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INSTRUKCJA OBSŁUGI
NAWILŻACZ ULTRADŹWIĘKOWY NU5

2

OPIS OGÓLNY

DANE TECHNICZNE

4 5

1. Panel sterowania
2. Korpus
3. Zbiornik na wodę
4. Uchwyt do przenoszenia zbiornika z wodą 
5. Obrotowa dysza
6. Pędzelek
  
 

- moc: 30W
- napięcie zasilania: 230V ~ 50Hz
- pojemność: 5,2l
- wydajność: 300   30ml/h
- wydajność urządzenia przewidziana 
  dla pomieszczenia 15-20m2

- czas pracy przy pełnym pojemniku na wodę ~ 17godzin

UŻYTKOWANIE URZĄDZENIA
Ustawić nawilżacz na twardej, stabilnej  powierzchni. Zaleca się ustawienie nawilżacza na wysokości minimum 
1m od podłogi. Nie należy ustawiać nawilżacza na dywanie, wykładzinie, parkiecie lub powierzchniach, 
które mogą ulec zniszczeniu pod wpływem wody lub wilgoci. 
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1. Upewnić się, że urządzenie jest odłączone od sieci. 
2. Chwytając za uchwyt (4) zdjąć zbiornik (3) z podstawy urządzenia (2). 
3. Obrócić zbiornik, odkręcić nakrętkę z filtrem ceramicznym (fot. 2) i napełnić 
   zbiornik wodą. Zamocować nakrętkę z filtrem mocno dokręcając.
4. Umieścić zbiornik (3)  na podstawie (2). 

USTAWIENIE NAWILŻACZA

NAPEŁNIANIE ZBIORNIKA

1. Ustawić obrotową dyszę (5).
2. Podłączyć urządzenie do  sieci, Wyświetlacz LED włączy się na 2 sekundy, 
    po czym zgaśnie. Urządzenie przejdzie w tryb gotowości.
3. ON/OFF (WŁĄCZENIE/WYŁĄCZENIE)
   Po naciśnięciu przycisku ON (WŁĄCZENIE) włącza się wyświetlacz. Nawilżacz 
   zaczyna pracować na najniższym poziomie nawilżania - pracuje silnik 
   wentylatora.  Wyświetlane są symbole:
   HUMIDIFIER i symbol                symbolizują włączenie urządzenia

   Current Humidity - poziom wilgotności w pomieszczeniu. 
   Operating  - sygnalizuje pracę przetwornika wody.
   W pozycji OFF  (WYŁĄCZENIE) nie działa  żadna z funkcji, wyświetlacz jest wyłączony.
   
  Po wyłączeniu urządzenia przyciskiem OFF  silnik wentylatora pracuje jeszcze 
   przez około 5 minut.
        

OBSŁUGA

fot. 01

fot. 02

fot. 03
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4. PRESET (OPÓŹNIONY START) 
Funkcja ta umożliwia ustawienie czasu, po upływie którego nastąpi automatyczne uruchomienie nawilżacza. 
Funkcję PRESET można uruchomić tylko gdy urządzenie jest wyłączone, w trybie gotowości.  Opóźniony start 
można ustawić w przedziale od 1 do 24 godzin wciskając klawisz PRESET.  Można ustawić tylko pełne godziny.
Ustawienie „0” oznacza anulowanie ustawień.
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5. MIST (MGIEŁKA)
 Urządzenie wyposażone jest w czterostopniową regulację nawilżania. Poziom nawilżania zmieniamy wciskając 
przycisk MIST. Zmiany sygnalizowane są ilością świecących segmentów  

6. TIMER (ZEGAR)
 Ustawienie czasu pracy w zakresie 1-24 godzin. Można ustawić tylko pełne godziny. Ustawienie „0” oznacza 
anulowanie ustawień. Po 3 sekundach od wprowadzenia ustawień zegar zacznie odliczanie w dół co minutę. 
Urządzenie będzie wyświetlać aktualną wilgotność co 5 sekund.

7. HUMIDISTAT (HIGROMETR)
 Funkcja umożliwia ustawienie poziomu wilgotności od 40-95%  w przedziałach co 5%.  Urządzenie  rozpocznie 
działanie po 3 sekundach od wprowadzenia ustawień. Wyłącza się, gdy aktualna wilgotność jest wyższa niż 
ustawiony poziom, silnik wentylatora będzie jednak pracować jeszcze przez około 5 minut. Funkcja włączy się, 
gdy aktualna wilgotność względna będzie mniejsza o co najmniej 2% od ustawionej.

8. ANION (JONIZACJA)
 Funkcję jonizacji  uruchamiamy przyciskiem ANION. Podczas jonizacji pracuje silnik wentylatora. Jeśli przycisk 
ANION jest wyłączony, a urządzenie nie nawilża powietrza, silnik wentylatora zatrzyma się. Funkcja jonizacji  
działa aż do wyłączenia, niezależnie od ilości wody w zbiorniku, także w przypadku jej braku.
Tryb jonizacji sygnalizowany jest świecącym symbolem 

9. “Waterless” (Brak wody)
Symbol ten  zapala się, gdy w zasobniku zabraknie wody. Urządzenie automatycznie wyłączy się. Wentylator 
nadal pracuje. Ustawienia ZEGARA  i  HIGROMETRU zostają anulowane. Po wlaniu wody należy ponownie 
ustawić poprzednie funkcje.
        

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

PRAKTYCZNE PORADY

WYMIANA I CZYSZCZENIE FILTRA CERAMICZNEGO

1. Dysza urządzenia nie powinna być skierowana w stronę ściany.
   Wydobywająca się z niej wilgoć może spowodować uszkodzenia tapety itp.
2. Nadmierna wilgotność w pomieszczeniu może spowodować skraplanie się wody na szybach i meblach. 
    W takiej sytuacji nawilżacz należy wyłączyć.
3. Nawilżacza nie należy używać w pomieszczeniach, w których poziom wilgotności przekracza 80%.
4. Do napełniania zbiornika można używać wody z kranu,  jednak w przypadku twardej wody zalecana jest 
    woda destylowana.
5. Nie można stosować zapachowych dodatków do wody (olejki itp.)
6.  W przypadku długiego okresu nieużytkowania nawilżacza, zaleca się umycie go i osuszenie. 
     Przechowywać należy w suchym miejscu.

Zaleca się regularne (raz w miesiącu) czyszczenie filtra ceramicznego 
oraz jego wymianę minimum raz na rok.
Filtr oraz nakrętkę można płukać pod bieżącą wodą.

