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(Należy się odnosić do fizycznego produktu w opakowaniu) 

 

INSTRUKCJA OBSŁUGI 

 

Aby prawidłowo korzystać z produktu, przed rozpoczęciem użytkowania należy 

dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję. 

 



 

1 Specyfikacja produktu 

Nawilżacz ultradźwiękowy WB-JS1901 

 

 

2 Zasady działania produktu  

Nawilżacz ultradźwiękowy WB-JS1901 

Nawilżacz wykorzystuje zasadę drgań (oscylacji) o wysokiej częstotliwości – 1,7 mln/s, wytwarzanych przez 

fale ultradźwiękowe w celu rozpylenia wody w postaci mikrocząsteczek o wielkości 15 mikronów. Woda jest 

rozpylana poprzez wentylator w postaci mgiełki wodnej, aby zapewnić równomierne nawilżenie powietrza. 

Nawilżacz może utrzymywać idealną wilgotność w pomieszczeniu oraz zapobiega powstawaniu ładunków 

elektrostatycznych. 

3 Budowa urządzenia  

Nawilżacz ultradźwiękowy WB-JS1901 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nazwa produktu Nawilżacz ultradźwiękowy 

Model WB-JS1901 

Napięcie znamionowe 220V 

Częstotliwość 50нz 

Moc znamionowa 28W 

Wydajność rozpylania wody 300mL/h 

Pojemność zbiornika wody 7.0L 

Rozmiar opakowania 32 x 245X62 cm. 

Panel sterowania 

 

Lampa 

Otwór wylotowy 

mgły wodnej 

Zbiornik na wodę 

Podstawa nawilżacza 

Uwaga: zdjęcie ma 
jedynie charakter 
poglądowy. W przypadku 
jakichkolwiek różnic w 
wyglądzie, kolorze i 
działaniu, należy się 
odnosić do fizycznego 
produktu w opakowaniu. 

 



 

 

 

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. Włącz włącznik zasilania / przełącznik regulacji pary. Kontrolka zasilania świeci się (zielony lub 

niebieski), urządzenie zaczyna pracować, parę można dowolnie regulować.  

4. 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 Sposób użycia 

Nawilżacz ultradźwiękowy WB-JS1901 

Pokrywa zbiornika 

Otwórz pokrywę Napełnij zbiornik wodą 

Umieść zbiornik na  
podstawie urządzenia 

Podłącz do 
zasilania i uruchom Przykryj zbiornik 

Nie wlewaj 
wody w 
wylot pary 

 

Maksymalny 
poziom wody 



 

5 Opis panelu sterowania 

Nawilżacz ultradźwiękowy WB-JS1901 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przycisk zasilania: Po włączeniu naciśnij przycisk zasilania, aby uruchomić urządzenie, ekran włączy się. 
Aby wyłączyć urządzenie, naciśnij przycisk ponownie. 

Regulacja rozpylania mgły: Ustawienia produktu zawierają 3 poziomy rozpylania mgły: niski, średni i 
wysoki. Wielkość rozpylania można regulować poprzez przyciskanie przycisku regulacji rozpylania pary. Po 
uruchomieniu urządzenia ustawieniem domyślnym jest najniższy poziom rozpylenia.  

Stała wilgotność: Naciśnij przycisk, aby włączyć funkcję ustawiania stałego poziomu wilgotności. Po 
włączeniu przycisk miga. Domyśla wilgotność wynosi 40%. Naciskając ponownie przycisk zmienisz poziom 
wilgotności o 5%, aż do 90%. Następnie naciśnij przycisk ponownie, aby zamknąć funkcję wilgotności lub 
by rozpocząć ustawienia od początku. Kiedy wilgotność otoczenia osiągnie zadaną wartość, urządzenie 
przestaje działać.  

Aniony: Naciśnij te przycisk, aby włączyć jony ujemne, wyświetlacz zapala się, a generator anionów 
zaczyna działać.  

Sterylizacji: Naciśnij ten przycisk, aby włączyć funkcję sterylizacji, wyświetlacz zapala się, a lampa 
sterylizatora w podstawie nawilżacza włącza się i zaczyna proces sterylizacji wody. 

Oświetlenie nocne/ Uśpienie: Naciśnij przycisk, aby włączyć lampę, wyświetlacz włączy się, 
przyciśnij przycisk przez 3 sekundy, aby włączyć funkcję uśpienia, wyświetlacz wyłączy się, urządzenie 
nadal pracuje. Przyciśnij którykolwiek przycisk, aby przerwać tryb uśpienia. 

Przycisk czasu: Produkt posiada funkcję czasowego ustawienia pracy urządzenia. Wciśnij ten przycisk, 

aby ustawić czas, kiedy urządzenie ma się wyłączyć (1h, 2h, do 12h).  

Alarm braku wody: Kiedy poziom wody w zbiorniku osiągnie lub spadnie poniżej minimalnego poziomu 

wody, produkt automatycznie włączy ekran funkcji ochrony w sytuacji braku wody, ikona braku  wody 
zacznie migać, a produkt automatycznie wyłączy się po alarmie dźwiękowym. 

