
Instrukcja obsługi 
Ultradźwiękowy nawilżacz powietrza 

Cronos COCO

Dziękujemy za wybranie naszego produktu. 
Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia należy 

uważnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi. 



Zasada działania
Nawilżacz rozbija wodę na cząsteczki o rozmiarze 1-5 mikrometrów. Korzystając z 
zasady, że oscylacja o wysokiej częstotliwości jest wytwarzana przez falę 
ultradźwiękową o częstotliwości 1,7 mln/s, rozpyla on wodę przez wentylator w ccelu 
uzyskania równomiernego nawilżenia  powietrza. Nawilżacz może utrzymywać 
wilgotność w środowisku wewnętrznym, aby zapobiegać powstawaniu ładunków 
elektrostatycznych. 

Budowa urządzenia
Opis części 

Schemat nalewania wody do zbiornika



Obsługa urządzenia
1. Umieść nawilżacz na płaskiej powierzchni, zdejmij pokrywę zbiornika na wodę i 

wyjmij zbiornik, nalej odpowiednią ilość czystej wody z kranu lub wody 
destylowanej (podczas nalewania wody należy odłączyć zasilanie urządzenia). 
Nalej wodę do ''maksymalnego poziomu wody'' zaznaczonego na wewnętrznej 
ścianie zbiornika.

2. Umieść zbiornik wody na podstawie, zamocuj pokrywę zbiornika i podłącz 
wtyczkę urządzenia do gniazdla elektrycznego (przed podłączeniem urządzenia 
do źródła zasilania nalezy upewnić się, czy napięcie znamionowe nawilżacza jest 
zgodne z napięciem sieci elektrycznej). 

3. W modelu z wyświetlaczem zaświeci się ekran, a sam nawilżacz uruchomi się po 
naciśnięciu przycisku zasilania. Dostępne są 3 poziomy regulacji rozpylania wody. 

4. Gdy poziom wody w urządzeniu jest za niski, nawilżacz odłączy zasilanie i 
przestanie pracować, wyświetlając kod ''El''. Należy wtedy dolać wody do 
zbiornika po uprzednim wyłączeniu urządzenia i wyjęciu wtyczki z gniazdka. 

Opis funkcji

Opis działania przycisków panelu sterowania modelu z wyświetlaczem:

• On/Off po podłączeniu urządzenia do źródła zasilania i włączeniu ekranu naciśnij 
przycisk, aby uruchcomić nawilżacz. Ponowne naciśnięcie przycisku wyłącza 
nawilżacz.

• Humidification (nawilżanie): nawilżanie może być ustawione na poziomie niskim,
średnim i wysokim, poziomy nawilżenia są wybierane w podanej kolejności.

• Lamplight (lampa): Po naciśnięciu przycisku następuje podświetlenie lampy 
znajdującej się w podstawie urządzenia; ponowne naciśnięcie przycisku wyłącza 
lampę (nawilżacz może włączyć funkcję lampy po podłączeniu do źródła 
zasilania). Naciśnięcie przycisku lampy przez 3 sekundy wyłącza wyświetlacz; 
naciśnięcie dowolnego przycisku na wyłączonym wyświetlaczu włącza go. 

• Timing (czas): Nawilżacz posiada funkcję wyłączenia po określonym czasie. 
Naciśnij przycisk, aby ustawić wyłączenie po określonym czasie.



• Alarm poziomu wody: Kiedy poziom wody w zbiorniku spadnie poniżej poziomu 
minimalnego, nawilżacz uruchomi funkcję ochrony przed niedoborem wody 
wyświetlając kod ''E1'', następnie nada sygnał alarmowy i wyłączy się 
automatycznie. 

Przyczyny awarii i rozwiązywanie problemów

Awaria Przyczyna Rozwiązanie

Urządzenie wyłączone, brak 
nawiewu i mgły wodnej.

Zasilanie nie jest 
podłączone lub nie działa.

