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Dziękujemy za zakup Ultradźwiękowego Nawilżacza Powietrza firmy  TM „LOTOS”
 jest zawsze z Państwem od ponad 70-ciu lat – nasze doświadczenie wykorzystujemy do ciągłe-

go doskonalenia produktów, które uwzględniają wszystkie najnowsze technologie i są nieustannie poddawane 
kontroli jakości. Państwa wybór jest najlepszy z możliwych. Życzymy Państwu dużo zdrowia. Jesteśmy zawsze 
do Państwa dyspozycji. 

WPROWADZENIE

Nawilżacz TM „LOTOS” jest nowoczesnym, w pełni automatycznym urządzeniem. Dzięki zastosowaniu tech-
nologii ultradźwiękowej TM „LOTOS” pracuje bezgłośnie rozprowadzając w całym pomieszczeniu przyjemną, 
orzeźwiającą mgiełkę. „TM „LOTOS” wyposażony jest w jonizator powietrza, który wytwarzając jony ujemne 
oczyszcza powietrze z pleśni, kurzu i drobnoustrojów. Dodana do urządzenia funkcja dyfuzora aromatów po-
zwala na wypełnienie pomieszczenia ulubionym zapachem. TM „LOTOS” jest wydajny i doskonale nadaje się 
do pomieszczeń o powierzchni ok 20 m2. Nowoczesny i elegancki design sprawia, że TM „LOTOS” pasuje do 
każdego wnętrza i komponuje się z każdym wystrojem.
Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią niniejszej instrukcji 
obsługi. Nawilżacz powietrza TM „LOTOS” należy używać wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem. Prosimy 
zachować tę instrukcję obsługi.

OPIS BUDOWY URZĄDZENIA 

1. Dysza
2. Zbiornik na wodę
3. Zbiorniczek aromatyczny
4. Włącznik/Regulator przepływu pary
5. Wskaźnik zasilania (zielony)/Wskaźnik braku wody (czerwony)
6. Podstawa urządzenia
7. Atomizator
8. Zawór wlewu zbiornika
9. Wlew zbiornika
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FUNKCJE URZĄDZENIA

1. Bardzo cicha praca
2.  Jonizator powietrza 
2. Funkcja dyfuzora aromatów
3. Zmienne natężenie strumienia mgiełki
4. Wskaźnik pustego zbiornika na wodę
5. Automatyczne zakończenie pracy po opróżnieniu zbiornika
6. Do 10 godzin nieprzerwanej pracy
7. Nowoczesny, elegancki design

DANE TECHNICZNE

Model: TM „LOTOS”
Zasilanie: 230V, 50/60 Hz
Pobór mocy: 20 W
Pojemność zbiornika na wodę: 2L
Wydajność: 200 ml/h
Czas działania: do 10 godzin
Do pomieszczeń ok 20 m2
Zabezpieczenie przed porażeniem prądem: klasa II

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

UWAGA!
– Urządzenia należy używać w temperaturze 5-45°C przy wilgotności powietrza nie wyższej niż 90%. 
– W urządzeniu należy używać wyłącznie wody z kranu lub wody destylowanej o temperaturze nieprzekracza-

jącej 40°C
–	 Nie	należy	wlewać	do	zbiornika	na	wodę	żadnych	substancji	zapachowych	lub	środków	terapeutycz-

nych.	Do	aplikowania	olejków	zapachowych	służy	specjalny	zbiorniczek	aromatyczny!!!	
– Zbiornik wody należy umyć po każdej dłuższej przerwie w korzystaniu z urządzenia

1. Wyciągnij zbiornik na wodę z podstawy urządzenia i odkręć zawór wlewu zbiornika.
2. Napełnij zbiornik wodą, następnie zamknij wlew dokręcając dokładnie zawór. Odstaw zbiornik na podstawę 

urządzenia.
3. Podłącz urządzenie do źródła prądu i przekręć włącznik w prawo. Wskaźnik zasilania zaświeci się na zielo-

no. Żeby zwiększyć przepływ pary przekręć regulator w prawo. Aby zmniejszyć przekręć w lewo. Aby wyłą-
czyć przekręć w lewo do usłyszenia kliknięcia.

4. Aby skorzystać z funkcji dyfuzora aromatów wykonaj poniższe kroki:
a) Wyjmij zbiorniczek aromatyczny (rysunek 1)
b) Nanieś kilka kropli rozpuszczalnego w wodzie olejku zapachowego na gąbeczkę w zbiorniczku aroma-

tycznym (rysunek 2) 
c) Umieść zbiorniczek z powrotem w podstawie urządzenia (rysunek 3)
d) Aby przestać korzystać z funkcji dyfuzora aromatów lub gdy urządzenie nie będzie używane przez dłuż-

szy okres wyciągnij gąbeczkę ze zbiorniczka, dokładnie ją wypłucz i umieść z powrotem w zbiorniczku
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KONSERWACJA

UWAGA!
– Przed przystąpieniem do czyszczenia upewnij się, że urządzenie jest wyłączone, a wtyczka nie jest podłą-

czona do źródła prądu
– Opróżnij zbiornik na wodę i zagłębienie w podstawie urządzenia
– Nie stosuj do czyszczenia żadnych metalowych bądź ostrych narzędzi, gdyż skrobanie elementów urządze-

nia może prowadzić do ich uszkodzenia oraz utraty gwarancji
– Nie stosuj do czyszczenia żadnych roztworów kwasowych, zasadowych, wybielających bądź żrących
– Wyższa twardość wody może powodować większe odkładanie się kamienia na elementach urządzenia. 

