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Szanowny Kliencie!

Zakupiony wysokiej jakości produkt 
marki ADE łączy w sobie inteligentne 
funkcje z wyjątkową stylistyką. Ten 
nawilżacz powietrza jest praktycznym 
towarzyszem dla zapewnienia 
świeżego powietrza otoczenia. 
Wieloletnie doświadczenie marki 
ADE gwarantuje wysoki standard 
techniczny oraz sprawdzoną jakość. 
Życzymy przyjemności cieszenia się 
komfortową jakością powietrza!
Zespół ADE 

IM_Web_HM 1800-1_1800-2_PL_201810_V1
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Informacje ogólne
O instrukcji

Niniejsza instrukcja obsługi zawiera 
opis bezpiecznej obsługi i pielęgnacji 
artykułu. Instrukcję obsługi 
należy przechowywać w celu jej 
późniejszego wykorzystania. 

Jeżeli produkt będzie przekazywany innej 
osobie, należy przekazać również tę instrukcję. 
Nieprzestrzeganie instrukcji obsługi może 
spowodować obrażenia ciała lub uszkodzenie 
produktu.

Objaśnienie znaków
Ten symbol w połączeniu ze słowem 
NIEBEZPIECZEŃSTWO ostrzega przed 
poważnymi obrażeniami ciała. 
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Ten symbol w połączeniu ze słowem 
OSTRZEŻENIE ostrzega przed 
obrażeniami ciała średniego  
i lekkiego stopnia.

Ten symbol w połączeniu ze słowem 
WSKAZÓWKA ostrzega przed stratami 
materialnymi.

Ten symbol oznacza dodatkowe 
informacje i ogólne wskazówki.

Zawartość dostawy
 � Nawilżacz powietrza na USB
 � Przewód przyłączeniowy USB
 � Samochodowy adapter przyłączeniowy
 � Instrukcja obsługi
 � Wymienny bawełniany pręcik
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Zastosowanie
Niniejszy nawilżacz powietrza służy do poprawy 
jakości powietrza poprzez zwiększenie jego 
wilgotności na skutek rozpylania wody. Jest on 
przeznaczony wyłącznie do użytku prywatnego  
w suchych pomieszczeniach. 
Nawilżacz powietrza nie może być używany  
jako inhalator. 

Bezpieczeństwo
 � Ten produkt może być używany przez 

dzieci w wieku do lat 8 oraz przez 
osoby z ograniczonymi zdolnościami 
fizycznymi, sensorycznymi lub 
umysłowymi, bądź którym brakuje 
doświadczenia i wiedzy tylko wtedy, 
gdy są nadzorowane lub przeszły 
przeszkolenie z zakresu bezpiecznego 
użytkowania produktu i rozumieją 
wynikające z tego niebezpieczeństwa.
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 � Dzieci nie mogą bawić się produktem.
 � Dzieci nie mogą czyścić ani serwisować 

urządzenia, chyba że mają 8 lat lub 
więcej i są nadzorowane.

NIEBEZPIECZEŃSTWO dla dzieci
 � Dzieci należy trzymać z dala od opakowania 

i drobnych elementów. Połknięcie grozi 
uduszeniem. 

OSTROŻNIE — straty materialne
 � Należy chronić nawilżacz powietrza 

przed silnymi uderzeniami, wibracjami, 
bezpośrednim promieniowaniem słonecznym 
oraz zabrudzeniem i dużą wilgotnością.

 � Nie dokonywać zmian w produkcie. Naprawy 
należy przeprowadzać w wykwalifikowanym 
serwisie. Nieprawidłowo wykonane naprawy 
mogą spowodować poważne zagrożenia dla 
użytkownika.

 � Nawilżacz powietrza jest wypełniony wodą. 
Jednakże samego urządzenia, kabla USB oraz 
samochodowego adaptera przyłączeniowego 
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nie wolno zanurzać w wodzie ani innych 
cieczach. 

 � Nawilżacz powietrza należy napełniać 
wyłącznie świeżą, zimną wodą pitną. Nie 
używać wody destylowanej i nie dodawać 
żadnych aromatów na bazie oleju ani 
substancji zapachowych. 

 � Podczas eksploatacji może dochodzić w 
obrębie nawilżacza powietrza do rozpylania 
wody lub tworzenia się osadów. W razie 
potrzeby należy podłożyć odpowiednią 
podkładkę pod urządzeniem.

 � Nie stawiać nawilżacza powietrza na gorących 
powierzchniach oraz w pobliżu urządzeń 
elektrycznych i delikatnych przedmiotów. 

 � Nie stawiać nawilżacza powietrza 
bezpośrednio pod regałem ani wiszącą szafką. 

