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ZASADY BEZPIECZEŃSTWA1

1. Pomieszczenie, w którym pracuje generator ozonu, musi być puste (upewnij się, że nie ma ludzi 
ani zwierząt). Powrócić do pomieszczenia należy po minimum 40 minutach od zakończenia pracy 
urządzenia, otwierając drzwi i okna w celu przewietrzenia obiektu.
2. Nie należy ustawiać pracującego urządzenia na i w pobliżu materiałów łatwopalnych.
3. Nie należy dotykać ani przenosić urządzenia w trakcie pracy. Nigdy nie należy rzucać 
urządzeniem ani w żaden sposób go uderzać. Nie należy także blokować ujścia powietrza, ponieważ 
może wpłynąć to negatywnie na wentylację urządzenia.

OSTRZEŻENIA

Uwaga! 
Zanim skorzystasz z funkcji ozonowania oraz innych funkcji urządzenia, zapoznaj się z 
wszystkimi ostrzeżeniami i zaleceniami. Nieodpowiednio przeprowadzone ozonowanie może 
doprowadzić do uszczerbku na zdrowiu a nawet śmierci. 

OZONOWANIE - BEZPIECZEŃSTWO

1. Nie wyciągaj wtyczki z gniazdka mokrymi rękami, aby uniknąć porażenia prądem;
2. Nie demontuj, naprawiaj i nie modyfikuj produktu bez zezwolenia; 
3. Podczas włączania urządzenia nie dotykaj rozpylacza ręką, w przeciwnym razie możesz się 
poparzyć;
4. Przewód zasilający nie może być porysowany, uszkodzony ani splątany, nie mogą na nim stać 
żadne ciężkie przedmioty, w przeciwnym razie może dojść do porażenia prądem, zwarcia lub 
pożaru; 
5. Nie wymieniaj przewodu zasilającego bez pozwolenia. W przypadku jakichkolwiek 
nieprawidłowości należy natychmiast odłączyć wtyczkę i skontaktować się z producentem lub 
posprzedażową obsługą klienta;
6. Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, aby uniknąć niebezpieczeństwa, musi zostać 
wymieniony przez specjalistów od producenta, działu konserwacji lub podobnych działów; 
7. Podczas pracy nie odłączaj zbiornika wody od podstawy. Nie dotykaj wody i komponentów 
znajdujących się w podstawie;
8. To urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku w pomieszczeniach; 
9. Wyciągnij wtyczkę z gniazdka w przypadku burzy lub długotrwałego nieużywania; 
10. Nie obracaj urządzenia, gdy jest włączone, a w środku jest woda, aby uniknąć poparzenia 
wewnętrznych elementów elektronicznych; 
11. Produkt należy chronić przed dziećmi. Nie pozwalaj dzieciom używać ani obsługiwać produktu, 
aby uniknąć wypadku;
12. Odłącz wtyczkę zasilania podczas napełniania i wymiany wody;

OSTRZEŻENIA



4. Nie należy otwierać, modyfikować ani demontować urządzenia samodzielnie.
5. Podczas użytkowania produktu, jeżeli występują jakiekolwiek anormalne zachowania urządzenia, 
natychmiast odetnij zasilanie i skontaktuj się ze wsparciem klienta po zakupie.
6. Chronić przed dziećmi.

1. Zamknąć obszar, który ma być poddany zabiegowi.
2. Usunąć wszystkich mieszkańców i zwierzęta domowe.
3. Umieścić urządzenie jak najbliżej źródła przykrego zapachu.
4. Odczekać 40 minut od końca czasu pracy ozonatora przed ponownym wejściem do 
oczyszczanego miejsca.
5. Powrócić do pomieszczenia i zapewnić odpowiednią wentylację.

