
Instrukcja obsługi
Nawilżaczy powietrza 

Cronos 130 ml

Dziękujemy za zakup naszego urządzenia. Prosimy o zapoznanie się z ninejszą
instrukcja obsługi. 



SPIS TREŚCI:
1. Opis produktu
2. Użytkowanie
3. Uwagi i środki ostrożności
4.Rozwiązywanie problemów



1. Opis produktu

• Przy pierwszym użyciu urządzenia należy wlać odpowidnią ilośc wody do 
zbiornika. Po napełnieniu można go użyć z uzyskaniem najlepszego efektu.

• Układ rozpylania MHZ, rozpyla czystą pare wodną bez białego osadu.  Element 
rozpylający poddany specjalnej obróbce, odporny jest na korozję oraz 
kwasoodporny, odpowiedni do wszystkich rodzajów PH wody.

• Wystarczy włączyć urządzenie aby natychmiast uzyskać cudowne świeże i 
nawilżone powietrze. 

• Urządzenia posiadają zmieniajace kolor światła LED, które nadają mu 
wyjątkowego designu oraz stworzą przyjazną atmosferę w pomieszczeniu. 



2. Użytkowanie

• Produkt należy postawić pionowo, zdjąć górną pokrywę i pionowy kierunek 
nasadki. 

• Podłącz kabel USB do do odpowiedniego adaptera lub do bezpośrednigo portu 
USB komputera (pamiętaj, aby komputer był włączony). Urządzenie weszło w stan
gotowości. 

• Użyj kubka miarowego do dostarczania wody  ( nie dodawaj wody o wysokiej 
temperaturze). Zwróć uwagę na napełniony poziom wody ( nie przekraczaj 
maksymalnej lini oraz nie dodawaj wody gdy produkt działa) Możesz dodać kilka 
kropel olejku przeznaczonego do aromaterapii. 

• Załóż górną pokrywę tak, aby ustawić żądaną pozycję nawilżacza. 

• Naciśnij przycisk 'START' – urządzenie przechodzi w tryb rozpylania mgły. 
Drugie naciśnięcie przycisku wyłącza światła LED, natomiast trzecie dotknięcie 
przycisku oznacza całkowite wyłączanie urządzenia. 

• Jeśli nie używasz urządzenia przez dłuższy czas lub jest to pierwsze użycie 
nawilżacza, może pojawić się brak wytwarzania mgły przez pierwsze 3 minuty. 
Jest to normalne zjawisko, następuje proces pochłaniania wody z absorbującej 
bawełny, gdy tylko zostanie ona nasycona wodą, wkrótce rozpocznie się 
wytwarzanie mgiełki. 

• Jeśli nie używasz urządzenia przez dłuższy czas, o susz wodę ze zbiornika. Jeśli 
chcesz go ponownie użyć, użyj neutralnego detergentu, aby wyczyścić zbiornik 
wody, następnie możesz użyć nawilżacza. 

3. Uwagi i środki ostrożności

• Urządzenie wykorzystuje napięcie zasilania DC5V, prosimy używać tylko 
odpowiedniego zasilacz do tego urządzenia.

• Urządzenie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

• Urządzenie należy napełniać świeżą wodą ( oczyszczona woda jest idealna). Nie 
należy używać zbyt gorącej wody. 

• Aby wyczyścić element rozpylający, użyj miękkiej ściereczki z zwilżoną wodą. 

• Jeśli urządzenie nie jest używane w krótkim czasie, odłącz zasilanie. 
Jeśli urządzenie nie jest używane przez dłuższy czas (dłużej niż 3 dni), wyciągnij 
zasilanie, wylej wodę ze zbiornika, wytrzyj ściereczką i  przechowuj w 
odpowiednim miejscu.



• Nie używaj benzyny, alkoholu ani żadnych innych rozpuszczalników do 
czyszczenia urządzenia.

• Regularnie czyść urządzenie zgodnie z instrukcjami, aby uniknąć awarii. 

• Jeśli kabel zasilający ulegnie uszkodzeniu, powinien zostać wysłany do naprawy 
przez profesjonalny serwis.

• Zawsze odłączaj zasilanie przed konserwacją.

• Używaj tylko miarki, aby dodać wodę do zbiornika, nie napełniaj pojemnika wodą 
bezpośrednio z kranu

• Należy unikać pracy bez wody, w przeciwnym razie będzie to miało wpływ na 
żywotność lub uszkodzenie nawilżacza.  

• Olejki eteryczne mogą się plamić.  W przypadku rozlania, wytrzyj miękką szmatką.

• Zawsze trzymaj nawilżacz na stabilnej powierzchni, nie kładź na dywanie, kołdrze
lub niestabilnej powierzchni. 

• Nie puszczaj mgiełki bezpośrednio na meble, odzież, ściany itp. 

•  Nie przechylaj produktu, ponieważ może to spowodować dostanie się wody do 
mechanizmu i doprowadzi do nieprawidłowego działania. 

• Nigdy nie przenoś urządzenia podczas jego działania.

• Nie dotyka żadnej części urządzenia mokrymi rękami. 

4. Rozwiązywanie problemów

Gdy wystąpi awaria, sprawdź następujące elementy: 

Po włączeniu, urządzenie nie działa

Niezależnie od tego, czy zasilacz i
urządzenie są prawidłowo podłączone,

sprawdź, czy produkt został podłączony do
adaptera.

Niezależnie od tego, czy zasilacz jest
odpowiedni, sprawdź jego specyfikację.

Sprawdź czy w zbiorniku wody znajduje się
odpowiednia ilość wody. Jeżeli występuje

niedostateczna ilość, należy dolać
odpowiednia ilość wody.  



Urządzenie nie wytwarza mgły

Po zanieczyszczeniu układu rozpylającego 
należy wyczyścić układ rozpylania.

W przypadku gdy absorbująca bawełna
poważnie się zanieczyszści lub zestarzeje,
należy zmienić chłonną bawełnę i oczyścić

otwór wodny.
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