Podłącz ponownie zasilanie,
a jeśli usterka nie zniknie, 
skontaktuj się z punktem 
serwisowym.

Urządzenie włączone, brak 
nawiewu i mgły wodnej. 

Zbyt wysoki poziom wody. Wylej trochę wody ze 
zbiornika i uruchom 
ponownie nawilżacz.

Mała ilość mgły. Zbyt duży osad na folii 
atomizującej lub 
zanieczyszczona woda.

Oczyść folię atomizującą lub
wymień wodę.

Mgła wodna nie wydostaje 
się z urządzenia.

Brudna pokrywa zbiornika 
wody, źle zainstalowana 
pokrywa zbiornika na wodę.

Oczyść pokrywę zbiornika 
na wodę i prawidłowo 
zainstaluj zbiornik na wodę.

Poziom w zbiorniku 
przekracza najwyższy 
poziom.

Wylej nadmiar wody ze 
zbiornika.

Instrukcja bezpieczeństwa
1. Nie wyciągaj wtyczki mokrymi rękami – może to doprowadzić do porażenia 

prądem.

2. Nie wolno  naprawiać ani w jakikolwiek sposób modyfikować nawilżacza bez 
upoważnienia.

3. Po uruchomieniu urządzenia  nie dotykaj folii rozpylającej, aby uniknąć obrażeń. 

4. Nie rysuj, nie niszcz, nie wiąż, nie blokuj, nie przerabiaj i nie naciskaj ciężkimi 
przedmiotami na przewód zasilający – może to prowadzić do porażenia prądem, 
zwarcia bądź pożaru. 

5. Nie wymieniaj przewodu zasilania bez autoryzacji. W przypadku zauważenia 
wadliwego działania przwodu natychmiast odłącz zasilanie i skontaktuj się z 
producentem lub serwisem.

6. Jeżeli przewód zasilający zostanie uszkodzony, musi on być wymieniony przez 
producenta lub jego dział obsługi techcnicznej. Przewód nie może być wymieniany
bez upoważnienia. 

7. Podczas pracy urządzenia nie oddzielaj zbiornika na wodę od reszty urządzenia, 



jak również nie dotykaj wody i części podstawy. 

8. Nawilżacz jest zaprojektowany do użytku tylko w środowisku wewnętrznym.

9. Wyciągnij wtyczkę zasilania z sieci podczas burzy lub gdy nawilżacz nie będzie 
używany przez dłuższy czas,

10. Nie obracaj urządzenia w trakcie pracy lub jeśli w jego wnętrzu znajduję się woda 
– może to doprowadzić do uszkodzenia wewnętrznych elementów 
elektronicznych. 

11. Trzymaj nawilżacz w bezpiecznym miejscu, aby uniknąć wypadku 
spowodowanego używaniem urządzenia przez dzieci. 

12. Przed myciem lub nalewaniem wody należy odłączyć urządzenie od źródła 
zasilania. 

Wskazówki
Przestawanie wody w zbiorniku/kanale:
Nawilżacz zamienia wodę ciekłą w mgłę wodną poprzez wibrację folli atomizującej, 
zbiornik wody jest przejściowym narzędziem do magazynowania wody. Nawilżacz może 
być swobodnie stosowany, ponieważ przestawanie wody w zbiorniku lub kanale 
wodnym jest normalne.

Regulacja poziomu rozpylania wody:
Jeśli w czasie pracy nawilżacza osadza się na nim woda, oznacza to, że wilgotność w 
pomieszczeniu jest zbyt wysoka i nalezy wyregulować poziom rozpylania wody. 

Uwagi
1. Napięcie zasilania musi być zgodne z napięciem znamionowym nawilżacza. Jeżeli 

wartości napięć się różnią, skontaktuj się z dystrybutorem i nie korzystaj z 
urządzenia.

2. Umiesć nawilżacz w temperaturze pokojowej na 30 minut przed pierwszym 
użyciem, aby zapobiec uszkodzeniu zbiornika wody w wyniku szoku termicznego. 

