
 

 

 

 

    INSTRUKCJA OBSŁUGI 

Ultrasoniczny nawilżacz powietrza 

MODEL: HTJ-2119 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zanim rozpoczniesz użytkowanie 

 Przeczytaj ostrożnie całą instrukcję. 

 Zachowaj instrukcję do użytku w przyszłości. 

 Odizoluj i policz wszystkie części zestawu 

 Przeczytaj każdy krok dokładnie i trzymaj się przedstawionego porządku 

 Zalecamy, żeby jak tylko jest to możliwe, składać urządzenie w jednym miejscu i unikać jego 

przenoszenia, jeżeli nie ma takiej potrzeby. 

 Zawsze trzymaj produkt na płaskiej, pewnej i stabilnej powierzchni. 

 Trzymaj wszystkie małe części i elementy opakowania z dala od niemowląt, dzieci, ponieważ 

grozi to poważnym ryzykiem zadławienia. 

 



Zasady bezpieczeństwa podczas użytkowania: 

 

1. Urządzenie powinno być utrzymywane w poziomie podczas użytkowania i nie powinno być 

umiejscowione na podstawie o kącie większym niż 10 stopni. W przeciwnym razie woda ze 

zbiornika może łatwo się rozlać na powierzchnię. 

2. Po nalaniu wody do zbiornika, upewnij się że docisnąłeś pokrywkę zbiornika z wodą (ważne 

szczególnie podczas obrócenia zbiornika do góry nogami, kiedy to pokrywka powinna 

zapewnić szczelność, jeżeli woda wycieka, to oznacza, że pokrywka nie została dociśnięta); w 

przeciwnym razie woda ze zbiornika może łatwo wycieknąć. 

3. Jeśli po ustawieniu poziomu nawilżenia powietrza, otaczająca wilgotność powietrza będzie 

wyższa niż ta ustawiona przez użytkownika, to urządzenie przestanie działać. Z tego względu 

nie należy ustawiać zbyt niskiego poziomu nawilżenia powietrza, ponieważ może to skutkować 

ciągłym wyłączeniem urządzenia i brakiem mgiełki nawilżającej. 

4. Trzymać urządzenie podczas użytku z dala od łóżek, mebli, aby uniknąć zawilgocenia 

otaczających przedmiotów. 

5. Należy stosować się do instrukcji obsługi podczas codziennej obsługi, podczas czyszczenia 

produktu oraz w celu jego konserwacji. 

 

 

 

Dziękujemy za wybranie naszego nawilżacza. To produkt prosty w obsłudze, o atrakcyjnym wyglądzie, 

co dowodzi wyrafinowanego rzemiosła, a także jego wielofunkcyjności. Mamy nadzieję, że będą 

Państwo czerpać przyjemność podczas jego codziennego użytkowania. 

 

Specyfikacja 

Napięcie 100-240V/50-60Hz 

Moc 40W 

Pojemność 4,5 l 

Hałas Do 35 dB 

Objętość mgiełki 350 ml/h 

Wymiary 230x165x312mm 

Tworzywo PP + ABS + AS 

Akcesoria Instrukcja obsługi użytkownika, pilot do obsługi zdalnej  

Urządzenie przystosowane do 
pracy w następujących 
warunkach 

Temperatura: 5 – 40 °C 
Wilgotność względna: do 80% 

 

 

 

 

 



Dostępne funkcje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Części urządzenia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Sposób umiejscowienia urządzenia  

1. Należy trzymać urządzenie przynajmniej 2 metry z dala od telewizora, sprzętu audio oraz 

innych urządzeń elektrycznych. 

2. Ustaw urządzenie na płaskiej i stabilnej powierzchni, aby utrzymać go pozycji pionowej i 

uniknąć przechylania. 

3. Nie ustawiaj urządzenia w pobliżu zasłon. 

4. Ustaw urządzenie z daleka od jakiegokolwiek źródła ciepła, np. piec grzewczy, unikaj 

ekspozycji urządzenia na światło słoneczne. 