Aby zdemontować filtr, należy:
- odłączyć urządzenie od sieci
- zdjąć zbiornik (3) z podstawy urządzenia (2)
- obrócić zbiornik i odkręcić nakrętkę  fot. 2
- odłączyć filtr od nakrętki, przekręcając go przeciwnie 
  do ruchu wskazówek zegara, fot. 5.

Filtry można nabyć u dystrybutorów firmy ELDOM.
Urządzenie może pracować również bez zamontowanego filtra.

1. Przed rozpoczęciem czyszczenia urządzenia   należy odłączyć urządzenie 
     od sieci.
2. Zaleca się regularne czyszczenie zbiornika na wodę i  podstawy. 
3. Nie wolno zanurzać nawilżacza w wodzie lub innej płynnej substancji.
4. Do mycia nie używać żadnych ostrych   środków czyszczących.
5. Zdarza się, że w podstawie, zaworze lub  przetworniku ultradźwiękowym  
   (fot. 04) powstanie  osad,  który usuwa się zalewając elementy roztworem 
   octu spirytusowego na 30 minut. Przetwornika nie wolno dotykać ostrymi 
   przedmiotami.
6. Do czyszczenia można użyć pędzelka (6) znajdującego się w podstawie (3).

fot. 04

fot. 05

Filtr ceramiczny znacząco zmniejsza skutki uboczne (np. osadzanie 
się kamienia na przetworniku ultradźwiękowym) spowodowane 
stosowaniem twardej wody.
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         PROBLEM              MOŻLIWA PRZYCZYNA                          ROZWIĄZANIE
Wyświetlacz LED 
jest wyłączony

Wyświetlacz LED włączony, 
brak mgiełki i nawiewu

Wyświetlacz LED włączony, 
brak mgiełki, nawiew działa

Wyświetlacz LED włączony, 
woda wlana, 

zapalona lampka „Waterless” 
(brak wody)

Dziwne odgłosy 
podczas pracy

Mgiełka wydobywa się 
dookoła dyszy

Wyświetlacz mruga 
wskazując 30%

Woda nie spływa 
do zbiornika w korpusie (2)

 Zapchany filtr Przepłucz filtr 
pod bieżącą wodą

Aktualna wilgotność 
jest niższa niż 30%

Pozwól urządzeniu 
dalej pracować.

Szczelina pomiędzy 
dyszą a zasobnikiem

Zamocz na chwilę dyszę 
w wodzie, po czym zamocuj 

ją w otworze na zasobniku

Zasobnik rezonuje, gdy 
poziom wody jest za niski.

Urządzenie leży na 
niestabilnej powierzchni

Napełnij zasobnik wodą

Postaw urządzenie na 
stabilnej, płaskiej powierzchni

Brak zasilania.
Nie włączono urządzenia

Podłącz zasilanie
Włącz urządzenie (ON)

Zbyt dużo wody 
w zbiorniku korpusu (2)
Brak wody w zbiorniku. Napełnij zbiornik (3)
Ustawiony najniższy 
poziom nawilżania

Zablokowany pływak (fot. 03) Poruszaj pływakiem, 
aby go poluzować

Ustaw poziom nawilżania

Odciągnij nieco wody 
ze zbiornika, szczelnie zamknij 

pokrywę zasobnika

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

W razie jakichkolwiek problemów z urządzeniem prosimy o zapoznanie się z poniższą tabelką:

- urządzenie jest zbudowane z materiałów, które mogą być poddane  ponownemu 
  przetwarzaniu lub recyklingowi,
- należy je  przekazać do odpowiedniego punktu, który  zajmuje  się   zbieraniem 
  i recyklingiem urządzeń elektrycznych i elektronicznych. 

OCHRONA ŚRODOWISKA

GWARANCJA
- urządzenie przeznaczone jest do użytku prywatnego  w gospodarstwie  domowym,
- nie może być używane do celów zawodowych,
- gwarancja traci ważność w przypadku nieprawidłowej obsługi.
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WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

- przed pierwszym użyciem należy uważnie zapoznać się z całością treści niniejszej instrukcji,
- przewód przyłączeniowy należy podłączyć do gniazdka o parametrach zgodnych 
   z podanymi w instrukcji,
- urządzenie należy odłączać od sieci zawsze poprzez pociągnięcie za wtyczkę a nie za 
  przewód zasilający,
- używać jedynie czystą,  zimną wodę wodociągową lub inną o niskiej zawartości składników 
  mineralnych o temperaturze maksymalnej 40°C,
- nie włączać urządzenia, jeżeli zbiornik na wodę jest pusty,
- urządzenie ustawić na stabilnym, suchym i odpornym na wilgoć podłożu,
- urządzenie to nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) z ograniczonymi 
  zdolnościami fizycznymi, sensorycznymi lub umysłowymi, chyba, że będą one nadzorowane 
  przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo,
- należy zwracać uwagę aby dzieci nie bawiły się sprzętem,
- urządzenie przeznaczone jest tylko do użytku domowego,
- nie używać na wolnym powietrzu,
- nie  przenosić lub podnosić w czasie pracy. Uchwyt (4) służy tylko  i wyłącznie do 
  przenoszenia  samego zbiornika z wodą (3),
- podczas pracy urządzenia nie wolno dotykać  przetwornika ultradźwiękowego,
- urządzenie należy ustawiać z dala od źródeł ciepła (grzejniki, piece itp.),
- do urządzenia nie wolno wlewać zapachowych dodatków do wody (olejki itp.) ani żadnych 
   środków chemicznych,
- nie wolno uruchamiać urządzenia, gdy nie jest  w nim zainstalowany zbiornik z wodą (3),
- nie należy umieszczać urządzenia w pobliżu otworów wentylacyjnych oraz  urządzeń 
  elektrycznych,
- nie należy wkładać żadnych przedmiotów do dyszy (5) nawilżacza,
- nie zbliżać rąk, twarzy ani innych części ciała do dyszy (5) przy włączonym 
  urządzeniu,
- nie przykrywać dyszy (5) nawilżacza przy włączonym urządzeniu,
- przed opróżnieniem zbiornika (3) lub przesuwaniem nawilżacza należy urządzenie wyłączyć 
   z sieci,
- nie pozostawiać urządzenia bez nadzoru,
- po użyciu oraz przed czyszczeniem i konserwacją urządzenia wyjąć wtyczkę z gniazdka 
  sieciowego,
- nie zanurzać urządzenia w wodzie,
- nie używać w przypadku uszkodzenia przewodu zasilającego, gdy urządzenie spadło lub 
  zostało uszkodzone w inny sposób, 
- napraw sprzętu może dokonać jedynie autoryzowany punkt serwisowy. Wszelkie 
  modernizacje lub stosowanie innych niż oryginalne części zamiennych lub elementów 
  urządzenia jest zabronione i zagraża bezpieczeństwu użytkowania,
- Firma Eldom Sp. z o. o. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe 
  w wyniku niewłaściwego używania urządzenia.
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- power: 30W
- supply voltage: 230V ~ 50Hz
- capacity 5.2l
- output 300   30ml/h
- appliance output designed 
  for the room 15-20m2