ZALECENIA - OZONOWANIE

SPRAWY WYMAGAJĄCE UWAGI

1. Napięcie zasilania musi być zgodne z napięciem znamionowym produktu. Jeśli napięcie zasilania 
nie jest zgodne, skontaktuj się ze sprzedawcą i do tego czasu nie używaj urządzenia.
2. Przed użyciem należy przechowywać nawilżacz w temperaturze pokojowej przez 30 minut, aby 
zapobiec uszkodzeniu zbiornika wody z powodu nagłej zmiany temperatury.
3. Używaj urządzenia w normalnej temperaturze pokojowej (5 ⁰C ~ 40 ⁰C);         
4. Ustaw nawilżacz na płaskiej powierzchni, aby uniknąć jego przechylenia;         
5. Nie należy umieszczać nawilżacza bezpośrednio na drewnianej podłodze podczas jego pracy, aby 
uniknąć uszkodzenia drewnianej podłogi na skutek wilgoci;         
6. Ustaw nawilżacz w odległości 2 metrów od mebli i urządzeń elektrycznych, aby uniknąć ich 
zawilgotnienia;         
7. Trzymaj urządzenie z dala od źródeł ciepła i bezpośredniego światła słonecznego;         
8. Nie wlewaj gorącej wody (o temperaturze powyżej 40 ⁰C) do zbiornika wody, aby uniknąć 
uszkodzenia urządzenia;         
9. Nie pozwól, aby woda wypływała na obudowę maszyny z wylotu powietrza. Jeśli na obudowie 
urządzenia znajduje się woda, należy wytrzeć ją suchą szmatką, aby uniknąć uszkodzenia 
urządzenia;         
10. Gdy temperatura w pomieszczeniu jest niższa niż 0 ⁰C, należy wylać wodę ze zbiornika, aby 
uniknąć uszkodzenia urządzenia w wyniku jego zamarznięcia.     
11. Nie wkładaj metalowych produktów, chemikaliów i detergentów do zbiornika wody, w przeciwnym 
razie rozpylanie będzie dużo słabsze;     
12. Podczas wylewania wody ze zbiornika, należy najpierw wyłączyć zasilanie i odłączyć wtyczkę;     
13. Jeśli chcesz przenieść nawilżacz, wyczyścić go lub dolać do niego wody, najpierw wyłącz 
zasilanie i odłącz je. Nie poruszaj maszyną podczas jej pracy;     
14. Zabrania się wlewania wody do wylotu mgły i wylotu powietrza;     
15. Podczas czyszczenia należy unikać dostania się wody do wewnątrz urządzenia;     
16. Nie demontuj oryginalnej obudowy.  



JAK UŻYWAĆ PRODUKTU 2

CZĘŚCI PRODUKTU I ICH NAZWY3

1. Ustaw urządzenie na poziomym podłożu, zdejmij pokrywę zbiornika na wodę i wlej odpowiednią 
ilość czystej wody z kranu lub wody destylowanej (wyjmij wtyczkę z gniazdka podczas wlewania 
wody), a następnie dolej wodę do poziomu „Max” lub do „maksymalnego poziomu wody” 
oznaczonego na zbiorniku wody; 
2. Zakryj pokrywę zbiornika wody, wytrzyj pozostałą wodę z powierzchni urządzenia, a następnie 
podłącz wtyczkę urządzenia do gniazdka. Przed podłączeniem zasilania upewnij się, że napięcie  
maszyny jest zgodne z napięciem roboczym;
3. Włącz przełącznik zasilania/przełącznik regulacji mgły, wskaźnik zasilania jest włączony (zielony 
lub niebieski), maszyna zaczyna pracować, a mgiełkę można dowolnie regulować; 
4. Gdy poziom wody w zbiorniku wody urządzenia będzie zbyt niski, urządzenie automatycznie 
odetnie zasilanie i przestanie działać. Jednocześnie zaświeci się lampka kontrolna niedoboru wody 
(czerwona). Wyłącz zasilanie i wyjmij wtyczkę z gniazdka przed dolaniem wody do zbiornika.

WYŚWIETLACZ

CZĘŚĆ GŁÓWNA 
NAWILŻACZA

ZBIORNIK

WSKAŹNIK
POZIOMU WODY

PANEL
KONTROLNY

POKRYWA

WSKAŹNIK NAPIĘCIA

POJEMNIK NA
OLEJEK ETERYCZNY

STEROWNIK ZAWORU WYPŁYWU WODY

LAMPA STERYLIZACYJNA
UWAGA: DOTYCZY TYLKO WERSJI WI-FI

DYSZA MGIEŁKI

WYJŚCIE WENTYLATORA

PŁYWAK CHRONIĄCY
PRZED NIEDOBOREM WODY

ATOMIZATOR ULTRADŹWIĘKOWY
(NIE DOTYKAĆ PODCZAS PRACY)

