
Instrukcja obsługi 
Ultradźwiękowy nawilżacz powietrza 

Cronos T14- 70ml 

Dziękujemy za zakup naszego produktu.
Przed użyciem należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi.

Jakość tego urządzenia powinna zapewniać wygodne użytkowanie dzięki zdrowej
aromaterapii w dowolnym miejscu, w biurach, biurach, domu lub w podróży!

Spis treści:
 
1. Opis produktu
2. Użytkowanie
3. Wskazówki
4. Konserwacja
5. Rozwiązywanie problemów
6. Uwagi
7. Specyfikacja 



1. Opis produktu

1. Pokrywa obudowy
2. Pokrywa zbiornika wody
3. Zbiornik na wodę
4. Maksymalna linia poziomu wody
5. Min. Linia poziomu wody
6. Przycisk światła
7. Przycisk zasilania / mgły
8. Wylot mgły
9. Wylot wiatru
10. Przetwornik
11. Światło LED (wewnątrz)
12. Baza jednostek
13. Zasilanie prądem stałym Jack
14.Odpowietrznik

2. Użytkowanie

1. Podłącz końcówkę USB kabla zasilającego do portu USB komputera, adaptera 
samochodowego lub domowego. Następnie podłącz drugi koniec do gniazda zasilania 
DC i przymocuj przewód do gniazda na spodzie urządzenia.

2. Aby zdjąć pokrywę obudowy urządzenia, obracaj ją lekko w kierunku przeciwnym do 
ruchu wskazówek zegara. Następnie weź pokrywę zbiornika na wodę ze zbiornika wody.



3. Napełnij zbiornik wody wodą z kranu nie więcej niż maksymalna linia poziomu wody, 
ale powyżej minimalnej linii poziomu zbiornika wody.

4. Dodaj 2 do 3 kropli olejku do wody.

5. Wymień pokrywę zbiornika na wodę.

Naciśnij przycisk światła i przycisk zasilanie / mgła, aby wybrać żądane ustawienia, jak 
poniżej:

PRZYCISK ŚWIATŁA

Wzór 1: Tryb LED kolorowy

• Pierwsze naciśnięcie: aby włączyć zmienne światło; 

• Drugie naciśnięcie: aby zostawić światło w bieżącym kolorze; 

• Trzecie naciśnięcie: wyłącza światło.

Wz ór 2: Ciepły białe światło LED

• Pierwsze naciśnięcie:  aby włączyć jasne światło; 

• Drugie naciśnięcie: aby włączyć przyciemnione światło; 

• Trzecie naciśnięcie: wyłącza światło.

PRZYCISK ZASILANIA/MGŁY

• Pierwsze naciśnięcie: aby włączyć tryb ciągłej mgły (maks. 3-godzinny czas 
pracy);

• Drugie naciśnięcie: aby ustawić tryp interwałów mgły na 30 sekund (maks. 6-
godzinny czas pracy);

• Trzecie naciśnięcie: całkowicie wyłącza urządzenie.

3. Wskazówki

• Ilość mgły stopniowo wzrasta, gdy woda spada z linii maksymalnego poziomu 
wody. Jednak, gdy woda spada poniżej około 1/3  maksymalnego poziomu wody, 
ilość mgły zaczyna się zmniejszać. Jest to normalne, a nie wadliwe działanie 
urządzenia.

• Kiedy woda się wyczerpie, mgła automatycznie się zatrzyma.



4. Konserwacja

1. Wyłącz urządzenie i odłącz zasilacz.

2. Zdejmij pokrywę obudowy, a następnie pokrywę zbiornika na wodę.

3. Opróżnij wodę ze zbiornika. Nie opróżniaj wody ze strony wylotu powietrza.

4. Za pomocą miękkiej szmatki lub czystego wacika wyczyść urządzenie i przetwornik. 
Przetwornik należy utrzymywać w czystości od osadów mineralnych i innych 
zanieczyszczeń, aby uzyskać optymalne zaparowanie. Nigdy nie używaj ostrych 
przedmiotów do oczyszczania przetwornika.

5. Rozwiązywanie problemów
Problem Możliwa przyczyna Rozwiązanie

Brak mocy

Przewód zasilający USB
nie jest prawidłowo

podłączony

Podłącz prawidłowo
kabel.

Przycisk zasilania / mgły
nie jest wciśnięty

Ponownie naciśnij
przycisk.

Brak mgły Brak wody lub za mało
wody w zbiorniku wody.

Napełnij wodę do
maksymalnej linii wody.

Zmniejszona mgła lub
prawie jej brak, gdy

zbiornik wody jest pełny. 

Przetwornik jest brudny. Oczyść przetwornik.

Poziom wody jest wyższy
niż maksymalna linia

poziomu wody.
Wylej nadmiar wody.

Oprócz powyższych
dwóch powodów,

sprawdź, czy słychać
dźwięk wentylatora i
sprawdź, czy nie jest

zablokowany
odpowietrznik.

Usuń wszelkie
przeszkody z otworu

wentylacyjnego.

 
   



 

6. Uwagi

• Używaj tylko przewodu zasilającego USB dostarczonego z urządzeniem.

• Używaj tylko zgodnie z opisem w niniejszej instrukcji. Aby zmniejszyć ryzyko 
porażenia prądem, nie próbuj serwisować urządzenia w żaden inny sposób niż 
opisany jest w rozdziale „KONSERWACJA” tej instrukcji.

• Zawsze wyłączaj urządzenie i odłączaj je od zasilania podczas konserwacji lub 
gdy nie jest używane.

• Podczas przenoszenia urządzenia przytrzymaj podstawę urządzenia.

• Aby zapobiec uszkodzeniu przetwornika, nie używaj wody o temperaturze 
wyższej niż 55 ° C.

• Aby zapobiec zatykaniu się i uszkodzeniu przetwornika, zawsze używaj czystej 
wody.

• Nie przesuwaj ani nie potrząsaj urządzeniem podczas pracy.

• Nie próbuj usuwać żadnych części urządzenia podczas działania.

• Nie przesuwaj ani nie przechylaj urządzenia podczas pracy.

• Nie wlewaj wody lub innego płynu do otworu wylotowego powietrza.

• Nie dotykaj bardzo czułego przetwornika gołymi palcami ani nie usuwaj go 
metalowymi narzędziami (w przeciwnym razie może dojść do zmniejszenia ilości 
wytwarzania mgły)

• Po każdym użyciu usuń płyn ze zbiornika wody.

• Nie używaj urządzenia, jeśli pokrywa obudowy jest uszkodzona.

• Nie próbuj samodzielnie naprawiać urządzenia.

• Zawsze trzymaj urządzenie poza zasięgiem małych dzieci i zwierząt.



7. Specyfikacja
Napięcie 5 V DC

Moc 5W

Pojemność zbiornika wody 70ml

Wytwarzanie mgły 15ml/hr

Wymiary 7x12.8 cm

Waga 160g 

Materiał CAP:PP;BASE;ABS;TANK;PP 

W zestawie: 

• Nawliżacz powietrza

• Przewód zasilający USB

---

Designed in Poland
Made in P.R.C.
Importer: Big5 Krzysztof Czurczak
ul. Wysockiego 41/6
42-218 Częstochowa
NIP: 6861576041