- operation time with full water tank ~ 17 hours
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2 - výkon: 30W
- napájecí napětí: 230V ~ 50Hz
- objem: 5,2 l
- výkonnost: 300   30ml/h
- výkonnost zařízení předpokládaná pro pokoje 15-20 m2

- čas práce při plné nádržce na vodu ~ 17 hodin
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2 - Leistungsaufnahme: 30 W
- Betriebsspannung: 230 V ~50 Hz
- Tankinhalt: 5,2 l
- Befeuchtungsleistung: 300±30 ml/h
- Befeuchtungsleistung für einen Raum 
  von 15-20 qm vorgesehen
- Laufzeit beim vollen Wassertank ~17 Stunden
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2 - мощность: 30 Вт
- напряжение в сети: 230 В ~ 50 Гц 
- объем : 5,2 л
- выход пара: 300+/- 30 мл/ч
- производительность устройства предусмотрена 
  для помещений 15-20 м2

- продолжительность распыления при полном 
  резервуаре ~ 17 часов
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NÁVOD NA OBSLUHU
ULTRAZVUKOVÝ ZVLHČOVAČ NU5
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VŠEOBECNÝ OPIS

TECHNICKÉ ÚDAJE

4 5

1. Ovládací panel
2. Korpus
3. Nádoba na vodu
4. Držiak na prenášanie nádoby s vodou 
5. Otáčavá dýza
6. Štetec
  
 

- príkon: 30W
- napätie napájania: 230V ~ 50Hz
- objem: 5,2l
- výkon: 200+ 30ml/h
- výkon zariadenia je predpokladaný pre 
  miestnosť 15-20m2

- čas práce pri plnej nádobe na vodu ~ 17 hodín

POUŽÍVANIE ZARIADENIA

Položiť zvlhčovať na tvrdý, stabilný povrch. Odporúča sa, aby bol zvlhčovač postavený vo výške minimálne 1 
m od podlahy. Zvlhčovač sa nesmie klásť na koberec, podlahu, parket alebo na povrchoch, ktoré sa môžu 
zničiť pod vplyvom vody alebo vlhka.

1. Uistiť sa, že zariadenie je odpojené zo siete.
2. Držaním za držiak (4) vziať nádobu (3) z podstavca zariadenia (2).
3. Otočiť nádobu, odtočiť maticu s keramickým filtrom (fot. 2) a naplniť nádobu 
    vodou. Nasadiť maticu s filtrom a poriadne prikrútiť.
4. Umiestniť nádobu (3) na podstavec (2).

NASTAVENIE ZVLHČOVAČA

NAPLŇOVANIE NÁDOBY

1. Nastaviť otáčavú dýzu (5).
2. Pripojiť zariadenie k sieti, Displej LED sa zapne na 2 sekundy, potom zhasne.
    Zariadenie prejde do režimu pripravenosti.
3. ON/OFF (ZAPNUTIE/VYPNUTIE)
    Po stlačení tlačidla ON (ZAPNUTIE) sa zapne displej. Zvlhčovač začne pracovať   
    na najnižšej úrovni zvlhčovania – pracuje motor ventilátoru. Zobrazujú sa symboly:
H UMI Dl FI ER a symbol symbolizujú zapnutie zariadenia

Current Humidity – úroveň vlhkosti v miestnosti.
Operating – signalizuje prácu prevodníka vody.
V polohe OFF (VYPNUTIE) nefunguje žiadna funkcia, displej je vypnutý.

Po vypnutí zariadenia tlačidlom OFF pracuje motor ventilátoru ešte približne 5 minút.
        

OBSLUHA

fot. 01

fot. 02

fot. 03
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4. PRESET (ONESKORENÝ ŠTART)
Vďaka tejto funkcii je možné nastaviť čas, po uplynutí ktorého sa zvlhčovač automaticky zapne. Funkciu PRESET 
je možné zapnúť iba ak je zariadenie vypnuté, v režime pripravenosti. Oneskorený štart je možné nataviť na 
rozmedzí od 1 do 24 hodín stláčaním tlačidla PRESET. Je možné nastaviť iba celé hodiny. Nastavenie „0“ znamená 
anulovanie nastavení '
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5. MIST (HMLA)
    Zariadenie je vybavené štvorstupňovým nastavením zvlhčovania. Úroveň zvlhčovania sa mení stláčaním   
    tlačidla AAIST. Zmena je signalizovaná počtom svietiacich segmentov   

6. Časovač (HODINY)
    Nastavenie času práce v rozmedzí 1-24 hodín. Je možné nastaviť iba celé hodiny. Nastavenie „0“ označuje   
    anulovanie nastavení. Po 3 sekundách od zavedenia nastavení sa začne odpočítavanie smerom dole po 
    minúte. Zariadenie bude zobrazovať aktuálnu vlhkosť každých 5 sekúnd.

7. HUMIDISTAT (VLHKOMER)
     Vďaka tejto funkcii je možné nastaviť úroveň vlhkosti od 40-95 % v rozmedziach každých 5 %. Zariadenie  
     začne pracovať po 3 sekundách od zavedenia nastavení. Vypne sa, ak aktuálna vlhkosť je vyššia ako 
     nastavená úroveň, motor ventilátora však bude pracovať ešte približne 5 sekúnd. Funkcia sa zapne, ak 
     aktuálna relatívna vlhkosť bude nižšia aspoň o 2 % ako nastavená.

8. ANION (IONIZÁCIA)
    Funkcia ionizácie sa zapína tlačidlom ANION. Počas ionizácie pracuje motor ventilátora. Ak tlačidlo ANION 
    je vypnuté a zariadenie nezvlhčuje vzduch, motor ventilátora sa zastaví. Funkcia ionizácie pracuje až do 
    vypnutia, nezávisle od množstva vody v nádrži, takže aj v prípade jej nedostatku. Režim ionizácie je
    signalizovaný svietiacim symbolom 

9. "Waterless" (Bez vody) 
    Tento symbol sa zapína, ak v nádobe chýba voda. Zariadenie sa automaticky vypne. Ventilátor pracuje aj 
    naďalej. Nastavenia HODÍN a VLHKOMERU budú anulované. Po naliatí vody je potrebné opätovne nastaviť 
    predchádzajúce funkcie.
        