DYSZA MGIELNA



INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELU4

1. Klawisz zasilania: Po włączeniu zasilania stuknij klawisz zasilania, na wyświetlaczu LCD pojawi 
się informacja, że urządzenie jst gotowe do pracy, a następnie stuknij ponownie przycisk zasilania - 
nawilżacz przestanie działać i przejdzie w stan gotowości. 
2. Klawisz wilgotności otoczenia: Naciśnij ten przycisk raz - produkt przejdzie do funkcji stałej 
wilgotności, a na wyświetlaczu LCD pojawi się „wilgotność otoczenia”; Domyślna wilgotność wynosi 
40%. Następnie naciśnij 5% i zwiększ do 90%, aby wyjść z funkcji stałej wilgotności, wyregulować 
cykl i by urządzenie przestało działać, gdy wilgotność otoczenia osiągnie żądaną wartość 
wilgotności.
3. Timer: ten produkt ma funkcję ustawienia czasu. Może wyłączyć maszynę w ustalonym czasie 12 
godzin – od 1 godziny, 2 godzin do 12 godzin. Naciśnij ten przycisk, aby ustawić czas wyłączenia. Z 
każdym naciśnięciem przycisku na wyświetlaczu pojawi się odpowiedni czas.
4. Klawisz poziomu mgły: produkt posiada trzy poziomy mgły: niski, średni i wysoki.Poziom mgły 
można regulować, naciskając za każdym razem dolny przycisk poziomu mgły. Po uruchomieniu 
produktu, domyślną wartością jest maksymalna.
5. Klawisz uśpienia: po włączeniu produktu wciśnij ten przycisk, aby automatycznie wyłączyć 
wyświetlacz po włączeniu funkcji uśpienia, wówczas produkt pozostanie w oryginalnym stanie 
roboczym i będzie działał w tle. Naciśnij dowolny klawisz funkcyjny, aby wyjść z funkcji uśpienia, 
wyświetlacz zaświeci się. 

WERSJA STANDARD

1. Klawisz zasilania: Po włączeniu zasilania stuknij klawisz zasilania, na wyświetlaczu LCD pojawi 
się informacja, że urządzenie jst gotowe do pracy, a następnie stuknij ponownie przycisk zasilania - 
nawilżacz przestanie działać i przejdzie w stan gotowości. 
2. Klawisz wilgotności otoczenia: Naciśnij ten przycisk raz - produkt przejdzie do funkcji stałej 
wilgotności, a na wyświetlaczu LCD pojawi się „wilgotność otoczenia”; Domyślna wilgotność wynosi 
40%. Następnie naciśnij 5% i zwiększ do 90%, aby wyjść z funkcji stałej wilgotności, wyregulować 
cykl i by urządzenie przestało działać, gdy wilgotność otoczenia osiągnie żądaną wartość 
wilgotności.

WERSJA WIFI



1. Włącz w urządzeniu funkcję łączenia z siecią Wi-Fi.

Gdy urządzenie znajduje się w stanie czuwania, naciśnij i przytrzymaj dłuższą chwilę przycisk mgły 
lub nawilżania, aż ikona Wi-Fi na wyświetlaczu zaświeci się i zacznie migać – wówczas puść 
przycisk. Migające światło ikony Wi-Fi oznacza, że funkcja łączenia produktu z bezprzewodową 
siecią internetową została włączona (urządzenie oczekuje na połączenie z siecią). Po pomyślnym 
nawiązaniu połączenia ikona Wi-Fi jest zawsze włączona.

2. Włącz w urządzeniu funkcję łączenia z siecią Wi-Fi.

Wyszukaj aplikację „TuyaSmart” w swoim sklepie z aplikacjami lub zeskanuj poniższy kod QR, aby 
pobrać i zainstalować aplikację:

3. Timer: ten produkt ma funkcję ustawienia czasu. Może wyłączyć maszynę w ustalonym czasie 12 
godzin – od 1 godziny, 2 godzin do 12 godzin. Naciśnij ten przycisk, aby ustawić czas wyłączenia. Z 
każdym naciśnięciem przycisku na wyświetlaczu pojawi się odpowiedni czas.
4. Klawisz poziomu mgły: produkt posiada trzy poziomy mgły: niski, średni i wysoki.Poziom mgły 
można regulować, naciskając za każdym razem dolny przycisk poziomu mgły. Po uruchomieniu 
produktu, domyślną wartością jest maksymalna.
5. Klawisz sterylizacji/ozonu: dotknij tego przycisku, aby włączyć lub wyłączyć funkcję sterylizacji, 
wciśnij ten przycisk na 3 sekundy, aby włączyć lub wyłączyć funkcję ozonu.  Opcje te są domyślnie 
wyłączone. 
6. Funkcja usypiania: Ten produkt posiada funkcję drzemki uruchamianą za pomocą jednego 
przycisku; dotknij przycisku „stała wilgotność” przez 5 sekund, wyświetlacz automatycznie zgaśnie. 
Naciśnij dowolny klawisz funkcyjny, aby wyjść z ekranu drzemki.

Uwaga: Funkcji ozonowania używaj wtedy, gdy nikogo nie ma w pomieszczeniu.
Sprawdź zasady bezpieczeństwa zamieszczone na początku instrukcji 

INSTRUKCJA POŁĄCZENIA
Z APLIKACJĄ
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3. Dokonaj rejestracji lub zaloguj się.

