
Mini Jeleń - Nawilżacz SX-E321
INSTRUKCJA OBSŁUGI

Punkt natrysku
Port ładowania

USB

Włącznik/wyłącznik

Parametry produktu

Model produktu：SX-E321
Napięcie znamionowe: DC5V 
Prąd roboczy: 250-400 mA 
Moc znamionowa: 2,0W
Ilość uwalnianej wody: 30-45 ml/h
Czas działania pierwszego spryskiwania: 4h
Czas działania drugiego spryskiwania: 8h
Wymiary produktu: 84x47x233mm / 84x47x173mm
Materiały: ABS / sylikażel / komponenty elektroniczne 
Waga produktu: 77 g
Kryteria wykonawcze: Q/SXBH 2-2019 
Kontrola jakości: produkty kwalifikowane

Obsługa urządzenia

1. Podłącz do zasilania –  lampki w kolorze czerwonym i niebieskim zamigają 
naprzemiennie dwa razy, wskazując, że zasilanie jest podłączone.
2. Kliknij przycisk – zapali się niebieskie światło odpowiadające pierwszemu trybowi 
ciągłego natrysku, który po 4 godzinach pracy wyłączy się automatycznie.
3. Kliknij ponownie przycisk – zapali się czerwone światło odpowiadające drugiemu 
trybowi spryskiwania, który po 8 godzinach pracy wyłączy się automatycznie.
4. Kliknij przycisk po raz trzeci – światło na spryskiwaczu wyłączy się.

Metoda usuwania kamienia oraz środki ostrożności:

1. Przed wyczyszczeniem nawilżacza należy najpierw odłączyć zasilanie i usunąć 
pozostałą wodę z urządzenia.
2. Aby utrzymać produkt w czystości, napełniaj nawilżacz czystą wodą i czyść 
miękką, czystą szmatką.

Standardowa zawartość opakowania： 

Nawilżacz x1, kabel USB x1, instrukcja obsługi x1, wacik bawełniany x2.

Przygotowanie urządzenia do pracy

Wyjmij nawilżacz z urządzenia. Wlej wodę do butelki lub innego pojemnika o 
odpowiedniej wielkości, napełniając je w 90% – nie wlewaj gorącej wody! Umieść 
nawilżacz w napełnionej wodą butelce lub innym pojemniku i odczekaj 5-10 minut, aż 
bawełniany rdzeń całkowicie wchłonie wodę. Włóż nawilżacz do urządzenia. Podłącz 
jeden koniec kabla USB do portu Micro USB znajdującego się na spryskiwaczu. 
Podłącz drugi koniec do portu USB komputera lub adaptera DC 5,0V USB. Naciśnij 
przycisk włączania / wyłączania, aby rozpocząć spryskiwanie.

Uwaga: krótka żarówka jest właściwa dla trybu pierwszego (światło 
niebieskie), a długa żarówka dla trybu drugiego (światło czerwone).

Uwaga:
1. W celu czyszczenia produktu, ani w żadnym innym celu, nie wolno 
umieszczać produktu bezpośrednio pod kranem, aby nie doszło do zwarcia. 
Należy wycierać urządzenie miękką bawełnianą szmatką.
2. Produkt nie może być używany przez dzieci poniżej 10 roku życia.

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 SanTiaoBa Digital Co.,Ltd
Address: Rm.508,Zonghe 
Bldg.,Anxu ShangWuYuan,
No35-1,Nanlian, Xiangyin 
Rd.,Longgang Dist.,Shenzhen
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