ČISTENIE A KONZERVÁCIA

PRAKTICKÉ RADY

VÝMENA A ČISTENIE KERAMICKÉHO FILTRA

1. Dýza zariadenia nesmie byť nasmerovaná na stenu. Vychádzajúce vlhko môže poškodiť tapety atď.
2. Nadmerným vlhkom v miestnosti sa môže voda na skle a nábytku skvapalňovať. V takejto situácii je potrebné 
    zvlhčovač vypnúť.
3. Zvlhčovač sa nesmie používať v miestnostiach, v ktorých úroveň vlhkosti presahuje 80 %.
4. Na naplňovanie nádrže je možné používať vodu z vodovodu, avšak v prípade tvrdej vody sa odporúča 
    používanie destilovanej vody.
5. Nemôžu sa používať vonné prísady do vody (oleje atď.)
6. V prípade dlhého obdobia nepoužívania zvlhčovača, sa odporúča, aby bol umytý a vysušený.Uschovávať 
   na suchom mieste.

Odporúča sa pravidelné (raz na mesiac) čistenie keramického filtra 
ako aj jeho výmena minimálne raz v roku.
Filter ako aj maticu je možné oplachovať tečúcou vodou.

Filter sa odmontuje nasledujúcim spôsobom:
- odpojiť zariadenie zo siete
- odstrániť nádrž (3) z podstavca zariadenia (2)
- otočiť nádrž a odkrútiť maticu fot. 2
- odpojiť filter od matice pretočením v protismere hodinových 
  ručičiek, fot. 5.

Filtre je možné kúpiť u distribútorov firmy ELDOM.
Zariadenie môže pracovať aj bez nasadeného filtra.

1. Pred čistením zariadenia je potrebné zariadenie odpojiť zo siete.
2. Odporúča sa pravidelné čistenie nádrže na vodu a podstavca.
3. Zvlhčovač sa nesmie ponárať do vody alebo inej tekutej substancie.
4. Na umývanie nepoužívať žiadne ostré čistiace prostriedky.
5. Stáva sa, že v podstavci, ventile alebo ultrazvukovom prevodníku  
    (obrázok 04) vznikne usadenina. Je ju možné odstrániť zaliatím prvku  
    roztokom zo špiritusového octu na 30 minút. Nedotýkať sa prevodníka 
    ostrými predmetmi.
6. Na čistenie je možné používať štetec (6) nachádzajúci sa v podstavci (3).

fot. 04

fot. 05

Keramický filter výrazne znižuje vedľajšie účinky (napr. usadzovanie 
kameňa na ultrazvukovom prevodníku) spôsobené používaním 
tvrdej vody.
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        PROBLÉM              MOŽNÁ PRÍČINA                                    RIEŠENIE

LED displej je vypnutý

LED displej je zapnutý, 
chýba hmla a prívod vzduchu

LED displej je zapnutý, chýba 
hmla, prívod vzduchu funguje

LED displej je zapnutý,
 voda je naliata,

 svieti 
svetlo „Waterless" (bez vody)

Zvláštne zvuky počas práce

Okolo dýzy vychádza hmla

Displej bliká a zobrazuje 30 %

Voda nesteká do 
nádoby v korpuse (2)

Upchatý filter Opláchnuť filter 
pod tečúcou vodou

Aktuálna vlhkosť 
je nižšia ako  30%

Umožniť zariadeniu 
ďalej pracovať.

Medzera medzi 
dýzou a zásobníkom

Namočiť dýzu na chvíľu 
do vody, potom ju pripevniť 

do otvoru na zásobníku

Zásobník rezonuje, 
ak je úroveň vody príliš nízka.
Zariadenie sa nachádza na

 nestabilnom povrchu

Naplniť zásobník vodou

Postaviť zariadenie na 
stabilný, plochý povrch

Chýba napájanie.
Zariadenie nie je zapnuté

Pripojiť napájanie
Zapnúť zariadenie (ON)

Príliš veľa vody v 
nádobe korpusu (2)

Žiadna voda v nádobe. Naplniť nádobu (3)
Je nastavená najnižšia 

úroveň zvlhčovania

Zablokovaný plavák (fot. 03) Pohnúť plavákom, 
aby sa uvoľnil

Nastaviť úroveň zvlhčovania

Odobrať trochu 
vody z nádoby, 

tesne uzatvoriť veko nádoby

RIEŠENIE PROBLÉMOV

V prípade akýchkoľvek problémov so zariadením, Vás žiadame, aby ste sa oboznámili s nižšie 
uvedenou tabuľkou:

- zariadenie je vyrobené z materiálov, ktoré je možné opätovne spracovávať alebo 
  recyklovať,
- je ho potrebné odovzdať do príslušného bodu, ktorý sa zaoberá zberom a recyklovaním 
  elektrických a elektronických spotrebičov.

OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

ZÁRUKA
- zariadenie je určené na súkromné používanie v domácnosti,
- nemôže sa používať na profesionálne účely,
- záruka stráca platnosť v prípade nesprávnej obsluhy.
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POKYNY TÝKAJÚCE SA BEZPEČNOSTI 