3. Używaj nawilżacza w temperaturze pokojowej (5°C – 40°C) 

4. Uzywaj nawilżacza na płaskiej powierzchni i unikaj ustawiania go na nierównym 
podłożu. 

5. Nie używaj nawilżacza bezpośrednio na drewnianej podłodze, może to 
spowodować odkształcenia podłogi spowodowane działaniem wilgoci.

6. Ustawiaj nawilżacz w odległości większej niż 2m od mebli i urządzeń 
elektrycznych, aby ograniczyć szkodliwe działanie wilgoci. 

7. Należy unikać wystawiania urządzenia na działanie  słońca i ciepła.

8. Nie nalewaj wody o temperaturze wyższej niż 40°C do zbiornika i kanału wody – 
może to skutkować uszkodzeniem nawilżacza. 

9. Upewnij się, że woda nie przedostaje się do nawilżacza przez wylot powietrza; 
usuwaj wodę znajdującą się na urządzeniu, aby nie dopuścić do jego uszkodzenia.

10. Gdy temperatura pokojowa spadnie ponieżej 0°C, wylej wodę ze zbiornika i kanału,



aby uniknąć uszkodzenia nawilżacza przez zamarznięcie.

11. Nie umieszczaj mebli, chemikaliów ani  detergentów w kanale wodnym, w 
przeciwnym razie możliwe jest zakłócenie procesu rozpylania.

12. Przed usunięciem wody z kanału wodnego wyłącz  nawilżacz i odłącz go od źródła
zasilania.

13. Przed przenoszeniem, czyszczeniem lub nalewaniem wody do nawilżacza należy 
go wyłączyć i odłączyć od źródła zasilania. Podczas pracy urządzenia nie wolno 
go przesuwać ani przenosić.

14. Nie nalewaj wody do urządzenia przez otwór wylotowy mgły wodnej lub wylot 
powietrza.

15. Podczas czyszczenia urządzenia nie wolno dopuścić do wniknięcia wody do jego 
środka.

16. Nie demontuj nawilżacza bez upoważnienia.

Czystość i konserwacja
1. Czyść zbiornik na wodę, kanał wodny i folię rozpylającą co tydzień (przed 

czyszczeniem należy wyciągnąć wtyczkę zasilania z gniazdka).

2. Czyszczenie zewnętrzne nawilżacza: przetrzeć zewnętrzną powierzchnię czystą i 
mokrą ściereczką.

3. Nie czyść urządzenia twardymi przedmdiotami – może to spowodować 
uszkodzenie części.

4. Nie używaj detergentów chemicznych do czyszczenia urządzenia.

5. Regularnie wymieniaj wodę w zbiorniku na wodę i utrzymuj wnętrze nawilżacza w
czystości.

6. Jeżeli nawilżacz nie jest używany przez dłuższy czas, należy wylać z niego wodę.

Odkamienianie zbiornika na wodę i prztwornika energii

• Przed przystąpieniem do odkamieniania należy wyłączyć nawilżacz i odłączyć go 
od źródła zasilania.

• Wlej odkamieniacz do zbiornika i dolej do niego gorącej wody (60°C), następnie 
pozostaw na 5-10minut. 

• Wyczyść osad z powierzchni przetwornika energii za pomocą szczoteczki, 
następnie wyczyść zbiornik.

• Umyj przetwornik i zbiornik.



Wykaz niebezpiecznych substancji znajdujących
się w urządzeniu 



Dane techniczne

Nazwa produktu Nawilżacz ultradźwiękowy

Model Cronos COCO

Napięcie znamionowe 220V

Częstotliwość 50Hz

Moc znamionowa 26W

Wydajność rozpylania wody 300mL/h

Pojemność zbiornika na wodę 5L

Wymiary opakowania 34,8 * 24,8 * 37 cm

---

Designed in Poland
Made in P.R.C

Importer: Big5 Krzysztof Czurczak
ul. Wysockiego 41/6
42-218 Częstochowa
NIP: 6861576041