 

Sposób użycia  

1. Zdejmij zbiornik z wodą. 

2. Odkręć zawór. 

3. Napełnij zbiornik wodą. 

4. Zainstaluj zbiornik z wodą i dodaj olejek zapachowy. 

 

 

 

 

 

 



Opis funkcji 

 

1. Podłącz urządzenie do zasilania. Usłyszysz „dźwięk kropelki”, co oznacza, że urządzenie 

znajduje się w stanie gotowości (tylne światełko zasilania „ ” nie będzie się świecić). 

Jeżeli jest niedobór wody w zbiorniku, nie usłyszysz dźwięku. 

2. Wciśnij przycisk ON/OFF „ ”, aby uruchomić urządzenie (z domyślnym dużym zasięgiem 

emitowania mgiełki), światełko nocne będzie włączone, światełka paska wskazującego 

mgiełki „ ” oraz światełko oznaczające ilość mgiełki zapalą się w trakcie użytkowania. 

Podczas gdy urządzenie pracuje naciśnij przycisk kontroli wilgotności „ ”, wybierz 

objętość mgiełki z 3 dostępnych jej poziomów: niska objętość, średnia objętość, duża 

objętość. Zależnie od wybranego poziomu światełko paska wskazującego mgiełkę będzie się 

zmieniać. Otaczająca temperatura oraz wilgotność „ ” wyświetlane są na środku. 

3. Automatyczne wyłączanie: Naciśnij przycisk timera „ ”, aby ustawić czas, po którym 

urządzenie automatycznie się wyłączy, ikonka timera „ ” zapali się, a wyświetlacz wskaże 

obecne ustawienie czasu, po którym urządzenie wyłączy się w polu wyświetlania 

temperatury „ ” na zmianę z temperaturą otoczenia. Możesz zwiększać czas co 

godzinę w zakresie od 1 do 12 godzin.  Wybrany czas jest odliczany na wyświetlaczu do 12 

godzin. Kiedy czas automatycznego wyłączenia wyświetla 12, naciśnij przycisk timera 

ponownie, aby zatrzymać automatyczne wyłączanie i usunąć ikonkę timera z wyświetlacza. 

Wciśnij przycisk timera przez dwie sekundy, aby wyłączyć ekran. 

4. Temperatura mgiełki: Podczas gdy urządzenie pracuje, kliknij przycisk ciepła/chłodna 

mgiełka, aby urządzenie zaczęło ogrzewać mgiełkę: ikonka „ się wówczas zaświeci. 

Długie przytrzymanie przycisku ciepła/chłodna mgiełka przez 2 sekundy wyłączy/włączy 

nocne światełko LED. 

5. Tryb uśpienia: Wciśnij przycisk uśpienia „ co spowoduje, że jego ikonka się zaświeci. 

Oznacza to, że urządzenie jest w trybie uśpienia, w którym wszystkie światełka są wyłączone 

oprócz światełka zasilania oraz trybu uśpienia oraz poziom mgiełki ustawiony jest na niską 

objętość (światełka są mniej jasne niż podczas normalnego użytkowania). Naciśnij przycisk 

uśpienia jeszcze raz, aby wyjść z trybu uśpienia, aby urządzenie pracowało znowu w trybie 

normalnym. 

 

 



6. Wilgotność: 

6.1: Kiedy nie dokonano jeszcze żadnych ustawień wilgotności: 

Proszę wcisnąć przycisk ustawień wilgotności „ najpierw. Ikonka „ ” zaświeci 

się wówczas. Wskaźnik wilgotności pokaże:  _-_%. 

Wciśnij przycisk ustawień wilgotności z powrotem, a wskaźnik wilgotności pokaże 40%. Następnie za 

każdym razem, kiedy przycisk ustawień wilgotności zostanie wciśnięty, wskaźnik wilgotności zwiększy 

wyświetlaną wartość wilgotności względnej o 5% w zakresie do 80%. Naciśnij przycisk ustawień 

wilgotności ponownie, aby zakończyć ustawianie wilgotności. Gdy chcesz dokonać kolejnych 

ustawień, naciśnij ten przycisk jeszcze raz.    

     6.2: Kiedy zostały już dokonane ustawienia wilgotności: 

Ikonka ustawień wilgotności zaświeci się. Wskaźnik wilgotności wskaże ustaloną wcześniej wartość. 