- pred prvým použitím sa je potrebné dôkladne oboznámiť s celým obsahom tohto návodu na 
  obsluhu, 
- napájací kábel je potrebné pripojiť k zásuvke s parametrami, ktoré sú v súlade s uvedenými 
  v návode na obsluhu, 
- zariadenie je potrebné odpojiť od siete vždy potiahnutím za zástrčku a nie za napájací kábel, 
- používať iba čistú, studenú vodu z vodovodu alebo inú, s nízkym obsahom minerálnych látok, 
  s izbovou teplotou maximálne 40°C, 
- nezapínať zariadenie, ak je nádoba na vodu prázdna, 
- zariadenie postaviť na stabilný, suchý a vlhku odolný povrch, 
- toto zariadenie môžu používať osoby (vrátane detí) s obmedzenými  fyzickými, zmyslovými a 
  mentálnymi schopnosťami ,iba ak pri nich bude vykonávaný dozor osobou zodpovednou za 
  ich bezpečnosť, 
- je potrebné dávať pozor na to, aby sa so zariadením nehrali deti, 
- zariadenie je určené iba na domáce použitie, 
- nepoužívať na voľnom priestranstve, 
- neprenášať alebo nedvíhať počas práce. Držiak (4) slúži iba na prenášanie samotnej nádoby 
  s vodou (3), 
- počas práce zariadenia sa nesmie dotýkať ultrazvukového snímača, 
- zariadenie sa nesmie nachádzať v blízkosti tepelných zdrojov (ohrievače, pece atď.), 
- do zariadenia sa nesmú nalievať vonné látky do vody (oleje atď.), ani žiadne chemické 
  prostriedky, 
- zariadenie sa nesmie zapínať, ak v ňom nie je nainštalovaná nádoba s vodou (3), 
- zariadenie sa nesmie nachádzať v blízkosti ventilačných otvorov a elektrických zariadení, 
- nesmú sa vkladať žiadne predmety do dýzy (5) zvlhčovača, 
- nepribližovať ruky, tvár a iné časti tela k dýze (5), ak je zariadenie zapnuté, 
- neprikrývať dýzu (5) zvlhčovača pri zapnutom zariadení, 
- pred vyprázdnením nádrže (3) alebo presúvaním zvlhčovača je potrebné zariadenie vypnúť 
  zo siete, 
- nenechávať zariadenie bez dozoru, 
- po použití ako aj pred čistením a konzerváciou vybrať zástrčku zo zásuvky, 
- neponárať zariadenie do vody, 
- nepoužívať v prípade poškodenia napájacieho kábla, ak zariadenie spadlo alebo bolo iným 
  spôsobom poškodené, 
- opravu zariadenia môže vykonávať iba autorizovaný servisný bod. Všetky modernizácie 
   alebo používanie iných ako originálne náhradné časti alebo prvky zariadenia je zakázané a 
   ohrozuje bezpečné používanie, 
- Firma Eldom Sp. z o. o. neznáša zodpovednosť za prípadné škody, ktoré vznikli nevhodným 
  používaním zariadenia.
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  HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ    

ULTRAHANGOS PÁRÁSÍTÓ NU5
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ÁLTALÁNOS LEÍRÁS

MŰSZAKI ADATOK

4 5

 
  1. Vezérlő panel       
  2. Talapzat          
  3. Víztartály     
  4. A víztartály emelőfogantyúja     
  5. Forgó fúvóka     
  6. Ecset         
       

- teljesítmény: 30W
- hálózati feszültség: 230V ~ 50Hz
- űrtartalom: 5,2l
- teljesítmény: 300
   30ml/h
- teljesítmény 15-20m2 méretű helyiségben 
- működési idő teljesen feltöltött víztartály esetén: ~ 17 óra

A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA

Helyezze a párásítót kemény, stabil aljzatra. Ajánlott a párásítót minimum 1 méterrel a padló felett helyezni el. 
Ne helyezze a párásítót szőnyegre, padlószőnyegre, parkettára vagy olyan felületre, melyek víz vagy 
nedvesség hatására rongálódhatnak. 

1. Bizonyosodjon meg arról, hogy a készülék nincs a hálózatra kapcsolva.
2. A fogantyú (4) segítségével emelje le a tartályt (3) a készülék talapzatáról (2). 
3. Fordítsa el a tartályt, tekerje le kupakot a kerámiaszűrővel (2. ábra) és töltse 
    fel vízzel. Helyezze vissza a szűrőt a kupakkal, és tekerje vissza. 
4. Helyezze vissza a tartályt (3) a talapzatra (2). 

A PÁRÁSÍTÓ BEÁLLÍTÁSA

A TARTÁLY FELTÖLTÉSE

1. Állítsa be a forgó fúvókát (5).
2. Csatlakoztassa a készüléket a hálózati feszültségre. A LED kijelző 2 másodpercre 
bekapcsol, majd elalszik. A készülék működésre készen áll.
 3. ON/OFF (BE- ÉS KIKAPCSOLÁS)
      Az ON (BEKAPCSOLÁS) gomb megnyomásával bekapcsol a kijelző. A párásító   
      ekkor a legkisebb intenzitással kezd el dolgozni – a ventilátor motorja működni 
      kezd. A következő szimbólumok jelenhetnek meg a kijelzőn:
HUMIDIFIER és a             szimbólum jelentése, hogy a készülék be van kapcsolva

Current Humidity – a helyiség páratartalma. 
Operating – az átalakító működése.

OFF (KIKAPCSOLÁS) állapotban egyik funkció sem működik és a kijelző ki van kapcsolva.
A készülék OFF gombbal történő kikapcsolása után a ventilátor motora még kb. 5 
percen keresztül működésben marad.

ÜZEMELTETÉS

1. ábra

2. ábra

3. ábra

6

4. PRESET (KÉSLELTETETT IDNÍTÁS)
Ennek a funkciónak a segítségével megadhat egy időt, melynek elmúlásával a párásító automatikusan 
bekapcsol. A PRESET funkciót csak akkor lehet beindítani, ha a készülék készenléti állapotban van. A késleltetett 
indítást 1 és 24 órás intervallum között lehet beállítani a PRESET gomb megnyomásának segítségével. Csak egész 
órákat lehet beállítani. A „0” a beállítások törlését jelenti.
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5. MIST (KÖDÖSÍTŐ)

A készülék pára adagolása négy szinten szabályozható. A párásítás mértékét a MIST gomb megnyomásával 
lehet változtatni. A párásítás szintjét a kijelzőn a következő jel mutatja:

6. TIMER (IDŐZÍTŐ)

A párásító működését 1-24 órára lehet időzíteni. Csak egész órákat lehet beállítani. A „0” a beállítások törlését 
jelenti. A beállítások megadása után 3 másodperccel megkezdődik a percenkénti visszaszámlálás.  A készülék 
5 másodpercenként kijelzi az aktuális páratartalmat. 

7. HUMIDISTAT (HIGROMÉTER)

Ennek a funkciónak a segítségével beállítható egy kívánt páratartalom 40-95% között 5%-ként. A készülék a 
beállítások megadása után 3 másodperccel megkezdi a működését, majd akkor kapcsol ki, ha az aktuális 
páratartalom nagyobb a beállított értéknél. Kikapcsolás után a ventilátor motora még kb. 5 percig működésben 
marad. A készülék legközelebb akkor kapcsol be újra, ha az aktuális páratartalom értéke a megadott értéknél 
legalább 2%-kal kisebb.

