyć przewód

Brak wody w zbiorniku.
Niedomknięty pojemnik na wodę.

Niepoprawnie zamontowany
zbiornik na wodę.

Uzupełnić wodę w zbiorniku
Sprawdzić zamknięcie i zamocowanie

zbiornika z wodą.
Nowe urządzenie.

Brudna woda lub woda była
długo przechowywana w zbiorniku

Umyć zbiornik delikatnym środkiem

Problem Przyczyna Rozwiązanie

nie wytwarza się mgiełka

Nietypowe odgłosy Rezonans może wywołać
niewystarczająca ilość wody w pojemniku

Uzupełnić wodę w pojemniku

Ustawić urządzenie na stabilnej
powierzchni.

Mała ilość mgiełki wodnej. Zabrudzony generator mgiełki.
W pojemniku znajduje się

brudna woda.

Wyczyścić generator.
Wymienić wodę w zbiorniku,

w razie potrzeby wyczyścić zbiornik.

do zasilania i włączyć

Urządzenie jest włączone, działa
oświetlenie i wentylator,

nie generuje mgiełki wodnej.

Osobliwy zapach mgiełki wodnej.
myjącym (nieagresywnym)

i dokładnie wypłukać.
Wymienić wodę w zbiorniku.

urządzenie.

Jeżeli urządzenie po wykonaniu powyższych czynności dalej nie działa poprawnie, należy skontaktować się ze sprzedawcą.

Drgania może powodować nierówna
powierzchnia, na której stoi urządzenie.