Za każdym razem, kiedy wciskasz przycisk ustawień wilgotności, wskaźnik wilgotności zwiększy 

wyświetlaną wartość wilgotności względnej o 5% w zakresie do 80%. Naciśnij przycisk ustawień 

wilgotności ponownie, aby zakończyć ustawianie wilgotności. Gdy chcesz dokonać kolejnych 

ustawień, naciśnij ten przycisk jeszcze raz.    

 Kiedy wyświetlana wartość jest mniejsza niż 5% wilgotności względnej, proces nawilżania 

powietrza jest ponawiany, a wentylator zostaje włączony. 

 Kiedy wyświetlana wartość jest większa niż ustawiona wartość przez użytkownika, proces 

nawilżania powietrza jest zatrzymywany, a wentylator zostaje wyłączony. 

7. Niedobór wody w zbiorniku: Jeżeli w zbiorniku będzie zbyt mało wody, a urządzenie będzie w 

tym czasie pracować, to wszystkie jego komponenty przestaną pracować, a ikonka niedoboru 

wody się zapali na 10 sekund. Po tym czasie urządzenie przejdzie w stan gotowości. 

8. Obsługa zdalna przy użyciu pilota: To urządzenie posiada funkcję obsługi zdalnej na 

podczerwień i jej włącznik, a także przycisk ustawień objętości mgiełki, przycisk timera, 

przycisk trybu uśpienia oraz można dokonywać ustawień wilgotności przy użyciu pilota. 

 Zasady bezpieczeństwa: 

Użytkowanie i konserwacja: 

01. Tylko profesjonalny i autoryzowany fachowiec może dokonać naprawy oraz modyfikacji tego 

urządzenia. Każda próba samodzielnej modyfikacji urządzenia na własną rękę bez zgody 

producenta może skutkować zaburzeniem funkcjonowania urządzenia oraz zagrożeniem dla 

użytkownika. 

02. Jeżeli kabel zasilania jest uszkodzony, to musi on zostać wymieniony przez producenta, 

pracownika centrum obsługi klienta albo przez osobę do tego upoważnioną, aby uniknąć 

ryzyka z tym związanego. 

03. Jeżeli urządzenie wydziela dziwne dźwięki lub dziwny zapach, należy je koniecznie wyłączyć i 

odłączyć od zasilania. Naprawa powinna zostać przeprowadzona przez wykwalifikowanego 

pracownika. 

04. Kiedy urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, należy odłączyć je od zasilania i 

odłączyć kabel zasilający (to urządzenie nie musi być uziemione). 

05. Trzymaj nawilżacz dwoma rękami, kiedy nalewasz wodę do zbiornika, aby uniknąć wycieku 

wody ze zbiornika. 



06. Kiedy urządzenie pracuje, nie dotykaj wody w zbiorniku, ani żadnej innej powstałej wody 

żadną częścią swojego ciała. 

07. Nie pozwól, aby urządzenie pracowało, kiedy zbiornik z wodą jest pusty. 

08. Nie dodawaj żadnych innych substancji do wody w zbiorniku, które nie zostały 

wyprodukowane przez producenta. 

09. Przed przenoszeniem urządzenia należy odłączyć je od zasilania. 

10. Nie pozwól, aby woda dostała się w okolice podstawy, aby nie uszkodzić wnętrza urządzenia. 

11. Nie dolewaj wody cieplejszej niż 40°C do zbiornika z wodą, aby uniknąć odbarwień i 

zaburzenia pracy urządzenia. 

12. Nie podłączaj urządzenia do zasilania mokrymi rękoma, aby uniknąć ryzyka porażenia 

prądem. 

13. Odpowiednie środowisko pracy urządzenia: Temperatura: 5 – 40 °C, Wilgotność względna: do 

80% 

14. Nie umieszczaj metali, chemikaliów ani detergentów w zbiorniku, ponieważ może to zaburzyć 

atomizację. 

15. Nigdy nie wylewaj pozostałej wody zbiorniku bez odłączenia urządzenia od zasilania, 

ponieważ w przeciwnym razie przetwornik się natychmiast spali. 