 � Nie używać do czyszczenia żrących środków 
chemicznych, środków do szorowania, 
twardych gąbek itp.
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Dodatkowe wskazówki bezpieczeństwa 
w przypadku używania w samochodzie

 � Nie wolno podłączać i obsługiwać nawilżacza 
powietrza w czasie aktywnego uczestniczenia 
w ruchu drogowym i przykładowo 
prowadzenia pojazdu. Niebezpieczeństwo 
spowodowania wypadku!

 � Nawilżacz powietrza i kabel nie mogą 
stanowić zagrożenia dla kierowcy oraz 
pasażerów. Należy je zawsze przechowywać 
i pewnie mocować w taki sposób, aby 
przykładowo podczas nagłego hamowania 
nie istniało niebezpieczeństwo obrażeń 
spowodowanych przemieszczaniem się 
elementów urządzenia. Podczas jazdy 
wszystkie podzespoły pojazdu (pedały, 
kierownica, itd.) muszą być swobodnie 
dostępne i musi być zagwarantowana 
swoboda ich obsługiwania przez kierowcę.

 � Jeśli akumulator samochodowy jest już 
bardzo stary i słaby, nie należy korzystać 
z nawilżacza powietrza przy wyłączonym 
silniku. W przeciwnym razie może zdarzyć się, 
że nie uda się uruchomić silnika pojazdu.
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W skrócie

1 Otwór rozpylacza

2 Włącznik/wyłącznik i przycisk funkcyjny z 
funkcją nawilżania

3 Pokrywa urządzenia

4 Podstawa urządzenia ze zbiornikiem

3

2

1

4
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Pokrywa urządzenia

5 Gniazdo przyłączeniowe (mini USB)

6 Plastikowa nakrętka z bawełnianym 
pręcikiem (wewnątrz)

7 Otwory doprowadzające wodę

Bez Rysunku: 

 - Przewód przyłączeniowy USB

 - Samochodowy adapter przyłączeniowy

 - Wymienny bawełniany pręcik

5

6

7
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Uruchamianie
Napełnić wodą

1. W razie konieczności: Odłączyć urządzenie od 
zasilania elektrycznego.

2. Stabilnie trzymać podstawę nawilżacza i zdjąć 
pokrywę obracając w kierunku przeciwnym do 
ruchu wskazówek zegara.

3. Napełnić dolną część nawilżacza czystą, zimną 
wodą pitną. Nie przepełniać pojemnika i 
stosować się do oznaczenia maksymalnego 
poziomu. Pojemność: ok. 160 ml.

4. Ponownie nałożyć pokrywę nawilżacza i 
obracać zgodnie z ruchem wskazówek zegara 
aż do zatrzaśnięcia. 

Tworzenie połączenia elektrycznego
1. Końcówkę z małą wtyczką (mini USB) kabla 

przyłączeniowego USB włożyć do gniazda 
nawilżacza.
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2. Drugą końcówkę kabla przyłączeniowego 
USB włożyć do gniazda USB ładowarki lub 
komputera. Możliwe jest także podłączenie do 
powerbanku. 

Należy pamiętać: 
 � Zawsze używać urządzenie ustawione w 

pozycji pionowej. 
 � Rozpylanie napełnionej wody odbywa się za 

pomocą wibracji o wysokiej częstotliwości.
 � W celu podłączenia w samochodzie do 

zapalniczki („samochodowa wtyczka 
napięciowa”), używać załączonego adaptera 
przyłączeniowego. 

 � Nawilżacz powietrza można także podłączyć 
za pomocą wielu powszechnie dostępnych na 
rynku ładowarek do smartfona. Przestrzegać 
parametrów z punktu „Dane techniczne”.
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Użytkowanie

NIEBEZPIECZEŃSTWO obrażeń
 � Podczas używania w samochodzie 

należy przestrzegać rozdziału 
„Dodatkowe wskazówki 
bezpieczeństwa w przypadku 
używania w samochodzie”.

Podczas pierwszego użycia i po 
wymianie bawełnianego pręcika: Po 
napełnieniu wodą należy odczekać kilka 
minut, zanim zostanie uruchomione 
urządzenie. Bawełniany pręcik musi 
najpierw nasączyć się wodą.

Ponowne naciśnięcie włącznika/wyłącznika i 
przycisku funkcyjnego pozwala ustawić odpowiednią 
funkcję. Przycisk świeci się zgodnie z poniższym:

 � Niebieski: Tryb ciągły 
 � Czerwony: Odstępy 10 sekundowe
 � Brak podświetlenia: Nawilżacz powietrza jest 

wyłączony.
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Czas pracy przy pełnym zbiorniku wynosi:
 � Praca ciągła: ok. 6 godzin
 � Odstępy 10 sekundowe: ok. 10 godzin

Należy pamiętać: 
 � Jeśli urządzenie się nagle wyłączy, zbiornik 

jest pusty, patrz rozdział „Napełnianie wodą”. 
 � Odłączyć urządzenie od zasilania 

elektrycznego, jeśli nie będzie używane przez 
dłuższy czas.

