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Gratulujemy zakupu nawilżacza – oczyszczacza powietrza 
W2055A / 2055D!

Właściwe zastosowanie:
Urządzenie może być wykorzystywane wyłącznie 
do nawilżania i oczyszczania powietrza wewnątrz 
pomieszczeń.

Czy wiedzą Państwo, że suche powietrze w 
pomieszczeniach:

 
pieczenie oczu

 
pokojowych

 

Wskazówki ogólne
Klimat panujący w pomieszczeniach daje poczucie kom-

pomieszczeń mieszkalnych.

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

-
czeniach (pomiesz – czeniach) mieszkalnych i w 

-

należy zawsze uważać na dzieci przebywające w 
pobliżu nawilżacza powietrza (1).

-

wystąpienia innych uszkodzeń.

zapachowych»). Nie dodawać żadnych substancji, 

urządzenie! W takich wypadkach naprawa nie jest 

-

Opis działania
Twoje urządzenie

ujemnie i przywierają do talerzy nawilżacza

z wodą wewnątrz nawilżacza. W procesie tym powietrze 
przechodzące przez talerze jest czyszczone w naturalny 

deszcz. 

Rozpakowanie

urządzenia (10 – 12).

wszystkie paski kartonowe z opakowania 

tabliczce znamionowej (15).
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Pojemniczek na olejki  
zapachowe / klucz do 

Panel sterowania

Wylot powietrza

Pokrywa

Blokada talerzy

Budowa urządzenia

nawilżających

Regulacja długości kabla

 

przechowywania kabla (19)

 
®

obudowy

Uruchomienie
Prawidłowe umieszczenie urządzenia:

 
pokoju.

 
oraz czyszczenia nawilżacza.

pomieszczeniach nawilżacz można ustawić w pobliżu 

 
 

(25).

 
10  – 15 minut od uruchomienia.
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Nie dodawać do wody żadnych substancji!

-

Używanie olejków zapachowych
W wanience jest specjalny pojemnik na olejki zapachowe 

-

nawilżające».

Utrzymanie wody w czystości (ISS)
®  

antybakteryjne działanie srebra i przez jeden sezon zapew-

-

i wyłącznie w nawilżaczach powietrza. Należy spojrzeć na 

Wskaźnik wymiany Srebrnej Elektrody
 

-

-

roku użytkowania.

A

EB C D

Działanie W2055A

A) Pokrętło

A do pozycji C lub D. Żeby wyłączyć urządzenie, należy 

B) Włączanie / wyłączanie

C) Tryb normalny
Po wyborze pozycji C urządzenie jest ustawione w trybie 

nawilżania.

D) Tryb nocny

w trybie nocnym, wyjątkowo cicho.

E) Dioda sygnalizacyjna

-

2055D).
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A B

D E FC

G

H

A) Włączanie / wyłączanie

B) Ustawienie wilgotności

-

Szybkie wyświetlanie aktualnej 
wilgotności względnej

-

sekundach.

C) Wymiana Srebrnej Elektrody

D) Czyszczenie urządzenia

E) Wilgotność aktualna / żądana

F) Wskaźnik pustego zbiornika  
 (automatyczne wyłączanie)

kiedy zbiornik powinien zostać napełniony. Kiedy poziom 
wody spadnie poniżej poziomu minimum, urządzenie 

-

-

-
enie urządzenia.
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Przed czyszczeniem urządzenia należy wyjąć 

urządzenie napełnione wodą nie było włączane przez 
ponad jeden tydzień.

Zalecana częstotliwość czyszczenia

powietrza i wody, a także od czasu pracy urządzenia. Ci-

Czyszczenie górnej części obudowy

Czyszczenie wentylatora

Czyszczenie zbiornika na wodę i wanienki 
(co 2 tygodnie)

Czyszczenie talerzy nawilżających  
(co 4 tygodnie)

-

-

pozycji.

Po czyszczeniu złożyć z powrotem urządzenie w odwrotnej 
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dłuższy czas nie jest używane

przechowywać osobno w celu ochrony uszczelki. 

Utylizacja

lokalnych władz.

Dane techniczne

Przeznaczony do pomieszczeń 50 m2  / 125 m

Poziom hałasu < 25 dB(A)

 

Problem Możliwa przyczyna Rozwiązanie

 

 Brak wody w zbiorniku Napełnić zbiornik

 Wypaczone tarcze Wymienić tarcze

Brak nawilżania  Brak wody w zbiorniku Napełnić zbiornik 

Usuwanie usterek

Gwarancja

-
specjalizowane osoby. Naprawy wykonane przez osoby 

-

Części zamienne

-

producenta. Wszystkie naprawy powinny być wykonywane 
-