Środowisko pracy urządzenia: 

1. Umieść urządzenie na płaskiej, stabilnej powierzchni, unikaj obracania i trzymaj je prosto. 

2. Trzymaj nawilżacz z dala od dzieci. 

3. Używanie tego sprzętu w środowisku sprzyjającym zapłonowi oraz wybuchom jest surowo 

zabronione. 

4. Ustaw urządzenie z daleka od jakiegokolwiek źródła ciepła, np. piec grzewczy, unikaj 

ekspozycji urządzenia na światło słoneczne. 

5. Ustaw urządzenie w temperaturze pokojowej. Unikaj ustawiania urządzenia w chłodnych 

miejscach, aby go nie uszkodzić. Jeżeli wewnątrz dostrzegasz ślady lodu, nie uruchamiaj 

urządzenia zanim nie usuniesz lodu lub się on nie rozpuści. 

6. Trzymaj urządzenie z dala od mebli i innych urządzeń elektrycznych oraz unikaj 

bezpośredniego kontaktu mgiełki z innymi obiektami, w przeciwnym razie mogą zawilgotnieć 

lub pokryć się białym osadem. 

 

 

Rozwiązanie problemów 

 

Problem Możliwe przyczyny Rozwiązania 

Wskaźnik zasilania 
się nie świeci, brak 
wydzielanego 
powietrza 

Wtyczka urządzenia nie jest 
poprawnie podłączona. 
 
Urządzenie nie zostało 
włączone przy użyciu przycisku 
ON/OFF 

Podłącz urządzenie i jego wtyczkę do 
kontaktu w sposób właściwy 
 
Wciśnij przycisk ON/OFF 

Wskaźnik 
wilgotności/zasilania 
się świeci, powietrze 

Brak wody w zbiorniku 
 

Napełnij zbiornik. 
 
Wciśnij przycisk ON/OFF i poczekaj aż 
wskaźnik zasilania się zaświeci. 



jest wydzielane, 
brak mgiełki 

Automatyczne ustawienia 
wilgotności nie zostały 
włączone. 
 
Poziom wody sięga nasadki. 

 
 
Zmniejsz poziom wody. 

Mgiełka wydziela 
nieprzyjemny 
zapach 

Nowe urządzenie 
 
Woda w zbiorniku jest 
nieświeża. 

Otwórz zbiornik z wodą. Umieść w 
cieniu na 12 godzin. 
 
Wyczyść bądź wymień zbiornik. 

Wskaźnik 
wilgotności się 
świeci, brak 
wydzielanej mgiełki, 
brak wydzielanego 
powietrza  

Poziom wody w zbiorniku jest 
za wysoki. 

Odlej część wody ze zbiornika 
(odłączywszy urządzenie od zasilania) 
 
Przykręć pokrywkę zbiornika.  

 

Czyszczenie i konserwacja 

Uwaga: Przed czyszczeniem i konserwacją odłącz urządzenie od zasilania. 

 Czyszczenie zbiornika (co 2-3 tygodnie) 

Podnieś zbiornik z podstawy i odkręć wentyl zbiornika. Przetrzyj podziałkę i przemyj wodą. Jeżeli 

podziałka jest u podstawy, wytrzyj podstawę miękką szmatką i spłucz wodą. Wyczyść podziałkę 

niedaleko wieka. 

 Czyszczenie podstawy (raz w tygodniu) 

Uwaga: należy wylać wodę zgodnie z kierunkiem wskazanym przez strzałkę (rysunek poniżej). W 

przeciwnym razie woda dostanie się do wnętrza urządzenia i je uszkodzi. 

 

 Czyszczenie przetwornika 

Dodaj środek czyszczący i rozprowadź go na powierzchni przetwornika, mocz go w wodzie przez 5 

minut. Wyczyść szczoteczką i opłucz wodą. 

 Czyszczenie zewnętrznej powłoki nawilżacza 

Przetrzyj zwilżoną wodą poniżej 40 °C szmatką, następnie wytrzyj powierzchnię do sucha. 