1. Rejestracja: Po otwarciu aplikacji, kliknij „Utwórz nowe konto”, aby wejść na stronę polityki 
prywatności platformy TuyaSmart. Kliknij „Zgadzam się”, aby przejść do strony rejestracji numeru 
telefonu komórkowego. Jeśli posiadasz wcześniej zarejestrowane konto, możesz pominąć ten krok.

2. Zaloguj się za pomocą konta w mediach społecznościowych: Jeśli korzystasz z aplikacji WeChat 
na swoim telefonie, kliknij „Zaloguj się przy użyciu istniejącego konta”, aby wejść na stronę 
logowania, a następnie kliknij ikonę WeChat/QQ w obszarze logowania za pomocą konta 
społecznościowego. Po wejściu na stronę autoryzacji, możesz zalogować się do systemu.

4. Tworzenie rodziny/zarządzanie członkami rodziny

1. Po zalogowaniu się na swoje konto, kliknij „Zarządzenie domem”, aby przejść do strony „Dodaj 
rodzinę”.

2. Możesz ręcznie wprowadzić „Nazwę rodziny”: kliknij „Lokalizacja rodziny”, aby przejść do mapy. 
Możesz ręcznie nanieść dane adresowe rodziny, aby zmienić wyświetlony adres. Gdy pojawi 
się/wpiszesz właściwy adres, kliknij „Potwierdź”.

3. Naciśnij przycisk „Dodaj kolejny pokój”, jeśli chcesz go dodać, a następne kliknij „Zakończ” w 
prawym górnym rogu, aby wprowadzić ustawienia pokoju.

5. Połącz z siecią i urządzeniem 

1. Włącz nawilżacz – urządzenie musi znajdować się w stanie czuwania. Naciśnij i przytrzymaj 
dłuższą chwilę przycisk mgły lub nawilżania, aż na wyświetlaczu zaświeci się ikona Wi-Fi i zacznie 
migać – wówczas puść przycisk. Jeśli połącznie zostanie nawiązane, ikona Wi-Fi będzie ciągle 
włączona.

2. Kliknij „Dodaj urządzenie” lub „+” w prawym górnym rogu strony „Mój dom” aplikacji, aby przejść 
do strony dodawania urządzenia.

3. Wykonaj poniższe kroki: kliknij „Dodaj ręcznie”, następnie „Małe urządzenia”, „Nawilżacz”. 
Upewnij się, że światełko wskaźnika miga.

4. Przejdź do opcji „Wprowadź hasło sieci Wi-Fi”. Wybierz odpowiednią nazwę sieci Wi-Fi i 
wprowadź hasło sieci. Kliknij „OK”, aby nawiązać połączenie (obsługiwana jest tylko sieć Wi-Fi 2.4 
G).

5. Przejdź do „Urządzenie dodano pomyślnie” i kliknij „zakończ”. Po pomyślnym dodaniu nawilżacza, 
możesz obsługiwać go za pomocą aplikacji.

Uwagi:
1. Jeśli nawilżacz wejdzie w tryb połączenia Wi-Fi, ale nie uda się nawiązać połącznia z siecią 
lub zostanie ono przerwane dłużej niż 10 minut, urządzenie wyłączy się automatycznie. W 
takim wypadku należy ponownie uruchomić tryb połączenia.
2. Jeśli nie uda się nawiązać połączenia z Internetem, zaleca się odłączenie nawilżacza od 
zasilania na 10 sekund, a następnie spróbować ponownie nawiązać połączenie.



CZYSZCZENIE I KONSERWACJA 6
1. Co tydzień czyść zbiornik na wodę, rozpylacz, a przed czyszczeniem odłącz zasilanie. 
2. Czyszczenie zewnętrznych części nawilżacza: wytrzyj zewnętrzną powierzchnię czystą miękką 
wilgotną ściereczką, nasączoną wodą o temperaturze nie wyższej niż 40 ⁰C; 
3. Nie używaj twardych przedmiotów podczas czyszczenia, aby uniknąć uszkodzenia części; 
4. Nie używaj detergentów chemicznych do czyszczenia; 
5. Często wymieniaj wodę w zbiorniku, aby utrzymać wnętrze nawilżacza w czystości. 
6. Chroń nawilżacz przed wilgocią, gdy nie będzie używany przez dłuższy czas.

