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INSTRUKCJA OBSŁUGI 

 

Aby prawidłowo korzystać z produktu, przed rozpoczęciem użytkowania należy 

dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję. 

 



 

1 Budowa urządzenia 

Nawilżacz ultradźwiękowy QT-JS1904 

 

 

 

 

 

Uwaga: 

Cała zawartość tego dokumentu została sprawdzona i zostanie uwzględniona w nowej 

wersji instrukcji w przypadku aktualizacji technologii produktu. Kolor i wykonanie mogą 

ulec zmianie. 
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2 Zasady działania produktu  

Nawilżacz ultradźwiękowy QT-JS1904 

Nawilżacz wykorzystuje zasadę wytwarzania 1,7 miliona drgań wysokiej częstotliwości na sekundę w celu 

przekształcenia mgły wodnej w mikrocząsteczki wielkości 1-5 mikronów, a następnie za pośrednictwem 

urządzenia pneumatycznego mgła wodna zostaje rozproszona w powietrzu w celu równomiernego 

nawilżenia powietrza. 

 

3 Metoda użycia 

Nawilżacz ultradźwiękowy QT-JS1904 

1. Postaw urządzenie na poziomej powierzchni, zdejmij pokrywę zbiornika, podnieś zbiornik i napełnij go 

odpowiednią ilością czystej wody z kranu lub wody destylowanej. W czasie nalewania wody wtyczka 

zasilania powinna być odłączona. Nalej wody do “maksymalnego poziomu wody”, oznaczonego na 

wewnętrznej stronie zbiornika.  

2. Włóż stabilnie zbiornik z wodą do podstawy urządzenia, zamknij pokrywkę zbiornika i podłącz kabel 

zasilający do gniazdka. Przed podłączeniem do prądu  upewnij się, że napięcie nominalne urządzenia jest 

zgodne z napięciem roboczym.  

3. Kiedy poziom wody w zbiorniku będzie za niski, urządzenie automatycznie odetnie zasilanie i przestanie 

pracować. Wskaźnik braku wody zaświeci się na czerwono. Wyłącz najpierw włącznik zasilania, następnie 

odłącz wtyczkę zasilającą, a następnie dolej wodę do zbiornika. 

 

4 Specyfikacja funkcjonalna 

Nawilżacz ultradźwiękowy QT-JS1904 

 

Regulacja rozpylania mgły Przycisk zasilania Czas 

Stała wilgotność Sterylizacja 

Uśpienie 



 

5 Funkcja zdalnego sterowania 

Nawilżacz ultradźwiękowy QT-JS1904 

 

1. Pierwszy stan włączenia: brzęczyk wydaje dźwięk „di” (trochę dłużej), wskazując, że zasilanie jest 

włączone i przechodzi w stan gotowości. Wskaźnik przycisku zasilania jest włączony do połowy, a 

wszystkie inne lampki nie świecą. 

2. Naciśnij przycisk zasilania, aby uruchomić urządzenie, a wskaźnik zasilania i wskaźnik mgły będą 

włączone, podczas gdy inne wskaźniki będą włączone do połowy. Poziom mgły działa domyślnie w 

poziomie 3 (wysoki stopień), a wentylator uruchamia się. Po wybraniu funkcji kontrolka przycisku 

wybranej funkcji zaświeci się. Aby wyłączyć, ponownie należy wcisnąć przycisk. 

3. Naciśnij przycisk regulacji rozpylania mgły, a zmiana poziomu rozpylania mgły 1-2-3 (wysoki 

poziom) będzie działać w cyklu. Ekran wyświetlacza wyświetli odpowiednie przesunięcie. 

4. Naciśnij przycisk pomiaru czasu. Kontrolka przycisku zaświeci się. Wprowadź ustawienie czasu, a 

na wyświetlaczu pojawi się odpowiedni czas. 

5. Naciśnij przycisk stałej wilgotności. Kontrolka zaświeci się. Po każdym naciśnięciu przycisku tej 

funkcji, poziom wilgotności wzrośnie o 5% RH. 

