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INFORMACJE: 

Technologia ultradźwiękowa zapewnia skuteczne i całkowicie bezpieczne oczyszczanie. 
 

Główną zaletą systemu nebulizacji ultradźwiękowej jest uzyskanie drobno rozpylonej cieczy w  
temperaturze otoczenia. Z tego powodu cząstki nie osiadają łatwo na powierzchniach, które napotykają na 
swojej drodze. Zapobiega to zjawisku kondensacji w wyniku wyższej od otoczenia temperatury płynu 
grzewczego w formie gazowej. 

 

Wskazane jest powtórzenie zabiegu co najmniej raz do roku, aby zapewnić bezpieczeństwo układy 
klimatyzacji, bez przykrych zapachów i zanieczyszczeń bakteryjnych. 

 

Należy przeczytać uważnie niniejszą instrukcję przed zastosowaniem urządzenia. Ściśle przestrzegać 
poniższych wskazówek. 

 
 

OPIS: 
 

Nebulizator ultradźwiękowy wyłącza się automatycznie po obniżeniu się poziomu produktu do minimum. 
Rzeczywisty czas trwania procesu rozpylania zależy od temperatury: im wyższa temperatura, tym krótszy 
czas atomizacji. 

 

SPECYFIKACJE TECHNICZNE 
 

 Zasilanie: prąd zmienny 100V - 240V 

 Zdolność do atomizacji: około 130 ml/godzinę (temperatura otoczenia 20°C) 

 Zakres temperatur pracy: -1 do + 60°C 

 Zakres temperatur przechowywania: -30°C do + 90°C 

 Wymiary: 130x63x90mm 

 Waga: 0,300 kg 

 
EKSPLOATACJA: 

 
 Po rozpakowaniu urządzenia po raz pierwszy, należy upewnić się, że nie zostało w żaden sposób 

uszkodzone fizyczne podczas transportu. 

 Umieścić nebulizator na płaskiej powierzchni. 

 Otworzyć butelkę ze środkiem odkażającym i dokręcić odpowiednią końcówkę. 

 Otworzyć kanał napowietrzania, ustawić wirnik na maksimum i uaktywnić ogrzewanie na maksimum 



 Podłączyć zasilacz do maszyny i włączyć do gniazda. Włożyć końcówkę z butelką w odpowiedniej 

pozycji. Nacisnąć przycisk włączania (on/off). Kiedy zaświeci się niebieskie światło rozpylacz zaczyna 

działanie. 

 Oczyszczanie zatrzymuje się automatycznie po osiągnięciu minimalnego poziomu cieczy. 

 
 

CZYSZCZENIE: 
 

Wyłączyć zasilanie i odłączyć wtyczkę zasilacza przed czyszczeniem. Jeśli maszyna właśnie skończyła pracę, 
przed czyszczeniem pozostawić ją do wystygnięcia przez ponad pół godziny. 
W przypadku stosowania przez długi okres, umyć wnętrze komory nebulizacji przy pomocy wody i octu 
(80% wody, 20% octu). Jest to konieczne do zapewnienia długiego czasu bezawaryjnej pracy urządzenia. 

 

Uwaga: 
Odłączyć zasilacz, gdy urządzenie nie jest używane. 
Nie stawiać na podłodze i zapobiec przewróceniu się. Upewnić się, że urządzenie jest całkowicie 
zmontowane przed użyciem. Nie otwierać urządzenia podczas używania. Nie podłączać ani nie odłączać 
zasilacza mokrą ręką. Nie chwytać za przewód zasilający podczas odłączania i podłączania zasilacza. 
Nie należy umieszczać w pobliżu urządzeń elektronicznych. Nie wolno używać w pobliżu materiałów 
łatwopalnych. Przechowywać poza zasięgiem dzieci. 
Pod żadnym pozorem nie zanurzać nebulizatora i końcówki w wodzie. Nie dopuszczać do dostania się wody 
do otworów wentylacyjnych podczas czyszczenia. 

 

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW 
 

PROBLEM POWÓD ROZWIĄZANIE 
Kontrolka pracy nie świeci się i 
nie ma mgły 

Sprawdzić, czy urządzenie jest 
podłączone do gniazda i 
włączone 

Podłączyć zasilacz 

Kontrolka pracy nie świeci się i 
nie ma mgły 

Przycisk włączania/wyłączania 
nie jest włączony 

Włączyć nebulizator przy użyciu 
przycisku zasilania 

Kontrolka pracy nie świeci się i 
nie ma mgły 

Wnętrze zbiornika jest brudne Usunąć brud zgodnie z instrukcją 
czyszczenia 

Kontrolka pracy świeci się, ale 
nie ma mgły 

Brak środka odkażającego. 
Urządzenie wyłączyło się. 

Wyłączyć nebulizator i odłączyć 
zasilacz. 

Nebulizator pracuje, ale objętość 
rozpylanego płynu jest bardzo 
mała 

Na rozpylaczu nagromadziły się 
zanieczyszczenia 

Oczyścić rozpylacz przy pomocy 
pędzelka 
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