8. ANION (IONIZÁCIÓ)

Az ionizációs funkciót az ANION gomb megnyomásával lehet beindítani. Az ionizáció során működésbe lép a 
motor ventillátora. Ha az ANION gomb ki van kapcsolva, és a készülék nem párásítja a levegőt, a motor 
ventillátora leáll. Az ionizáló funkció kikapcsolásig, a víz szinttől függetlenül, akár víz hiányában is működik. 

Az ionizációs módot a következő jel mutatja:

9. “Waterless” (víz hiánya)

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

GYAKORLATI TANÁCSOK

A KERÁMIA FILTER CSERÉJE ÉS TISZTÍTÁSA

1. A készülék fúvókája ne nézzen a fal felé. A fúvóka által kifújt nedves levegő károsíthatja a tapétát stb. 
2. A helyiség túlzott nagy páratartalma a víz cseppfolyósodását okozhatja az ablakokon vagy bútorokon. Ilyen 
    helyzetben kapcsolja ki a készüléket. 
3. A párásítót tilos 80%-nál nagyobb páratartalmú helyiségben használni. 
4. A tartály feltöltéséhez lehet csapvizet használni, azonban kemény víz esetén desztillált víz használata ajánlott. 
5. Tilos illatosító szereket (illóolajokat) adni a vízhez. 
6. Amennyiben hosszú időn keresztül nem használja a készüléket mossa meg és szárítsa ki. Tárolja száraz helyen. 

A kerámia szűrő jelentősen csökkenti a kemény víz okozta 
mellékhatásokat (pl. vízkő leülepedése az ultrahang átalakítón). 

Ajánlott a kerámia szűrőt rendszeresen (havonta egyszer) 
megtisztítani és évente egyszer lecserélni.
A szűrőt és a kupakot folyó víz alatt lehet mosni. 

A szűrő levételéhez:
- kapcsolja le a készüléket a hálózatról
- vegye le a tartályt (3) a készülék talapzatáról (2) 
- fordítsa fel a tartályt és tekerje le a kupakot (2. ábra) 
- az óramutató járásával ellentétes irányban tekerve vegye le a szűrőt  
  a kupakról (5. ábra) 

A szűrőket az ELDOM viszonteladóinál lehet beszerezni.

A készülék beszerelt szűrő nélkül is működhet.

1. Tisztítás előtt kapcsolja le a készüléket a hálózati feszültségről. 
2. Ajánlott a tartály és az talapzat rendszeres tisztítása. 
3. A párásítót tilos vízbe vagy más folyadékba meríteni.  
4. A tisztításhoz ne használjon súrolószereket. 
5. Megeshet, hogy a talapzaton, a szelepben vagy az ultrahangos átalakítón 
   (04. ábra) üledék ülepszik le. Ezt úgy távolíthatja el, hogy egy kis ecetsav 
   oldatot önt az üledékre, majd állni hagyja kb. 30 percen keresztül. Az 
   átalakítóhoz nem szabad éles dolgokkal hozzáérni. 
6. Tisztításához a talapzaton (3) lévő ecsetet lehet használni (6). 

04. ábra

05. ábra
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         PROBLÉMA                LEHETSÉGES OK                                     MEGOLDÁS 

A LED kijelző
ki van kapcsolva

A LED kijelző bekapcsolva,de
 nincs köd vagy levegő fújás

A LED kijelző bekapcsolva,
Levegő fúvás van, köd nincs

A LED kijelző bekapcsolva,
Víztartály megtöltve,

mégis ég a „Waterless”
(víz hiány) jelző

A készülék fura hangokat 
ad ki működés közben

Köd keletkezik 
a fúvóka körül

A kijelzőn 30% 
felirat villog

A víz nem folyik le a készülék 
belső tartályába (2)

A szűrő megtelt Öblítse át a szűrőt
folyóvízben

Az aktuális páratartalom 
alacsonyabb 30%-nál

Hagyja, hogy a készülék
tovább dolgozzon.

Rés van a tartály 
és a fúvóka között

Áztassa vízbe egy pillanatra a
 fúvókát, majd rögzítse azt vissza

 a tartály nyílásába

A tartály rezonál, amikor
túl alacsony a vízszint.

A készülék instabil
felületen áll

Töltse fel a tartályt vízzel

Helyezze át a készüléket
stabil, vízszintes felületre

Tápfeszültség hiánya.
A készülék nincs bekapcsolva.

Kapcsolja a készüléket 
a hálózati feszültségre

Kapcsolja be a készüléket (ON)
Túl sok a víz a készülék 

talapzatának (2) tartályában 

Nincs víz a tartályban. Töltse fel a tartályt (3)

A legalacsonyabb párásítási
szint van beállítva

A vízszint érzékelő 
beakadt (03. ábra)

Mozgassa meg az érzékelőt,

hogy kiakassza a helyéről

Állítsa be a párásítás szintet

Eresszen le egy kis vizet
a tartályból, jól zárja le a tartály fedelét, 

hogy megfelelően szigeteljen

HIBAELHÁRÍTÁS

Hiba esetén az alábbi táblázat szolgálhat segítségül:

- a készülék újra felhasználható, illetve újrahasznosítható  anyagokból készült,
- a készüléket elhasználódása után az elektromos és elektronikus termékek begyűjtésével  
  foglalkozó ponton kell leadni.

KÖRNYEZETVÉDELEM

JÓTÁLLÁS
- A termék kizárólag magán, otthoni felhasználásra szolgál,
- tilos üzleti célokra alkalmazni, 
- nem megfelelő működtetés esetén a garancia érvényét veszti. 
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BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