6. Naciśnij przycisk sterylizacji, a lampka sterylizacji zaświeci się. Ponownie dotknij przycisku 

sterylizacji, aby wyłączyć lampkę sterylizacji, a wskaźnik przycisku zaświeci się do połowy. 

7. Naciśnij przycisk uśpienia, aby przejść do trybu uśpienia. Wskaźnik przycisku uśpienia będzie 

włączony, podczas gdy wszystkie inne wskaźnik nie będą włączone. Wchodząc w tryb uśpienia, 

zachowujesz aktualny stan pracy, ponowne dotknięcie dowolnego klawisza spowoduje wyjście z 

trybu uśpienia. 

8. Funkcja automatycznego wykrywanie braku wody uruchomi alarm usterki braku wody, pojawi się 

dźwięk brzęczyka 3 razy oraz krótkie miganie czerwonego wskaźnika braku wody na wyświetlaczu 

i po 10 sekundach urządzenie przechodzi w tryb czuwania. Wentylator po alarmie braku wody 

przerywa pracę w ciągu 3 sekund. 

9. Za każdym razem, gdy brzęczyk przycisku emituje dźwięk „kapania”. 

10. Funkcja zdalnego sterowania. 

 

6 Funkcja sterowania “one touch” 

Nawilżacz ultradźwiękowy QT-JS1904 

 

1. Pierwszy stan włączenia: brzęczyk wydaje dźwięk „di” (trochę dłużej), wskazując, że zasilanie jest 

włączone i przechodzi w stan gotowości. Wskaźnik przycisku zasilania zaświeci się. 

2. Naciśnij przycisk zasilania, aby uruchomić urządzenie, a brzęczyk wyda dźwięk „kapania”. Wskaźnik 

stanu pracy ma kolor jasnozielony. Poziom mgły jest domyślnie ustawiony na 3 (wysoki stopień), a 

lampka kontrolna „3” świeci. 



 

3. Ponownie naciśnij przycisk zasilania, a brzęczyk wyda dźwięk „kapania”. Zmiana poziomu mgły na 

1 (niski), wskaźnik 3 gaśnie, kontrolka 1zapala się. 

4. Ponownie naciśnij przycisk zasilania, a brzęczyk wyda dźwięk „kapania”. Zmiana poziomu mgły na 

2 (średni zakres), a kontrolka 1 gaśnie, kontrolka 2 zapala się. 

5. Ponownie naciśnij przycisk zasilania, a brzęczyk wyda dźwięk „kapania”. Zmiana poziomu mgły na 

3 (wysoki zakres), a kontrolka 2 gaśnie, kontrolka 3 zapala się. 

6. Ponownie naciśnij przycisk zasilania. Brzęczyk wyda dźwięk „kapania”. Przejdź do trybu czuwania. 

7. Aby wyłączyć światło, należy przejść do trybu czuwania. 

8. Aby wyłączyć wiatrak, należy przejść do trybu czuwania. 

9. Automatyczne wykrywanie braku wody. W przypadku alarmu braku wody, brzęczyk zabrzmi 3 razy, 

a wskaźnik pracy zaświeci się na czerwono. 

 

7 Instrukcje bezpieczeństwa  

Nawilżacz ultradźwiękowy QT-JS1904 

 

1. Nie wyciągaj wtyczki mokrymi rękami, aby uniknąć porażenia  prądem. 

2. Nie wolno demontować, naprawiać, ani modyfikować urządzenia bez upoważnienia. 

3. Nie dotykaj  rozpylacza, kiedy urządzenie jest włączone, aby uniknąć zranienia.  

4. Kabel zasilający nie może być zarysowany, uszkodzony, splątany zaciśnięty lub obciążony ciężkimi 

przedmiotami. W przeciwnym razie może to spowodować porażenie prądem, zwarcie i pożar.  

5. Nie wymieniać przewodu zasilającego bez pozwolenia. W przypadku jakichkolwiek 

nieprawidłowości, należy natychmiast odłączyć wtyczkę i skontaktować się z producentem lub 

posprzedażową obsługą klienta. 