 

 



 

6 Rozwiązywanie problemów  

Nawilżacz ultradźwiękowy WB-JS1901 

 

7 Instrukcje bezpieczeństwa 

Nawilżacz ultradźwiękowy WB-JS1901 

 

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 po sprzedażową 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. 

 

Problem Przyczyna  Rozwiązanie  

Brak światła, brak mgły Brak zasilania lub problem  Jeśli zasilanie ponownie 

przestanie działać, skontaktuj się 

z serwisem posprzedażowym 

Światło jest włączone, ale brak 

mgły  

Poziom wody w zbiorniku jest 

zbyt wysoki  

Wylej trochę wody ze zbiornika i 

umieść go ponownie 

Mniejsze rozpylenie  Jest dużo zabrudzeń w 

rozpylaczu  

Oczyść rozpylacz i wymień wodę 

na czystą 

Zbiornik na wodę nie udaje się 

umieścić na podstawie  

Pokrywa zbiornika na wodę jest 

brudna lub zbiornik jest 

nieprawidłowo umieszczony  

Oczyść pokrywę zbiornika i 

umieść zbiornik z wodą 

prawidłowo.  



 

Przypomnienie 

 

O gromadzeniu 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. 

O regulacji 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 WB-JS1901 

 

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

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

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

zbiornika wody w wyniku szoku termicznego. 

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

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

przechylenia i rozlania. 

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

powodu 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 źródeł ciepła oraz bezpośredniego słońca. 

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

uszkodzenia urządzenia. 

9. 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. 

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

uniknąć zniszczenia urządzenia przez zamarznięcie. 

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

przeciwnym razie rozpylanie będzie utrudnione. 

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

zasilania. 

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

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

14. Nie nalewaj wody poprzez otwór wylotowy mgły wodnej. 

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

16. Nie demontuj nawilżacza bez upoważnienia. 



 

9 Zasady czyszczenia 

Nawilżacz ultradźwiękowy WB-JS1901 

 

1. Przed rozpoczęciem czyszczenia należy wyłączyć nawilżacz z zasilania. 

2. Zbiornik na wodę oraz pozostałe części nawilżacza należy myć co tydzień. 

3. Czyszczenie zewnętrznych partii nawilżacza: przecieraj zewnętrzną powierzchnię czystą, miękką, 

wilgotną ściereczką w temperaturze poniżej 40°C. 

4. Nie używaj twardych przedmiotów do czyszczenia, aby uniknąć zniszczenia urządzenia. 

5. Nie używaj detergentów chemicznych do czyszczenia. 

6. Wymieniaj często wodę w zbiorniku nawilżacza, żeby utrzymać czystość wewnątrz nawilżacza. 

7. Jeśli nawilżacz jest nieużywany przez dłuższy czas, przechowuj go w suchym miejscu. 

 

Metoda odkamieniania głowicy i podstawy 

• Przed czyszczeniem należy upewnić się, że urządzenie jest wyłączone, a przewód zasilający wyjęty 

z gniazdka. 

• Wlej środek myjący do podstawy urządzenia, dodaj ciepłą wodę, poczekaj aż środek rozpuści się w 

wodzie, mocz przez 5-10 minut. 

• Następnie wyczyść powierzchnię głowicy czystą szczoteczką, aż zejdzie cały osad kamienny.  

• Następnie wyczyść podstawę oraz głowicę czystą wodą. 

 

10 
Wykaz substancji niebezpiecznych znajdujących się w produkcie 

Nawilżacz ultradźwiękowy WB-JS1901 

 

Nazwa i zawartość toksycznych i szkodliwych substancji lub pierwiastków w 

produktach   

Zgodnie z przepisami Chińskiej Republiki Ludowej dotyczącej zarządzania ograniczonym zużyciem 

szkodliwych substancji w produktach elektrycznych i elektronicznych, firma wymienia szkodliwe 

substancje i ich zawartość w częściach i komponentach  

Nazwa komponentu 

Nazwa substancji lub pierwiastków toksycznych i 

szkodliwych 

Pb Cd  Hg  (Cr VI)  PBBs PBDEs 

Plastikowe części obudowy  ○  ○  ○  ○  ○  ○  
○  

Wentylator ×  ○  ○  ○  ×  ×  

Przewód zasilający  ×  ○  ○  ○  ○  ○  



 

Płytka elektroniczne ×  ○  ○  ×  ○  ○  

Hardware ○  ○  ○  ×  ○  ○  

Żel krzemionkowy  ○  ○  ○  ○  ○  ○  

Przewód wewnętrzny ○  ○  ○  ○  ○  ○  
       

 

Tabela została przygotowana zgodnie z SJ / T11364 

○: Oznacza, że zawartość wszystkich substancji niebezpiecznych we wszystkich jednorodnych  materiałach 

dla danego komponentu jest poniżej limitu określonego w GB / t26572.  

× ：Oznacza, że zawartość substancji niebezpiecznej w co najmniej jednym materiale dla danego 

komponentu przekracza wymagania graniczne określone w GB / t26572. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 