-  az első használat előtt gondosan olvassa el a használati útmutatót, 
-   a tápkábelt kizárólag a műszaki leírásban megadott paraméterű hálózati feszültségre 
szabad rákapcsolni, 
-   ügyeljen arra, hogy amikor ki akarja húzni készüléket a hálózati feszültségből mindig a 
csatlakozót húzza, ne pedig a tápkábelt,
-  kizárólag tiszta, hideg (max. 40°C) csapvizet vagy más alacsony ásványi tartalmú vizet 
használjon, 
-  ne kapcsolja be a készüléket, ha üres a víztartály
-  helyezze a készüléket stabil, száraz és vízálló aljzatra,
-  ez a készülék nem arra szolgál, hogy korlátozott fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességű 
személyek (ideértve a gyermekeket is) használják, kivéve ha egy a biztonságukért 
felelősséget vállaló személy felügyeli őket, 
-  a gyermekekre felügyelni kell, hogy ne játsszanak a készülékkel, 
-  a készülék kizárólag otthoni használatra szolgál, 
-  tilos a készüléket szabad ég alatt használni, 
-  ne emelje fel, vagy hordozza a készüléket miközben az be van kapcsolva. A fogantyú (4) 
kizárólag a víztartály (3) felemelésére szolgál,
-  a készülék működése közben ne nyúljon az ultrahang átalakítóhoz,
-  soha ne helyezze hőforrás (radiátor, kandalló) közelébe, 
-  tilos a készülékbe illóolajat vagy más illatosító szert, illetve kémiai anyagot adni,  
-  tilos a készüléket addig bekapcsolni, míg nincsen ráhelyezve a víztartály,
-  ne helyezze a készüléket szellőzőnyílás vagy elektromos berendezés közelébe,
-  tilos bármilyen tárgyat tenni a fúvókába (5)
-  ne közelítse a kezét, arcán, vagy más testrészét a készülékhez, amikor az be van kapcsolva, 
-  ne takarja be a párásító fúvókáját semmivel, akkor sem ha ki van kapcsolva, 
-  a tartály (3) kiürítése előtt, vagy a készülék áthelyezése előtt előbb húzza ki azt a hálózatból,
-  ne hagyja a készüléket felügyelet nélkül,
-  használat után és a tisztítás vagy karbantartás előtt húzza ki a konnektorból,
-  ne merítse vízbe,
-   ne használja, ha a tápkábel meghibásodott, a készülék leesett, vagy más módon 
rongálódott,
-  a készüléket kizárólag engedélyezett márkaszervizben szabad javítani. Bármilyen újítás, 
illetve nem eredeti alkatrész használata tilos és a készülék használatának biztonságát 
veszélyezteti. 
-   az Eldom Sp. z o. o. nem vállal felelősséget a készülék nem megfelelő használatából 
származó károkért
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INSTRUCCIONES DE USO 
HUMIDIFICADOR ULTRASÓNICO NU5

30

DESCRIPCIÓN GENERAL

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

4 5

1. Panel de control
2. Cuerpo
3. Depósito de agua
4. Asa del depósito de agua
5. Boquilla giratoria
6. Cepillo

- potencia: 30W
- fuente de alimentación: 230V ~ 50Hz
- capacidad del depósito: 5,2 l
- capacidad higrométrica: 300 +/- 30 ml/h
- área de cobertura prevista para 15-20m2
- tiempo de funcionamiento con 
  el depósito de agua lleno ~ 17 horasUSO DEL APARATO

Colocar el humidificador sobre una superficie dura y estable. Se recomienda poner el humidificador a una 
altura mínima de 1m del suelo. No colocar el humidificador encima de la alfombra, la moqueta, el parqué o 
las superficies que pueden ser dañadas por el agua o la humedad.

1. Asegurarse de que el aparato está desconectado de la red.
2. Agarrando el asa (4) retirar el depósito (3) de la base del aparato (2).
3. Girar el depósito, desenroscar la tuerca con filtro de cerámica (Fig. 2) 
    y llenar el depósito con agua. Enroscar bien la tuerca del filtro.
4. Colocar el recipiente (3) sobre la base (2).

AJUSTE DEL HUMIDIFICADOR

LLENADO DEL DEPÓSITO CON AGUA

1. Colocar la boquilla giratoria (5).
2. Conectar el aparato a la red, el indicador LED se encenderá durante 2 segundos, 
     y luego se apagará. El aparato pasará al modo de espera.
3.  ON/OFF (ENCENDIDO/APAGADO)
   Después de pulsar el botón ON (ENCENDIDO) se enciende la pantalla. 
   El humidificador comienza a funcionar en el nivel más bajo de humidificación, 
   el motor del ventilador está en marcha. Se muestran los símbolos:
   HUMIDIFIER y el símbolo               muestran el encendido del aparato

   Current Humidity - el nivel de humedad en la habitación.
   Operating - indica el funcionamiento del convertidor de agua.

En la posición OFF (APAGADO) no funciona ninguna función, la pantalla 
está apagada.
Después de apagar el aparato con el botón OFF el motor del 
ventilador sigue funcionando durante aprox. 5 minutos.

        

FUNCIONAMIENTO

�g. 01

�g. 02

�g. 03

6

4. PRESET (INICIO RETARDADO)
Esta característica permite ajustar el tiempo, después del cual se encenderá automáticamente el humidificador.
La función PRESET sólo se puede activar cuando el aparato está apagado, en modo de espera. El inicio 
retardado se puede ajustar de 1 a 24 horas pulsando el botón PRESET. Se pueden ajustar sólo en horas exactas.
El ajuste "0" indica la cancelación de los ajustes.
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5. MIST (VAPOR)
   El aparato está equipado con un regulador de cuatro niveles de humidificación. El nivel de humidificación   
   se cambia presionando el botón MIST. Los cambios se indican por la cantidad de elementos luminosos.

6. TIMER (TEMPORIZADOR)
    El ajuste de tiempo de funcionamiento de 1 a 24 horas. Se puede poner sólo en horas exactas. El ajuste "0"   
    indica la cancelación de los ajustes. Después de 3 segundos de ajustar la hora, el temporizador empieza a 
    contar el tiempo restante cada minuto. El aparato mostrará la humedad actual cada 5 segundos.

7. HUMIDISTAT (HIGRÓMETRO)
    Esta función le permite ajustar el nivel de humedad del 40 al 95% en intervalos de 5%. El aparato inicia el  
    funcionamiento después de 3 segundos desde la introducción de los ajustes. Se apaga cuando la humedad 
    actual es mayor que el nivel establecido, sin embargo, el motor del ventilador continuará funcionando  
    durante aproximadamente cinco minutos. Esta función se activa, cuando la humedad relativa actual es 
    inferior al menos un 2% del nivel establecido.

8. ANION (IONIZACIÓN)
    La función de ionización se inicia con el botón ANION. Durante la ionización está en marcha el motor del 
    ventilador. Si el botón ANION está apagado y el aparato no humidifica el aire, el motor del ventilador se 
    detiene. La función de ionización está en marcha hasta que esté apagada, independientemente de la 
    cantidad de agua del depósito, incluso en caso de no haber agua.
    El modo de ionización se indica mediante el símbolo luminoso X.