6. Jeżeli przewód zasilający jest uszkodzony, aby uniknąć niebezpieczeństwa, powinien zostać 

wymieniony przez przeszkolonych pracowników producenta, jego dział utrzymania ruchu lub 

podobny dział. 

7. Nie oddzielaj zbiornika na wodę od podstawy podczas pracy urządzenia, nie dotykaj wody ani 

elementów podstawy. 

8. Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku wewnętrznego. 

9. Należy wyciągnąć wtyczkę zasilającą w przypadku wystąpienia burzy lub długiej przerwy w 

użytkowaniu produktu. 

10. Nie obracaj urządzenia, kiedy jest włączone oraz kiedy jest wewnątrz woda, aby uniknąć 

przepalenia komponentów elektronicznych, znajdujących się wewnątrz.  

11. Produkt należy przechowywać poza zasięgiem dzieci. Nie pozwalaj dzieciom używać ani obsługiwać 

urządzenia, aby uniknąć wypadków.  

12. Odłącz wtyczkę zasilającą przed napełnianiem wodą oraz przed czyszczeniem. 

13. Napięcie zasilania musi być zgodne z napięciem znamionowym produktu. Jeśli napięcie zasilania 

jest różne, należy skontaktować się ze sprzedawcą i nie używać produktu. 



 

14. Umieść nawilżacz w temperaturze pokojowej na 30 minut przed użyciem, aby zapobiec uszkodzenia 

zbiornika wody w wyniku szoku termicznego.  

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

16. Używaj nawilżacza na płaskiej powierzchni i unikaj stawiania na nierównym podłożu, aby uniknąć 

przechylenia i rozlania.  

17. Nie używaj nawilżacza bezpośrednio na drewnianej podłodze, aby uniknąć uszkodzenia drewna z 

powodu wilgoci. 

18. Ustawiaj nawilżacz w odległości większej niż 2m od mebli i urządzeń elektrycznych, aby ograniczyć 

szkodliwe działanie wilgoci. 

19. Należy unikać wystawiania urządzenia na działanie źródeł ciepła oraz bezpośredniego słońca. 

20. Nie nalewaj wody o temperaturze wyższej niż 40°C do zbiornika lub kanału wody, aby uniknąć 

uszkodzenia urządzenia. 

21. Upewnij się, że woda nie dostaje się do nawilżacza poprzez wylot powietrza. Jeśli woda dostanie 

się do korpusu urządzenia, należy wytrzeć ją suchą szmatką, aby uniknąć uszkodzenia urządzenia. 

22. Jeśli temperatura w pomieszczeniu spadnie poniżej 0°C, wylej wodę ze zbiornika oraz kanału, aby 

uniknąć zniszczenia urządzenia przez zamarznięcie. 

23. Nie umieszczaj elementów metalowych, chemikaliów ani detergentów w zbiorniku na wodę, w 

przeciwnym razie rozpylanie będzie utrudnione. 

24. Przed wylaniem wody z kanału wodnego, należy wyłączyć urządzenie oraz odłączyć go ze źródła 

zasilania. 

25. Jeśli nawilżacz wymaga przeniesienia, wyczyszczenia lub dolania wody, wcześniej należy wyłączyć 

urządzenie oraz wyjąć źródło zasilania. Nie wolno przenosić urządzenia podczas pracy. 

26. Nie nalewaj wody poprzez otwór wylotowy mgły wodnej. 

27. Należy uważać, aby podczas czyszczenia nie dopuścić do wniknięcia wody wewnątrz urządzenia. 

28. Nie demontuj nawilżacza bez upoważnienia. 

 

PRZYPOMNIENIE 

Gromadzenie się wody w podstawie: 

Nawilżacz wykorzystuje wibrację ultradźwiękową płyty rozpylającej w celu rozproszenia wody ciekłej w mgłę 

wodną. Zbiornik na wodę jest tylko przejściowym narzędziem do przechowywania wody. Wszystkie zbiorniki 

znajdujące się w podstawie nawilżacza będą gromadzić wodę. Zachęcamy do korzystania z nich. 

