
ПЕРЕД ВИКОРИСТАННЯМ УВАЖНО ОЗНАЙОМТЕСЬ З ЦІЄЮ 

ІНСТРУКЦІЄЮ ЗАДЛЯ ДОСЯГНЕННЯ БАЖАНОГО РЕЗУЛЬТАТУ І 

МАКСИМАЛЬНОГО РІВНЯ БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС КОРИСТУВАННЯ 

ПРИЛАДОМ. 

 

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ  

- Знявши упаковку, переконайтеся, що прилад є цілим і неушкодженим. У 

разі виникнення сумнівів, не використовуйте його та зверніться до 

кваліфікованого спеціаліста.  

- Перед тим як підключити прилад до мережі електроживлення, 

переконайтеся, що напруга мережі відповідає зазначеній на приладі.  

- Якщо кабель електроживлення пошкоджений, з метою запобігання ризику, 

виробник, авторизований сервісний центр або кваліфікований спеціаліст 

повинен замінити його.  

- Ніколи не занурюйте прилад у воду.  

- Цей прилад повинен використовуватися виключно в цілях, для яких він був 

створений, а саме в якості домашнього зволожувача повітря. Будь-яке інше 

використання вважається неправильним і, отже, небезпечним.  

Неналежне, неправильне або безвідповідальне використання та / або ремонт, 

виконані некваліфікованими спеціалістами знімає з виробника будь-яку 

відповідальність за можливі наслідки.  

- Діти або недієздатні особи не повинні користуватися приладом без 

належного нагляду.  

- Не дозволяйте дітям гратися з приладом.  

- Внутрішня частина зволожувача може сильно нагріватися. Тому ви повинні 

бути максимально обережними при використанні приладу.  

- Забороняється діставати контейнер або переміщати прилад під час роботи. 

Щоразу після вимкнення і від'єднання від мережі зачекайте щонайменше 15 

хвилин.  

- Ніколи не використовуйте зволожувач без води. Використовуйте 

водопровідну воду без домішків.  

Наповнюйте контейнер лише коли прилад вимкнений.  

- Не переміщуйте зволожувач коли контейнер повний або прилад 

знаходиться в експлуатації. 

- Не залишайте прилад увімкненим без необхідності, оскільки це може бути 

небезпечно.  

- Ніколи не підносьте руки, обличчя або інші частини тіла безпосередньо над 

решіткою подачі пари під час роботи приладу.  



- Поставте прилад на стійку поверхню. Ніколи не ставте його на килим або на 

делікатні меблі, оскільки вони можуть бути пошкоджені при контакті з 

водою або парою.  

- Не ставте зволожувач поблизу джерел тепла, зокрема, обігрівачів, 

радіаторів і т.д. Помістіть його поруч з розеткою. Для оптимальної роботи 

встановіть зволожувач не менше ніж за 10 см від стіни.  

Переконайтеся, що пара, яка виходить з решітки не спрямована на стіну. Це 

може привести до пошкодження шпалер.  

- Коли прилад підключений до електромережі, завжди дотримуйтеся таких 

основних правил техніки безпеки:  

- ніколи не торкайтеся до приладу вологими або мокрими руками;  

- не використовуйте прилад з голими або вологими ногами;  

- не тягніть кабель живлення або прилад, що відключити його від мережі;  

- зберігайте прилад у недоступному для дітей місці;  

- не вставляйте сторонні предмети у зволожувач;  

- захищайте прилад від різного виду атмосферних явищ і не використовуйте 

на відкритому повітрі;  

- не перешкоджайте виходу пари з повітророзподільної решітки.  

- Якщо є потреба утилізувати прилад остаточно, після відключення його від 

розетки, рекомендується відключити кабель живлення, щоб зробити його 

непридатним для використання.  

- Перед очищенням або будь-яким технічним обслуговування, завжди 

відключайте зволожувач від розетки.  

- У випадку поломки і/або несправності, вимкніть прилад. Не намагайтеся 

самостійно ремонтувати його.  

Для всіх ремонтних робіт, звертайтеся виключно у сервісні центри та 

наполягайте на встановленні оригінальних запасних частин та аксесуарів.  

- Перед використанням завжди перевіряйте цілісність кабелю живлення.  

- Підтримуйте сенсор сухим і ніколи не занурюйте у воду.  

- Надмірна вологість в приміщенні може привести до утворення конденсату 

на вікнах і меблях.  

Якщо це відбудеться, вимкніть зволожувач; 

 

 

ЗБЕРІГАЙТЕ ЦЮ БРОШУРУ В НАДІЙНОМУ МІСЦІ ДЛЯ НЕОБХІДНИХ 

КОНСУЛЬТАЦІЙ В МАЙБУТНЬОМУ. 