9. "Waterless" (Falta de agua)
    Este símbolo se ilumina cuando el depósito se queda sin agua. El aparato se apaga automáticamente. El   
    ventilador sigue trabajando. Se cancelan los ajustes del TEMPORIZADOR y del HIGRÓMETRO. Después de 
   verter agua establecer de nuevo las funciones anteriores.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

CONSEJOS PRÁCTICOS

REEMPLAZO Y LIMPIEZA DEL FILTRO DE CERÁMICA

1. La boquilla del aparato no debe dirigirse hacia la pared.
    La humedad que sale de ella puede dañar el papel de pared, etc.
2. El exceso de humedad en una habitación puede causar condensación de agua en las ventanas y los  
    muebles. En tal caso se debe apagar el humidificador.
3. No utilizar el humidificador en habitaciones donde la humedad relativa sea superior al 80%.
4. Para rellenar el depósito se puede utilizar el agua del grifo, pero en caso de agua dura se recomienda el 
    agua destilada.
5. Al agua no se pueden añadir aditivos perfumados (aceites, etc.).
6. En caso de períodos prolongados sin usar el humidificador, se recomienda lavar y secarlo.
    Almacenar en un lugar seco.

Se recomienda limpiar periódicamente (una vez al mes) el filtro de 
cerámica y reemplazarlo por lo menos una vez al año.
El filtro y la tuerca se pueden enjuagar con agua corriente.

Para retirar el filtro, se debe:
- desconectar el aparato de la red eléctrica
- desmontar el depósito (3) de la base del aparato (2)
- girar el depósito y desenroscar la tuerca Fig. 2
- desconectar el filtro de la tuerca girándolo en sentido contrario de 
las agujas del reloj, Fig. 5

Los filtros se pueden comprar en los distribuidores de ELDOM.
El aparato también puede funcionar sin el filtro instalado.

1. Antes de limpiar el aparato, se debe desconectar de la red.
2. Se recomienda limpiar regularmente el depósito de agua y la base.
3. No sumergir el humidificador en agua ni en otros líquidos.
4. Para la limpieza no utilizar productos de limpieza abrasivos.
5. Sucede que en la base, en la válvula o en el transductor ultrasónico (Fig.  
    04) se forman depósitos de cal que se eliminan al sumergir los elementos en 
    una solución de vinagre durante 30 minutos. No tocar el transductor con  
    objetos afilados.
6. Para limpiar se puede utilizar el cepillo (6) que se encuentra en la base (3).

�g. 04

�g. 05

El filtro de cerámica reduce significativamente los efectos 
secundarios (p. ej. la deposición de cal en el transductor 
ultrasónico) causados por el uso de agua dura.
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        PROBLEMA              CAUSA PROBABLE                                SOLUCIÓN

Pantalla LED está apagada.

Pantalla LED encendida, 
falta de vapor y ventilación

Pantalla LED encendida, falta de 
vapor y la ventilación funciona

Pantalla LED encendida,
tiene agua y está encendida 

la luz “waterless” (falta de agua)

Ruido extraño 
durante funcionamiento

Vapor sale alrededor
 de la boquilla

Pantalla parpadea 
indicando el 30%

El agua no baja al 
depósito en el cuerpo (2)

Filtro atascado Enjuagar el filtro
 con agua corriente

La humedad actual 
es menor que el 30%

Permitir que el 
aparato siga funcionando

Hay una grieta entre 
la boquilla y el depósito

Mojar un rato la boquilla 
y luego fijarla al depósito

Depósito resuena cuando el 
nivel de agua es demasiado bajo.

El aparato está en una 
superficie inestable

Rellenar el depósito de agua

Colocar el aparato sobre 
una superficie estable y plana

Falta de alimentación.
El aparato no está encendido

Conectar la corriente
Encender el aparato (ON)

Demasiada agua en 
el depósito del cuerpo (2)

Falta de agua en el depósito. Rellenar el depósito (3)

Ajustado el menor 
nivel de humidificación

Flotador bloqueado (Fig. 03) Mover el flotador 
para que se desbloquee

Ajustar el nivel de 
humidificación

Sacar un poco de agua 
del depósito, 

cerrar bien la tapa del depósito

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Si tiene algún problema con el aparato, por favor consulte la siguiente tabla:

- el aparato está hecho de materiales que pueden ser reutilizados o reciclados,
- debe entregarlo al servicio apropiado que se ocupa de la recogida y el reciclaje de los  
  aparatos eléctricos y electrónicos.

PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 

GARANTÍA
- el aparato está destinado para el uso privado doméstico,
- no se puede utilizar para fines profesionales,
- la garantía se anula en caso de un uso incorrecto.
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MEDIDAS DE SEGURIDAD

- antes del primer uso se debe leer atentamente todo el contenido de este manual,
- el cable debe estar conectado a una toma de corriente con los parámetros acordes con la 
  placa de identificación,
- desconectar el aparato de la red tirando de la clavija y del cable de alimentación,
- usar sólo el agua limpia y fría del grifo u otra con bajo nivel de elementos minerales a 
  temperatura máxima de 40°C,
- no encender el aparato si el depósito de agua está vacío,
- colocar el aparato encima de una superficie estable, seca y resistente a la humedad,
- el aparato no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con 
  capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, a menos que sean supervisadas   por 
  una persona responsable de su seguridad,
- prestar atención a que los niños no jueguen con el aparato,
- el aparato está destinado para el uso doméstico, 
- no utilizar aire libre,
- no transportar ni levantar el aparato durante el funcionamiento. El asa (4) sólo se utiliza 
  transportar el depósito de agua (3),
- no tocar el transformador ultrasónico durante el funcionamiento del aparato, 
- colocar el aparato lejos de fuentes de calor (radiadores, estufas,  etc.), 
- no se pueden añadir aditivos perfumados (aceites, etc.) ni productos químicos al agua 
- no encender el aparato si no está instalado el depósito de agua (3), 
- no colocar el aparato cerca de aperturas de ventilación y aparatos eléctricos, 
- no meter ningún objeto en la boquilla (5) del humidificador,
- no acercar las manos, la cara ni otras partes del cuerpo a la boquilla (5) si el aparato está  
  encendido, 
- no cubrir la boquilla (5) del humidificador si el aparato está encendido, 
- desconectar el aparato de la red antes de vaciar el depósito (3) o mover el humidificador, 
- no dejar el aparato sin supervisión, 
- sacar la clavija del enchufe después de usar y antes de la limpieza y los trabajos de 
  mantenimiento del aparato, 
- está prohibido sumergir el aparato en agua, 
- no utilizar si el cable de conexión está dañado, se ha caído o ha sido dañado de otro modo, 
- sólo el centro de servicio autorizado puede reparar el aparato. Cualquier modificación o uso 
  de piezas de repuesto o elementos no originales están prohibidos y son peligrosos, 
- La empresa Eldom Sp. z o.o. no se hace responsable de los daños causados   por el uso 
  incorrecto del aparato.
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