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Instrucţiuni de siguranţă 
Citiţi cu atenţie instrucţiunile de utilizare şi păstraţi-le pentru 
consultare ulterioră. 

 
ATENŢIE 
 

 Aparatul trebuie folosit doar în scopul pentru care a fost 
conceput şi respectând datele tehnice. Folosirea improprie 
poate pune în pericol sănătatea sau viaţa. 

 Persoanele care nu cunosc instructiunile de utilizare, precum 
si copiii sau persoanele care se află sub medicamentatie, sub 
influenţa alcoolului sau drogurilor nu au voie sa utilizeze 
aparatul sau trebuie să o facă sub supraveghere.  

 Copiii nu percep pericolul asociat utilizării aparatelor 
electrice. Din acest motiv, supravegheati cu atenţie copiii 
când se află în apropierea acestui aparat (1). 

 Folosiţi doar adaptorul original livrat împreună cu aparatul. 
Acest adaptor nu trebuie folosit pentru alte aparate. 

 Nu folosiţi niciodată aparatul în cazul în care constataţi 
deteriorări ale cablului de alimentare (2), după ce aparatul a 
funcţionat defectuos, a căzut pe jos (3) sau a fost deteriorat 
din orice alt motiv. 

 
ATENŢIE 
 

 Reparaţiile aparatelor electrice trebuie efectuate doar de 
către personal specializat (4). Un cablu de alimentare 
deteriorat poate fi reparat/ înlocuit doar de către specialist. 

 Pentru a evita daunele provocate de vaporii de apă, aparatul 
nu trebuie amplasat pe podea (5). 

 Amplasaţi aparatul astfel încât să nu poată fi răsturnat (6), 
(8). 

 Deconectaţi adaptorul când aparatul nu este în funcţiune. 

 Folosiţi aparatul doar complet asamblat şi operaţional. 

 Folosiţi exclusiv sticle de apă de maxim 0,5 l. În cazul folosirii 
unor sticle mai mari există riscul revărsării apei. 

 
ATENŢIE! 
 

 Nu atingeţi membranele în timpul funcţionării aparatului. 

 Nu conectaţi sau deconectaţi adaptorul cu mâinile ude. 

 Nu trageţi niciodată de cablu pentru a scoate adaptorul din 
priză. 

 Nu amplasaţi aparatul în ploaie. 

 Nu amplasaţi aparatul în încăperi cu umiditate mai mare de 
70%. 

 Asiguraţi-vă că atât accesul aerului cât și evacuarea vaporilor 
nu sunt obstrucţionate (9). 

 Nu scufundaţi niciodată aparatul cu partea electrică şi 
orificiile de aerisire în apă sau alte lichide, nu clătiţi cu apă 
sau alte lichide. (vezi capitolul „Curăţare şi întreţinere”) (27). 

 Nu folosiţi aditivi (de exemplu uleiuri volatile, odorizante, 
parfumuri). Materialul nu este potrivit pentru folosirea 
acestora. 

 Vibrațiile de înaltă frecvență nu pot fi auzite de oameni sau 
animale și sunt complet inofensive. 

 Producătorul va respinge acordarea garanţiei pentru 
aparatele deteriorate datorită nerespectării prezentelor 
instrucţiuni de utilizare. 

 
Punerea în funcţiune 

 Asiguraţi-vă că toate componetele aparatului sunt incluse 
(vezi Descrierea aparatului). 

 Amplasaţi aparatul pe o suprafaţă dreaptă, uscată şi 
rezistentă la apă (6). 

 Amplasaţi aparatul pe o poziţie ridicată, de exemplu pe 
masă, scaun sau noptieră (7). Atenţie ca vaporii eliberaţi să 
nu fie ditrecţionaţi direct spre prize, pereţi sau alte obiecte 
(16), (20). 

 Umpleţi o sticlă de plastic (PET) de 0,5 l cu apă distilată sau 
apă curată, potabilă (NU apă carbogazoasă) (13). Pentru a 
evita posibila calcifiere se recomandă folosirea apei distilate. 

 Împingeţi adaptorul de sticlă în sticla de plastic până se 
opreşte (14). 

 Rabataţi picioarele suport şi desfaceţi diuza până se 
blochează (15). 

 Impingeţi sticla de plastic cu adaptorul montat în partea 
superioară a aparatului (16). Nu presaţi sticla de plastic. (10). 

 Scoateţi capacul adaptoruluui şi introduceţi ştecherul adecvat 
ţării (11), (12). 

 Conectaţi adaptorul la aparat şi apoi ştecherul în priză., apoi 
porniţi aparatul de la întrerupătorul rotativ (17), (18). 

 Puneţi în funcţiune aparatul doar când este complet asamblat 
şi operaţional. 

 
Pornirea şi oprirea aparatului (18) 

 Pentru a porni aparatul, rotiţi întrerupătorul rotativ spre 
dreapta. 

 De îndată ce este apă în aparat, LED-ul luminează albastru. 

 Folosind întrerupătorul rotativ se poare regla debitul de 
vapori de la MIN la MAX. 

 Dacă nu este apă în aparat LED-ul luminează roşu. 

Curăţarea şi întreţinerea aparatului 
 
ATENŢIE! 
 

 Înainte de fiecare curăţare, opriţi aparatul şi deconectaţi 
adaptorul (21), (22). 

 Curăţaţi sticla de apă, baza sticlei, partea superioară a 
aparatului cu duza şi membrana, o dată pe săptămână (23)- 
(25). Îndepărtaţi calcarul şi resturile de murdărie folosind 
agent de decalcifiere CalcOff. Componentele aparatului NU 
se pot spăla în maşina de spălat vase. Folosiţi peria livrată 
împreună cu aparatul pentru curăţarea membranei (26). 

 Suprafaţa exterioară lucioasă a aparatului poate fi uşor 
lustruită folosind sacul de călătorie. 

 
ATENŢIE! 
 

 Nu scufundaţi aparatul şi adaptorul în apă (27)! 

 Pe timpul curăţării, nu lăsaţi să pătrundă apa în aerisire (vezi 
Descrierea aparatului). 

 
Depozitarea şi transportul aparatului 
Curăţaţi şi uscaţi aparatul (vezi „Curăţarea şi întreţinerea 
aparatului”). Depozitaţi aparatul împreună cu accesoriile, de 
preferat în ambalajul original sau în sacul de călătorie livrat. 
 
Date tehnice 

Tensiunea de alimentare  AC 100-240 V / 50-60 Hz  

Consum  15 W 

Capacitate de umidificare  până la 100 g/h 

Potrivit pentru încăperi  50m2 / 125 m3 

Capacitatea rezervorului: 
0,5 l sticlă de plastic PET 
(nu este inclusă) 

Dimensiuni (LxBxH)  110 x 65 x 80 mm  

Greutate (gol)  0,3 kg  

Nivel de zgomot < 25 dB (A) 

Accesorii : NU 

Opţional CalcOff 

 
 
Pentru informaţii suplimentare contactaţi distribuitorul autorizat 
pentru România : 
S.C. Pronat S.R.L. Timișoara 
DN6, km 560+800 stânga 
Tel. 0356 007 324 
info@pronat.ro    www.pronat.ro 


