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INFORMAŢII: 

 

Tehnologia cu ultrasunete asigură o curăţare efectivă în condiţii de deplină securitate.  

 

Principalul avantaj al sistemului de nebulizaţie cu ultrasunete este obţinerea unui lichid fin dispersat 

la temperatura ambiantă.  Din această cauză particulele nu se depun uşor pe suprafeţele cu care se 

confrunte pe drum. Acest lucru previne fenomenului de condensaţiei care rezultă  din cauza 

temperaturii mai înaltă decât temperatura mediului ambiant al lichidului de încălzire în formă 

gazoasă.   

 

Se recomandă repetarea procedurii cel puţin o dată pe an, pentru a asigura securitatea sistemului de 

aer condiţionat, fără mirosuri neplăcute şi contaminări bacteriane.  

 

Citiţi cu atenţie prezentul manual de utilizare înainte de a folosi aparatul. Urmaţi cu atenţie 

următoarele instrucţiuni.  

 

DESCRIERE: 

 

Nebulizatorul cu ultrasunete se opreşte automat după ce nivelulul produsului se micşorează până la 

minimum.  

Durata efectivă a procesului de pulverizare depinde de temperatură: cu cât temperatura este mai 

înaltă cu atât timpul de atomizare este mai scurt.  

 

 

SPECIFICAŢIILE TEHNICE 

 

Alimentare: curent alternativ 100V - 240V 

Capacitatea de automizare: circa 130 ml/pe oră (temperatura ambiantă 20°C) 

Intervalul temperaturilor de funcţionare: -1 până la + 60°C  

Intervalul temperaturilor de depozitare: -30°C până la + 90°C 

Dimensiunile: 130x63x90mm 

 Greutatea: 0,300 kg 
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EXPLOATAREA: 

 

După despachetarea aparatului pentru prima dată, asiguraţi-vă că nu a fost deteriorat fizic în timpul 

transportului.  

Aşezaţi nebulizatorul pe o suprafaţă plană.  

Deschideţi capacul butelci cu dezinfectant şi aplicaţi adaptorul înşrubându-l  corespunzător. 

Deschideţi canalul de aerare, setaţi rotorul în poziţia maxim şi activaţi încălzirea pe nivelul maxim.  

Conectaţi adaptorul de alimentare la aparat şi conectaţi-l la priză. Introduceţi adaptorul cu butelcă 

în poziţia corespunzătoare. Apăsaţi butonul de pornire (on/off). Atunci când nebulizatorul 

începe să lucreze se aprinde lumina albastră. 

Curăţarea se opreşte automat odată ce este atins nivelul minim de lichid.  

CURĂŢARE: 

 

Opriţi alimentarea şi deconectaţi adaptorul de alimentare înainte de curăţare. În cazul în care 

aparatul tocmai a terminat lucru, lăsaţi-l să se răcească timp de mai mult de o jumătate de oră 

înainte de curăţare.  

În cazul în care aparatul este utilizat pe o perioadă îndelungată de timp, spălaţi interiorul camerei de 

nebulizare cu apă şi oţet (80% apă, 20% oţet). Acest lucru este necesar pentru a asigura o funcţionare 

sigură a aparatului pe o durată îndelungată de timp. 

 

Atenţie: 

Când aparatul nu este folosit deconectaţi adaptorul de alimentare.  

Nu aşezaţi-l pe podea şi preveniţi prăbuşirea aparatului. Asiguraţi-vă că aparatul este complet montat 

înainte de utilizare. Nu deschideţi aparatul în timpul utilizării. Nu conectaţi şi nu deconectaţi cu 

mâinile ude. Nu prindeţi de cablul de alimentare când conectaţi sau deconectaţi adaptorul de 

alimentare.  

Nu amplasaţi în apropierea aparatelor electronice. Nu folosiţi aparatul în apropierea materialelor 

inflamabile. Nu lăsaţi aparatul la îndemâna copiilor.  

Nu scufundaţi niciodată nebulizatorul şi adaptoarele în apă. Nu permiteţi pătrunderea apei în 

orificiile de ventilaţie în timpul curăţări.  
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Rezolvarea problemelor 

PROBLEMA CAUZA REZOLVARE 

Semnalul luminos de lucru nu 

este aprins şi nu este ceaţă  

Verificaţi dacă aparatul este 

conectat la priză şi este pornit  

Conectaţi sursa externă de 

alimentare  

Semnalul funcţionării nu este 

aprins şi nu este ceaţă  

Butonul pornire/oprire nu este 

pornit  

Porniţi nebulizatorul cu ajutorul 

butonului adaptorului de 

alimentare  

Semnalul luminos de lucru nu 

este aprins şi nu este ceaţă 

Interiorul recipientului este 

 murdar  

Îndepărtaţi impurităţile 

conform cu instrucţia de 

curăţare  

Semnalul luminos de lucru este 

aprins dar  nu este ceaţă  

Lipsa dezifectantului. Aparatul 

s-a oprit.  

Opriţi nebulizatorul şi 

deconectaţi adaptorul de 

alimentare.  

Nebulizatorul lucrează dar 

volumul lichidului pulverizat 

este foarte mic.  

Pe pulverizator sau adunat 

impurităţi  

Curăţaţi pulverizatorul cu 

pensula 
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