 

 



ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

МОДЕЛЬ                                      UH 700M                               UH 800E 

Об'єм контейнера                          6 л                                           6 л 

Споживча потужність      див. фірмову табличку     див. фірмову табличку 

Рівні подачі пари                              1                                               2 

Автоматичне вимкнення                  *                                               * 

Індикатор відсутності води             *                                               * 

Елемент випаровувача  

з тефлоновим покриттям                  *                                               * 

Випаровувач для ароматичних  

або лікувальних речовин                  *                                                * 

Розмір: (ДxГxВ)                    33x20,6x35,4 см                    33x20,6x35,4 см 

 

ОПИС 

А) Решітка подачі пари з ємністю 

для ароматичних та лікувальних 

речовин 

B) Захисна кришка 

C) Контейнер для води 

D) Основа 

E) Панель управління 

F) Сенсор вологості 

G) Водопровід 

H) Елемент випаровування 

Модель UH700M 

I) УВІМКНУТИ / ВИМКНУТИ  

гідростат  

L) Індикатор відсутності води 

М) Індикатор увімкнення приладу 

N) Кнопка живлення з 

індикатором 

Модель UH800E 

O) Дисплей 

P) Кнопка збільшення відносної 

вологості 

Q) Кнопка зниження відносної 

вологості 

R) Кнопка максимальної і 

мінімальної потужності 

S) Кнопка перезавантаження 

T) УВІМКНУТИ / ВИМКНУТИ 

 

Контейнер зволожувача вміщує приблизно 6 літрів води протягом орієнтовно 

26 годин роботи.  



ПЕРЕД ВИКОРИСТАННЯМ  

ПРИМІТКА: Після розпакування зволожувача, ви можете виявити залишки 

води. Це нормальне явище, оскільки кожен прилад тестують перед продажем.  

1.Переконайтеся, що прилад відключений від електромережі.  

2. Помістіть прилад на стійку поверхню.  

3. Щоб наповнити контейнер, переверніть його догори дном і зніміть кришку 

за годинниковою стрілкою. Залийте свіжою чистою водою, потім зачиніть, 

обертаючи кришку за годинниковою стрілкою. Переконайтеся, що вона 

щільно зачинена.  

4. Переконайтеся, що елемент випаровувача чистий і не засмічений 

сторонніми предметами. 

5. Правильно розташуйте контейнер на основі.  

6.Увімкніть в розетку.  

ІНСТРУКЦІЯ  

Розташуйте контейнер на основі і підключіть прилад в розетку. Зволожувач 

готовий до використання.  

Модель UH700M  

Переведіть УВІМКНУТИ/ВИМКНУТИ гідростат (I) в одне з положень між 

ВИМКНУТИ і MAX. 

Кнопка живлення з індикатором (N) вмикається. Прилад функціонує тільки 

тоді, коли індикатор увімкнення приладу (М) світиться.  

Примітка: Коли вологість в приміщенні вища заданої вологості, індикатор 

увімкнення приладу (M) погасне. Щоб увімкнути прилад, знову поверніть 

УВІМКНУТИ / ВИМКНУТИ гідростат (I) в положення MAX.  

Коли необхідний рівень вологості буде досягнуто, поверніть гігростат проти 

годинникової стрілки, поки індикатор увімкнення приладу (M) згасне. Тепер 

прилад підтримуватиме вологість в кімнаті на заданому рівні.  

Коли вода в контейнер закінчиться, прилад припинить зволоження і 

загоряться усі три індикатори. Щоб перезапустити прилад, відключіть його, 

перемістивши УВІМКНУТИ / ВИМКНУТИ гідростат (I) до ВИМКНУТИ, 

наповніть контейнер холодною водою, почекайте близько 10 хвилин, після 

чого увімкніть прилад знову. Якщо зволожувач не вмикається, повторіть 

операцію.  

Модель UH800E  

Коли прилад підключений в розетку вперше, ви почуєте звуковий сигнал і всі 

індикатори миготітимуть на дисплеї. Потім він перейде в режим очікування.  

Зволожувач повітря має п'ять функціональних кнопок.  

При натисканні однієї з них, ви почуєте звуковий сигнал.  



1. При натисканні кнопки УВІМКНУТИ/ВИМКНУТИ (T), відображається 

вологість приміщення. Якщо вологість менше 40%, на дисплеї буде 

відображатися . Якщо вологість більше 90%, на дисплеї 

відображатиметься .  

2. Встановіть необхідну вологість, використовуючи кнопки (Р) і (Q).  

Примітка: Відносну вологість можна регулювати кроками по 5% від 40% до 

85%.  

Якщо кнопка (P) буде натиснута знову, прилад працюватиме безперервно і 

"  %" відображатиметься.  

Коли необхідна вологість обрана, на дисплеї буде відображатися вологість 

приміщення.  

3. При увімкненні прилад працює при максимальній потужності "  ". 

Щоб встановити мінімальну потужність, натисніть кнопку (R).  

Коли вологість в приміщенні вище заданої, прилад відключається символ 

"  " миготить на дисплеї.  

Примітка: Якщо зволожувач не відключати від мережі електроживлення, то 

щоразу, коли прилад починатиме роботу, зберігатимуться останні 

встановлені налаштування. 

Коли вода в контейнер закінчується, прилад припиняє роботу і на дисплеї 

миготить символ "  ".  

