
MAKSYMALNY POZIOM WODY
Upewnij się, że poziom wody nie przekracza 
wartości maksymalnej.

ATOMIZER
1. Kropelki wody na powierzchni atomizera
wpływają na jego działanie. Wytrzyj je papierowym
ręcznikiem przed włączeniem urządzenia.
2. Jeśli w krótkim czasie zbiera się woda na 
powierzchni atomizera, zmień źródło wody.
3. Nie używaj wody destylowanej. Zaleca się używać 
wody mineralnej lub wody z kranu.  
4. Nie dotykaj i nie zastawiaj atomizera rękami lub 
przedmiotami, aby uniknąć poparzenia lub 
zniszczenia.

MINIMALNY POZIOM WODY
Jeśli poziom wody jest poniżej linii 
wyznaczającej wartość minimalną, uzupełnij  
wodę lub wyłącz urządzenie.
Nie włączaj nawilżacza jeśli poziom wody 
jest poniżej minimum. Grozi pożarem.

PRZYCISK WŁĄCZ/WYŁĄCZ
1. Naciśnij, aby uruchomić funkcje nawilżania oraz 
zapalenia światła LED.
2. Naciśnij ponownie, aby wyłączyć funkcje nawilżania. 
Światło LED pozostanie włączone.
3. Naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy, aby zatrzymać 
aktualnie wyświetlany kolor światła.
4. Ponowne naciśnięcie i przytrzymanie  przycisku przez 
3 sekundy wyłączy światło.
5. Po godzinie od włączenia urządzenia następuje 
automatyczne wyłączenie światła.
6. Po 4 godzinach od włączenia urządzenia następuje 
automatyczne wyłączenie funkcji nawilżania.

Przekręć, aby otworzyć lub zamknąć pokrywę
1. Obróć w prawo górną część obudowy, aby 
otworzyć.
2. Obróć w lewo górną część obudowy, aby 
zamknąć.
3. Dociśnij główny korpus w dół przed 
obrotem  górnej części obudowy.

GNIAZDO ŁADOWANIA

UWAGA
1. Nie wystawiaj urządzenia na działanie ognia i temperatury przekraczającej 50⁰C. 
Unikaj trzymania urządzenia w miejscach narażonych  na  bezpośrednie  działanie 
promieni słonecznych.
2. Nie uderzaj i nie rzucaj urządzeniem.
3. Dzieci mogą używać urządzenia tylko pod nadzorem rodziców. 

METALOWA SPRĘŻYNKA
Umieść metalową sprężynę na dnie plastikowej 
rurki.
Nie zgub i nie zapomnij o sprężynie
podczas instalacji.

Bawełniany filtr
1. Proszę dokładnie zanurzyć filtr w wodzie  przed 
użyciem.
2. Dodatkowy filtr jest dołączony do opakowania.
3. Jeśli zauważysz spadek jakości nawilżania, 
zamień stronami bawełniany filtr lub wymień na 
nowy.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Model: X20
Nazwa: Cronos PEARLY
Napięcie: 5V      1A
Moc: 1,5-2W
Gniazdo wejścia: DC3,5
Czas nawilżania: 4 godziny (domyślnie)
Czas włączenia światła: 1 godzina (domyślnie)
Pojemność wody: max. 220 ml
Wymiar: 8x8x13,9 cm
Waga: 151 g
Standard: GB4706.1-2005

Designed in Poland
Made in P.R.C.

Importer:
Big5 Krzysztof Czurczak

ul. Wysockiego 41/6
42-218 Częstochowa

NIP: 6861576041
www.cronos.pl
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