Regulacja mgły: 

Jeśli w trakcie użytkowania zbiera się woda wokół urządzenia, oznacza to, że wilgotność w pomieszczeniu 

jest zbyt wysoka. Należy wyregulować rozpylanie mgły. 

 

 

 

 

 



 

8 Uwaga! 

Nawilżacz ultradźwiękowy QT-JS1904 

 

 

Nie naprawiaj samodzielnie ani nie 
przekazuj do naprawy lub demontażu  
nieuprawnionym osobom. Może grozić to 
pożarem, porażeniem prądem lub 
obrażeniami.  W celu naprawy należy 
udać się do biura obsługi klienta lub do 
wyznaczonego działu napraw. 

 

Trzymaj produkt poza zasięgiem dzieci 
oraz osób niepełnosprawnych. Dzieci i 
osoby te powinny korzystać z produktu 
pod nadzorem opiekuna. 

  

 

W przypadku wystąpienia awarii, należy 
przerwać korzystanie z produktu i 
natychmiast odłączyć zasilanie, a 
następnie skontaktować się z działem 
obsługi klienta. 

 

Przed czyszczeniem należy odłączyć 
zasilanie. 

 

 

 

Jeśli przewód zasilający lub wtyczka są 
uszkodzone lub produkt został 
upuszczony, nie należy dalej używać 
produktu. Jeśli przewód zasilający jest 
uszkodzony, należy wymienić go w 
profesjonalnym punkcie serwisowym. 

 

Podczas utylizacji produktu należy 
odłączyć przewód zasilający. Należy 
zachować dużą ostrożność w przypadku 
innych części, które mogą stanowić 
zagrożenie, zwłaszcza dla dzieci. 

  

 

 

 

 



 

 

 

Zwróć uwagę, aby sprawdzić czy wtyczka 
I przewód zasilający nie są uszkodzone, 
aby uniknąć ryzyka porażenia prądem.  

Upewnij się, że zasilanie jest bezpiecznie 
uziemione, a sieciowe napięcie jest 
zgodne z napięciem znamionowym 
produktu. 

  

 

Nie zanurzaj produktu w wodzie ani w 
innym płynie i nie dotykaj urządzenia 
mokrymi rękami. W przeciwnym razie 
może skutkować to porażeniem prądem.  

Ten produkt jest przeznaczony wyłącznie 
do użytku domowego. Nie używaj go na 
zewnątrz. 

  

 

Trzymaj przewód zasilający z dala od 
źródeł ciepła. 

 

Nie umieszczaj produktu na powierzchni 
o wysokiej temperaturze. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

8 Analiza problemów i rozwiązania  

Nawilżacz ultradźwiękowy QT-JS1904 

 

Problem Przyczyna Rozwiązanie 

Wskaźniki i kontrolki nie są 
podświetlone, brak mgły 

Brak zasilania lub inny problem 

Spróbuj podłączyć ponownie 
źródło zasilania. Jeśli zasilanie 
ponownie nie będzie działać, 
skontaktuj się z serwisem 
posprzedażowym. 

Światło jest włączone, ale brak 
mgły 

Poziom wody w zbiorniku jest 
zbyt wysoki 

Wylej część wody z podstawy i 
uruchom urządzenie ponownie. 

Mniejsze rozpylenie 

Zbyt duże zabrudzenie 
kamieniem na płycie rozpylającej 
lub za duże zanieczyszczenie w 
wodzie 

Oczyść rozpylacz i wymień wodę 
na czystą. 

Woda nie dociera do podstawy. 

Pokrywa zbiornika na wodę jest 
brudna lub zbiornik jest 
nieprawidłowo umieszczony 
 

Oczyść pokrywę zbiornika i 
umieść zbiornik z wodą 
prawidłowo. 

Poziom wody w zbiorniku jest 
powyżej maksymalnego 
poziomu. 

Zmniejsz ilość wody w zbiorniku 
tak, aby nie przekraczać 
maksymalnego poziomu. 