 Przechowywanie: 

Kiedy zamierzasz przechowywać nawilżacz przez dłuższy czas, wyczyść go i wysusz, a następnie 

zapakuj w oryginalnym pudełku i przechowuj w suchym miejscu. 

Ostrzeżenia dot. czyszczenia: 



 Nie używaj twardych przedmiotów, tylko bawełniana szmatka bądź szczoteczka może być 

używana do czyszczenia; 

 Nie czyść produktu rozpuszczalnikami, benzyną ani papierem/proszkiem ściernym; 

 Zaleca się czyszczenie wodą, nie używaj detergentów; 

 Podczas czyszczenia zadbaj o to, aby woda nie dostała się do środka, aby nie uszkodzić 

wewnętrznych elektrycznych części. 

 

 

(Conformité Européenne) Umieszczone na wyrobie jest deklaracją producenta, że wyrób przeszedł 

pozytywnie specjalistyczne badania i spełnia przewidziane dla niego podstawowe normy jakości i 

bezpieczeństwa Unii Europejskiej.  

 

 

 
Zabezpieczenie drugiej klasy w urządzeniach domowych o ogólnym zastosowaniu w klasie produktów 

elektrycznych.  

 

 
Produkt tylko do użytku domowego. 

 
Dyrektywa informująca o zmniejszonej ilości substancji niebezpiecznych przenikających do 

środowiska z odpadów elektrycznych i elektronicznych. 

 

 
Informacja dla użytkowników o pozbywaniu się urządzeń elektrycznych i elektronicznych  

(dotyczy gospodarstw domowych) 

Przedstawiony symbol umieszczony na produktach lub dołączonej do ich dokumentacji informuje, że 

niesprawnych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych nie można wyrzucać razem z odpadami 

gospodarczymi. Prawidłowe postępowanie w razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych 

lub elektronicznych, utylizacji, powtórnego użycia lub odzysku podzespołów polega na przekazaniu 

urządzenia do wyspecjalizowanego punkt zbiórki, gdzie będzie przyjęte bezpłatnie. W niektórych 

krajach produkt można oddać lokalnemu dystrybutorowi podczas zakupu innego urządzenia. 

Prawidłowa utylizacja urządzenia umożliwia zachowanie cennych zasobów i uniknięcie negatywnego 

wpływu na zdrowie i środowisko, które może być zagrożone przez nieodpowiednie postępowanie z 



odpadami. Szczegółowe informacje o najbliższym punkcie zbiórki można uzyskać u władz lokalnych. 

Nieprawidłowa utylizacja odpadów zagrożona jest karami przewidzianymi w odpowiednich 

przepisach lokalnych. 

Użytkownicy w krajach Unii Europejskiej 

W razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, prosimy skontaktować 

się z najbliższym punktem sprzedaży lub dostawcą, którzy udzielą dodatkowych informacji. 

Pozbywanie się odpadów w krajach poza Unią Europejską 

Taki symbol jest ważny tylko w Unii Europejskiej. W razie potrzeby pozbycia się niniejszego produktu 

prosimy skontaktować z lokalnymi władzami lub ze sprzedawcą celem uzyskania informacji o 

prawidłowym sposobie postępowania. 

 

UWAGA ! 

Urządzenie niedostępne dla ogółu. Urządzenie mogą obsługiwać dzieci w wieku powyżej 8 lat oraz 

osoby z ograniczonymi zdolnościami fizycznymi, sensorycznymi lub umysłowymi, a także osoby nie 

posiadające wystarczającego doświadczenia lub wiedzy, jeśli pozostaną pod nadzorem osoby 

odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo lub zostały pouczone, jak właściwie obsługiwać urządzenie i 

są świadome związanych z tym zagrożeń. Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem. Czyszczenie i 

czynności konserwacyjne nie mogą być wykonywane przez dzieci, chyba że są nadzorowane przez 

osobę dorosłą. Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, producent lub pracownik serwisu powinien 

go natychmiast wymienić.  

 

IMPORTER 

GOTEL Sp. z o.o. Sp. k. 

Porosły-Kolonia 4B 

16-070 Choroszcz 

www.gotel.pl 

 

MADE IN CHINA       

 

 

 


