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Czyszczen ie oraz konserwacja 

1. Nalezy regularnie czyscic zbiornik z wodcl_, aby zachowac optymalncl_
wydajnosc.
2. Nalezy regularnie czyscic konwerter oraz filtr, aby zapobiec powstawaniu
osadu.
3. Nalezy odtcl_czac urzcJ.dzenie przed rozpocz�ciem czyszczenia. Nie nalezy
pocicl_gac bezposrednio za kabel podczas odtc)_czania.
4. Nie nalezy uzywac zrc)_cych substancji, alkoholu, benzyny itp. do czyszczenia
u rzc)_dzen ia.
5. Nie nalezy czyscic urzcl_dzenia srodkami chemicznymi. Jesli osad nie chce
znikncl_c, nalezy uzyc detergent6w naszej produkcji lub polecane przez nas.
Zmieszaj kwas cytrynowy w wodzie o temperaturze 60°C. Mieszank� take)_
nalezy zostawic na 5 mi nut w urzcl_dzeniu i nast�pnie wyczyscic osad
szczoteczkc)_.
6. Wyjmij flltr ze zbiornika i zanurz go w biatym occie na 15 minut. Dzi�ki temu
flltr zostanie wyczyszczony i moze bye uzywany jak nowy.
7. Nalezy regularnie opr6zniac zbiornik, aby urzcl_dzenie byto czyste.
8. Jesli urzc)_dzenie ma nie bye uzywane przez dtugi czas, wyczysc kazdc)_ jego
cz�sc, schowaj do opakowania i przechowuj w suchym miejscu.

Uwagi 

Uzytkowanie: Zdejmij dzi6bek przed dodaniem wody do zbiornika. Obr6c 
zbiornik do gory nogami, aby usunc)_c pokryw�. Wod� nalezy wlewac 
bezposrednio do otworu z boku. Po zatozeniu pokrywy z powrotem, mozna 
znowu korzystac z urzqdzenia. 
Woda w bazie: Nawilzacz ten uzywa ultradzwi�kowego atomizera. Zbiornik 
wody stuzy jedynie do czasowego przechowywania wody i nieuniknione jest, 
ze woda pojawi si� r6wniez w bazie urzcl_dzenia. 
Regulowanie nawilzania: Mozesz dostosowac intensywnosc nawilzania 
podczas uzytkowania. Jesli podczas nawilzania w pobliz:u urzcl_dzenia b�dzie 
wilgotno, nalezy zredukowac nawilz:anie. 











Rozwiqzywanie problem6w 

Dioda si� nie zapala i urzqdzenie nie nawilza 

Problem: Urzqdzenie nie jest podtqezone lub jest popsute. 

Rozwiqzanie: Podtqcz urzqdzenie ponownie. Jesli nadal nie dziata, skontaktuj 

si� z serwisem 0eerma. 

Stabe nawilzanie 

Problem: W urzqdzeniu jest osad lub woda nie jest czysta 

Rozwiqzanie: wyczysc atomizer i napetnij zbiornik ponownie czystq wodc! 

Nietypowy dzwi�k dobiegajqcy z urzqdzenia 

Problem: Za mato wody w zbiorniku/nier6wna powierzchnia 

Rozwiqzanie: 0olej wody do zbiornika i pot6z urzctdzenie na ptaskiej 

powierzchni 

Skontaktuj si� z serwisem, jesli problemy nie zostanq rozwiqzane. Uzytkownik 

nie moze samemu naprawiac ani rozkr�cac urzctdzenia. 

Wszelkie prawa zastrzezone. 

Niniejsza instrukcja jest wtasnosciq firmy INN PRO. 
Kopiowanie i dystrybucja w celach komercyjnych, catosci lub cz�sci 

instrukcji bez zezwolenia zabronione. 



Ochrona środowiska

Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie 
z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany 
łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on 
selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. 
Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz 
potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska 
naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego 
sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami 
ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. 
Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w 
urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w 
którym produkt został zakupiony

Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego 
Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczących 
zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkowania, 
ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających 
zagrożenia, które powinny zostać wykryte i 
wyeliminowane.

Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji dystrybutora / 
producenta dostępne na stronie internetowej https://serwis.innpro.pl/
gwarancja
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