Uwaga: Typowe problemy obejmują między innymi powyższe, jednak się do nich nie ograniczają. Jeśli 
problemy nadal występują lub wystąpią inne problemy, skontaktuj się z działem obsługi klienta, by 
uzyskać dodatkową pomoc. 

 

9 Specyfikacja produktu 

Nawilżacz ultradźwiękowy QT-JS1904 

 

Nazwa produktu Nawilżacz Model QT-JS1904 

Napięcie znamionowe 220V~ 
Częstotliwość 
znamionowa 

50HZ 

Moc znamionowa 25W Wydajność nominalna 3.5L 

Normy produktowe GB4706.1-2005   GB4706.48-2009 

 



 

Schemat elektryczny 

10 Wykaz wymagań ochrony środowiska 

 Nawilżacz ultradźwiękowy QT-JS1904 

 

Wykaz substancji niebezpiecznych znajdujących się w produkcie: 

Nazwa komponentu 
Szkodliwa substancja lub element 

Pb Hg Cd Cr(VI) PBB PBDE 

Obudowa plastikowa ⭕ ⭕ ⭕ ⭕ ⭕ ⭕ 

Wentylator × ⭕ ⭕ ⭕ × × 

Przewód zasilający × ⭕ ⭕ ⭕ ⭕ ⭕ 

Płytkadrukowana × ⭕ ⭕ × ⭕ ⭕ 

Elementy trwałe ⭕ ⭕ ⭕ × ⭕ ⭕ 

Elementy silikonowe ⭕ ⭕ ⭕ ⭕ ⭕ ⭕ 

Przewody wewnętrzne ⭕ ⭕ ⭕ ⭕ ⭕ ⭕ 

Tabela została przygotowana zgodnie z normą SJ/T 11364. 

⭕: Oznacza, że zawartość wszystkich substancji niebezpiecznych we wszystkich jednorodnych  

materiałach dla danego komponentu jest poniżej limitu określonego w GB/T 26572. 

Część rozpylająca 

Płyta 

zasilająca 

Płyta 

rozpylając

a 

Panel 

sterowania 
Wentylator 

Przełącznik magnetyczny 

 
Czujnik temperatury 

Schemat elektryczny ma jedynie charakter poglądowy 



 

×: Oznacza, że zawartość substancji niebezpiecznej w co najmniej jednym materiale dla danego 
komponentu przekracza wymagania graniczne określone w GB/T 26572 
"X" w danej części wskazuje, że ze względu na obecne światowe ograniczenia technologiczne i 
procesowe nie można osiągnąć całkowitej wymiany substancji lub elementów na te służące ochronie 
środowiska. Jednak stan ten będzie sukcesywnie poprawiany wraz z kolejnymi ulepszeniami 
technologicznymi. 

 
Ograniczenie używania 
substancji szkodliwych 

Okres użytkowania w zakresie ochrony środowiska wynoszący 10 lat: 
oznacza, że szkodliwe substancje zawarte w produkcie nie wyciekną ani nie 
ulegną mutacji, użytkownik może normalnie używać produktu w warunkach 
opisanych w instrukcji, a produkt nie spowoduje poważnego 
zanieczyszczenia środowiska ani poważnego uszkodzenia ciała lub mienia. 

Cykl oznaczony strzałkami: wskazuje, że produkt nadaje się do recyklingu. 
Po zakończeniu użytkowania produkt oraz jego części nie mogą zostać 
wyrzucone bez segregacji specjalnego nadzoru. Zużyty produkt i jego części 
należy przekazać do zarejestrowanych punktów odbioru odpadów sprzętu 
elektrycznego i elektronicznego. Prawidłowe procedury i metody 
postępowania powinny odnosić się do krajowych i lokalnych regulacji 
prawnych w zakresie produktów elektrycznych i elektronicznych. 

Powyższe oznaczenia powinny być wykonane zgodnie z chińskimi środkami kontroli stosowania 
niebezpiecznych substancji i towarzyszącymi im normami SJ / T 11364.Długotrwałe stosowanie tego 
produktu nie spowoduje szkody dla ludzkiego ciała. 
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