Czyszczenie
 − W razie potrzeby przetrzeć delikatnie 

wilgotną ściereczką nawilżacz powietrza i 
otwór rozpylacza. Nie zanurzać urządzenia, 
kabla i adaptera w wodzie ani innych 
cieczach. Nie dopuścić do kontaktu otworu 
rozpylacza z ostrymi przedmiotami.

Konserwacja
Po 30 dniach lub 30-krotnym użyciu (w zależności 
od stanu faktycznego):
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1. Odłączyć nawilżacz powietrza od zasilania 
elektrycznego.

2. Zdjąć pokrywę urządzenia. 
3. Opróżnić zbiornik i wytrzeć do czysta.

4. Obracać plastikową nakrętkę delikatnie w 
lewo i w prawo i wyjąć do dołu. Jeśli wypadnie 
sprężyna: Należy ją ponownie nałożyć do 
wgłębienia w plastikowej nakrętce.
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5. Sprawdzić stan montowanego pręcika z 
bawełny. 

W zależności od stanu należy wymienić 
pręcik na dostarczony wymienny pręcik z 
bawełny po upływie ok. 6 miesięcy.  
W przypadku dobrego stanu  
(w zależności od jakości używanej wody), 
można także używać bawełnianego 
pręcika przez dłuższy czas. 

6. Otwory doprowadzające wodę należy czyścić 
za pomocą miękkiej ściereczki i w razie 
potrzeby usunąć cząsteczki zanieczyszczeń. 

7. Ponownie nałożyć plastikową nakrętkę i 
odpowiednio dokręcić.

8. Napełnić wodą i ponownie zmontować 
nawilżacz powietrza. 

Usterki i ich usuwanie
Nawilżacz powietrza nie pracuje (włącznik/
wyłącznik oraz przycisk funkcyjny nie świeci). 

 � Sprawdzić połączenie elektryczne.
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Nawilżacz powietrza krótko pracuje i po chwili 
ponownie się wyłącza. 

 � Sprawdzić zawartość zbiornika.
Nawilżacz powietrza nie pracuje, chociaż 
włącznik/wyłącznik oraz przycisk funkcyjny 
świeci. 

 � Sprawdzić czy nie jest zablokowany otwór 
rozpylacza i w razie potrzeby go oczyścić.

 � Sprawdzić czy nie są zablokowane otwory 
doprowadzające wodę i w razie potrzeby je 
oczyścić. 

Dane techniczne
Model: HM 1800-1 (biały)

HM 1800-2 (czarny)

USB: 5 V

Moc: 2 W

Ładowarka 
samochodowa:

Moc wejściowa: 12–24 V
Moc wyjściowa: 5 V
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Pojemność zbiornika: ok. 160 ml

Dystrybutor  
(nie adres serwisu):

Waagen-Schmitt GmbH
Hammer Steindamm 27-29
22089 Hamburg, Niemcy

Nasze produkty są stale rozwijane i usprawniane. 
Z tego powodu zawsze możliwe są zmiany w 
wyglądzie i zmiany techniczne.

Gwarancja
Firma Waagen-Schmitt GmbH gwarantuje przez  
2 lata od daty zakupu bezpłatne usuwanie braków 
z tytułu błędów materiałowych lub produkcyjnych 
w drodze naprawy lub wymiany. 
W przypadku korzystania z gwarancji prosimy o 
zwrócenie sprzedawcy artykułu wraz z dowodem 
zakupu (podając również powód reklamacji). 
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Deklaracja zgodności
Firma Waagen-Schmitt GmbH deklaruje 
niniejszym, że nawilżacz powietrza na USB jest 
zgodna z dyrektywami UE 2014/30/UE  
i 2011/65/UE.  
Deklaracja traci ważność, jeżeli w przedmiocie 
dokonano zmian, które nie zostały z nami 
uzgodnione.

Hamburg, październik 2018
Waagen-Schmitt GmbH
Hammer Steindamm 27-29
22089 Hamburg, Niemcy 

Utylizacja
Utylizacja opakowania

Opakowanie należy utylizować 
zgodnie z jego rodzajem. Tektura i 
karton powinny trafić do pojemnika 
na papier, folia do pojemnika na 
surowce wtórne.
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Utylizacja produktu
Produkt należy utylizować zgodnie z przepisami 
obowiązującymi w danym kraju.

Urządzeń nie wolno wyrzucać 
razem ze zwykłymi odpadami 
domowymi
Po zakończeniu okresu użytkowania 
produkt należy przekazać do 
odpowiedniej utylizacji. 

Surowce wtórne znajdujące się w urządzeniu 
zostaną przekazane do recyklingu, co zmniejszy 
zanieczyszczenie środowiska. Zużyte urządzenie 
należy oddać do punktu zbiórki odpadów 
elektrycznych lub do punktu zbiórki surowców 
wtórnych. Więcej informacji można uzyskać  
od lokalnego zakładu utylizacji lub  
administracji gminy.








