
NAWILŻACZ POWIETRZA
 MAŁY KOTEK XYD-Y1

INSTRUKCJA OBSŁUGI

PARAMETRY PRODUKTU
 
Model: XYD-Y1
Napięcie robocze: DC5V 
Prąd roboczy: 400mA 
Moc robocza: 2W
Pojemność zbiornika na wodę: 320 ml
Wydajność: 25-35 ml/h
Czas ciągłego rozpylania: około 10 godzin
Czas przerywanego rozpylania: około 20 godzin
Wymiary produktu: 134,8 x 93 x 93mm 
Waga produktu: 155g
Materiał: ABS/PP/Silikon 
Standard wykonania:  GB4706.1-2005
GB4706.48-2009
Kontrola jakości: produkt zakwalifikowany

WŁĄCZNIK/WYŁĄCZNIK

USB

MICRO USB

OTWÓR
ROZPYLACZA

INSTRUKCJA OBSŁUGI

STANDARDOWA ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA:
1x nawilżacz, 1x kabel USB, 1x instrukcja obsługi, 1x pręcik

1. Podczas nadkładania górnej pokrywy zachowaj szczególną ostrożność przy 
zanurzeniu pręcika w pojemniku wodą i przykręcaniu pokrywy ze względu na 
możliwość poluzowania sprężyny, co spowoduje nieprawidłowe działanie produktu.

2. Nie dotykaj metalowej części ani rozpylacza żadnym twardym przedmiotem, aby 
zapobiec uszkodzeniom. Nie wolno używać spryskiwaczy do metalu, wkładać 
maszyny do wody ani dopuścić do kontaktu z ogniem.

OSTRZEŻENIAMgiełka: włącz zasilanie i kliknij przycisk, aby włączyć tryb ciągłego strumienia. 
Kliknij ponownie, aby włączyć tryb przerywanego strumienia (rozpylanie 3s, 
zatrzymanie 3s). Kliknij jeszcze raz, aby wyłączyć urządzenie. Wykonaj ponownie 
cykl tych czynności, aby wybrać pożądaną funkcję. 
Lampka nocna z obsługą USB: naciśnij i przytrzymaj przez 1,5 sekundy, aby 
włączyć lampkę nocną i wyjście USB. Naciśnij i przytrzymaj ponownie przez 1,5 
sekundy, aby wyłączy standardowe wyjście USB dla lampki nocnej, a następnie 
naciśnij i przytrzymaj przycisk USB przez 1,5 sekundy. Wykonaj ponownie cykl tych 
czynności, aby wybrać pożądaną funkcję.
Ochrona przed spalaniem nawilżacza spowodowanego brakiem płynu: 
automatyczne wyłączenie w trybie ciągłego strumienia po upływie 8 godzin oraz po 
upływie 12 godzin w trybie przerywanego strumienia. Urządzenie można ponownie 
uruchomić i używać w sposób ciągły po uzupełnieniu wody.

Wyjmij pręcik i wymień go

Odkręć pokrywę, obracając ją
przeciwnie do ruchu wskazówek zegara

Zdejmij górną pokrywę i nalej
wodę do zbiornika

Przykręć pokrywę, obracając ją zgodnie
z ruchem wskazówek zegara

Wciśnij przycisk, aby włączyć
urządzenie.

Przy wymianie pręcika
zachowaj szczególną ostrożność,
aby nie uszkodzić dolnej sprężyny

Designed in Poland
Made in P.R.C.

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

Producent:
Shenzhen XinYiDuo Technology Co., Ltd.
502, Shunfu Industrial Park,No28,
Xinshengjinfeng Road,
Longgang District,
Shenzhen