5. Instrukcja inteligentnej obsługi głosem

1. Otwórz aplikację „TuyaSmart” i kliknij ikonę „Ja” w prawym dolnym rogu ekranu głównego, a 
następnie wybierz opcję „więcej usług” i postępuj zgodnie z poleceniami. Wybierz ikonę głośnika w 
opcji „dostęp do sterowania głosem i usług stron trzecich”, aby zobaczyć, w jaki sposób uruchomić 
tę funckję (obecnie obsługiwany jest tylko program Tmall Genie);

2. Postępuj zgodnie z instrukcjami obsługi na w aplikacji TuyaSmart, aby zakończyć powiązywanie 
urządzenia;

3. Polecenia głosowe Tmall Genie;

Metoda odkamieniania przetwornika i zbiornika

1. Przed czyszczeniem należy wyłączyć zasilanie i odłączyć urządzenie od zasilania.         
2. Wlej środek odkamieniający do podstawy urządzenia, a następnie dolej ciepłej wody o 
temperaturze 60 ⁰C, aby rozpuścić środek odkamieniający. Odkamieniaj przez 5-10 minut.
3. Następnie wyczyść czystą szczoteczką powierzchnię przetwornika.        
4. Oczyść podstawę i powierzchnię przetwornika czystą wodą.

①Tmall Genie, włącz nawilżacz
②Tmall Genie, wyłącz nawilżacz
③Tmall Genie, ustaw mgiełkę nawilżacza na poziom 3
④Tmall Genie, ustaw mgiełkę nawilżacza na poziom 2
⑤Tmall Genie, ustaw mgiełkę nawilżacza na poziom 1
⑥Tmall Genie, przełącz nawilżacz w tryb uśpienia
⑦Tmall Genie, przełącz nawilżacz w tryb czuwania



ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW 7

Przypomnienie 

W odniesieniu do gromadzenia się wody w podkonstrukcji: 

Nawilżacz wykorzystuje ultradźwiękową wibrację płyty atomizacyjnej do rozproszenia ciekłej wody w 
mgle wodnej. Zbiornik wody jest tylko narzędziem do przechowywania wody przejściowej, a 
wszystkie zbiorniki wody u podstawy nawilżacza gromadzą wodę. Możesz ich używać dowolnie.

O regulacji mgły: 

Jeśli podczas pracy wokół urządzenia znajduje się woda, oznacza to, że wilgotność w 
pomieszczeniu jest zbyt wysoka. Proszę odpowiednio wyregulować mgłę.

Informacje o baterii pilota:  

Informacje na temat metody wymiany i modelu baterii pilota znajdują się w instrukcji z tyłu pilota.

Co się dzieje? Analiza usterki Rozwiązanie problemuo

Urządzenie nie świeci się, 
nie wytwarza mgły?

Zasilanie nie jest podłączone. Podłącz ponownie urządzenie do 
zasilania. Jeśli nadal nie działa 
normalnie, skontaktuj się z cen-
trum obsługi posprzedażowej.

Mała ilość wytwarzanej 
mgły 

Rozpylacz jest zanieczysz-
czony

Oczyść rozpylacz i wymień wodę 
na czystą. 

Woda nie może dotrzeć 
do podstawy  

Pokrywa zbiornika wody jest 
zabrudzona lub zbiornik na 
wodę jest nieprawidłowo 
umieszczony 

Oczyść pokrywę zbiornika i 
zainstaluj prawidłowo zbiornik.  

Wskaźniki są włączone, 
ale nie ma wiatru ani 
mgły? 

Poziom wody w podkonstruk-
cji (roboczym zbiorniku na 
wodę) jest zbyt wysoki 

Wylej trochę wody ze zbiornika 
na wodę i zakryj pokrywę zbiorni-
ka. 

Nietypowe dźwięki W zbiorniku wody jest za 
mało wody, a powierzchnia, 
na której stoi urządzenie, nie 
jest stabilna 

Dodaj wodę do zbiornika i 
umieść nawilżacz na solidnej i 
stabilnej powierzchni 

Woda w zbiorniku jest powy-
żej maksymalnego poziomu 

Zmniejsz ilość wody w zbiorniku i 
nie przekraczaj maksymalnego 
poziomu wody. 

Uwaga: Jeśli żadna z powyższych metod nie rozwiązuje Twojego problemu, należy 
skontaktować się z obsługą klienta online dystrybutora. 



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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SPECYFIKACJA TECHNICZNA8
Nazwa produktu 
Model
Napięcie znamionowe
Częstotliwość znamionowa
Moc znamionowa
Pojemność zbiornika
Maksymalna wydajność atomizacji

Ultradźwiękowy nawilżacz powietrza
QT-JS1937 

220V 
50 Hz

28W
5L 

280 ml/h 