Щоб відновити роботу, наповніть контейнер водою, зачекайте приблизно 10 

хвилин, а потім натисніть кнопку перезавантаження (S). Якщо прилад не 

вмикається, повторіть операцію.  

• Проходить приблизно три хвилини перш ніж зволожувач доведе воду до 

кипіння і подасть гарячу пару в кімнату.  

• Коли вологість в приміщенні є нижчою заданого значення, прилад подає 

пару. Після досягнення заданого рівня, він вимикається.  

• Ємність для ароматичних речовин і лікувальних засобів розміщена в центрі 

решітки подачі пари. Для використання, просто додайте ароматичні 

речовини. Ємність можна вилучити, щоб полегшити миття приладу. Ніколи 

не наливайте ароматичні речовини в контейнер для води.  

 

ВАЖЛИВО: якщо ви не збираєтеся користуватися приладом протягом двох 

або більше днів поспіль, переконайтеся, що контейнер повністю порожній і 

сухий, щоб запобігти утворенню водоростей і бактерій в стоячій воді. 



ОЧИЩЕННЯ  

Підвищуючи вологість сухого повітря в будинку, зволожувачі допомагають 

створити більш комфортні умови життя. Для отримання максимальної 

користі від цього приладу і, щоб уникнути неналежного його використання, 

необхідно ретельно виконувати подальші вказівки.  

Пам'ятайте, що зі зволожувачем, як і з усіма електричними приладами, слід 

бути обережними під час використання.  

Недотримання елементарних правил чистоти може привести до утворення 

мікроорганізмів у воді, що залишилася в контейнері. Тому дії щодо 

очищення повинні проводитися регулярно, щоб підтримувати правильну та 

ефективну роботу зволожувача повітря.  

Правильне і постійне очищення приладу є надважливим, щоб уникнути 

утворення бактерій і водоростей.  

ЩОДЕННИЙ ДОГЛЯД  

Зволожувач кип’ятить воду, стерилізує її і виробляє чисту теплу пару.  

Всі домішки збираються у випарну камеру. Ніколи не використовуйте 

металеві або гострі предмети для очищення елементів випаровувача. Не 

використовуйте миючі засоби, бензин, гас, бензол, рідини для чищення скла 

або меблів, або інші розчинники для очищення зволожувача і його 

компонентів.  

1. Перед очищенням, вимкніть зволожувач перемістивши вимкач 

УВІМКНУТИ/ ВИМКНУТИ в положення ВИМКНУТИ і від'єднавши прилад 

від електромережі.  

2. Зніміть контейнер зі зволожувача і спустоште його;  

3. Зніміть захисну кришку (B).  

4. Утримуйте основу приладу двома руками і нахиліть її над раковиною або 

іншим резервуаром, щоб очистити всі залишки води з основи. Ніколи не 

ставте основу зволожувача в раковину або інший резервуар і не тримайте 

безпосередньо під краном.  

5. Ретельно очистіть контейнер і основу чистою ганчіркою. Якщо ви хочете 

використовувати зволожувач відразу після очищення, налийте в контейнер 

свіжу воду і встановіть його на основу.  

ЩОТИЖНЕВИЙ ДОГЛЯД  

Для видалення накипу:  

1.Повторіть дії 1, 2 і 3 з попереднього пункту.  

2.Налийте одну чашку нерозбавленого оцту в випарну камеру і контейнер.  

Залиште прилад увімкненим протягом приблизно 20 хвилин і очистіть всі 

внутрішні стінки за допомогою м'якої щітки.  



Якщо ще ви помітили залишки накипу, залиште оцет ще на 30 хвилин або 

більше.  

Використовуйте тканину, змочену нерозбавленим оцтом, щоб видалити 

накип з основи приладу.  

3.Перед початком дезінфекції контейнера, видаліть всі залишки оцту теплою 

водою.  

Для дезінфекції контейнера:  

1.Налийте в контейнер дві чайні ложки відбілювача і води.  

2.Залиште цей розчин приблизно на 20 хвилин, час від часу помішуючи.  

Переконайтеся, що вся поверхня змочена розчином;  

3.Вилийте розчин з контейнера приблизно через 20 хвилин і добре промийте 

проточною водою, щоб повністю усунути запах відбілювача;  

4.Якщо ви хочете одразу використовувати зволожувач, заповніть контейнер і 

встановіть його на основу. 

 

ЯК ЗБЕРІГАТИ ЗВОЛОЖУВАЧ  

Якщо ви не маєте наміру використовувати зволожувач повітря протягом 

деякого часу, виконайте наступні дії:  

1.Обережно очистіть, промийте і висушіть зволожувач, як описано вище;  

НІКОЛИ не залишайте воду в приладі, якщо не маєте наміру користуватися 

ним протягом тривалого часу. Вода може нанести непоправну шкоду і  

погіршити роботу приладу.  

2 Запакуйте прилад в оригінальну упаковку і поставте його в сухе 

прохолодне місце;  

3 Очистіть зволожувач перед повторним використанням на початку 

наступного сезону. 