Wtedy czyszczenie wymagać może użycia delikatnego środka do mycia
– Przy częstym korzystaniu z urządzenia zaleca się czyszczenie go co najmniej raz w miesiącu

1. Atomizator i zagłębienie w podstawie urządzenia
 Za pomocą załączonej szczoteczki i wody z dodatkiem niewielkiej ilości środka do mycia, wyczyść atomizator 

i zagłębienie z kamienia i osadu. Przepłucz zagłębienie niewielką ilością wody.
2. Wnętrze zbiornika na wodę i dysza
 Użyj wilgotnej miękkiej ściereczki do czyszczenia wnętrza zbiornika. Jeżeli na ściankach zbiornika znajduje 

się osad możesz użyć niewielkiej ilości delikatnego środka do mycia. Dyszę wyczyść za pomocą załączonej 
szczoteczki. Po czyszczeniu wypłucz zbiornik dokładnie. 

3. Podstawa urządzenia i zewnętrzna strona zbiornika na wodę
 Przetrzyj wilgotną miękką ściereczką
4. Przechowywanie

– Opróżnij zbiornik na wodę i wyczyść urządzenie
– Urządzenie przechowywać należy w suchym miejscu

UWAGI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

– Upewnij się, że Twoja sieć energetyczna odpowiada napięciu znamionowemu urządzenia
– Nie należy używać urządzenia jeżeli przewód lub jakakolwiek inna część jest uszkodzona
– Nie należy używać urządzenia w bardzo wilgotnym otoczeniu, tj. łazienka lub sauna
– Nie należy umieszczać na urządzeniu żadnych przedmiotów
– Urządzenie należy czyścić wyłącznie kiedy jest wyłączone i odłączone od źródła prądu
– Nie należy czyścić urządzenia bezpośrednio po odłączeniu od źródła prądu. Przed przystąpieniem do 

czyszczenia odczekaj 10 minut
– Nie należy używać urządzenia w miejscu bezpośrednio nasłonecznionym lub w bezpośrednim pobliżu źró-

deł ciepła
– Jeżeli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas opróżnij zbiornik na wodę i odłącz urządzenie od 

źródła prądu

                      rysunek 1                            rysunek 2    rysunek 3
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– Nie dotykaj urządzenia ani przewodu mokrymi rękoma
– Do zbiornika na wodę można wlewać wyłącznie wodę z kranu bądź destylowaną. Nie wlewaj tam żadnych 

innych płynów, ani nie wrzucaj żadnych ciał stałych
– Ustaw urządzenie poza zasięgiem dzieci
– W razie awarii należy skontaktować się z producentem lub autoryzowanym serwisem. Nie należy otwierać 

urządzenia ani dokonywać jakichkolwiek napraw samodzielnie. Działanie takie jest niebezpieczne i skutkuje 
utratą gwarancji producenta

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Jeżeli podczas korzystania z urządzenia pojawi się problem, zalecamy sprawdzić poniższe przykłady samodziel-
nego rozwiązania problemów przed kontaktem z autoryzowanym serwisem.

Problem Możliwa przyczyna Rozwiązanie

Brak mgiełki

Odłączona wtyczka Podłącz do źródła prądu
Wyłączone urządzenie Przekręć włącznik w prawo
Brak wody w zbiorniku Napełnij zbiornik
Zbyt mało wody w zbiorniku Dodaj wody do zbiornika
Zbiornik na wodę  
w złej pozycji

Podnieś zbiornik i odstaw  
z powrotem na podstawę

Niskie natężenie strumienia 
mgiełki

Zanieczyszczona dysza  
urządzenia

Oczyść dyszę zgodnie  
z instrukcją

Mgiełka o dziwnym zapachu
Urządzenie jest nowe

Zdejmij zbiornik, odkręć  
zawór i pozostaw na  
12 godzin w ciepłym  
i suchym miejscu

Brudny zbiornik  
lub nieświeża woda

Wyczyść zbiornik  
i wymień wodę

Hałas

Zbiornik na wodę  
w złej pozycji

Podnieś zbiornik i odstaw  
z powrotem na podstawę 

Za mało wody w zbiorniku Dolej wody do zbiornika

Urządzenie na nierównym podłożu Ustaw urządzenie na płaskim 
równym podłożu

Wydobywanie się mgiełki przez 
inny otwór niż dysza

Przerwa pomiędzy podstawą 
i zbiornikiem na wodę.

Podnieś zbiornik na wodę, odkręć 
i przykręć zawór, odstaw zbiornik 
z powrotem na podstawę

Wskaźnik pokazuje brak wody 
mimo pełnego zbiornika 

Niektóre błędy spowodowane są 
przez błąd czujnika

Wyłącz i włącz urządzenie.  
Ewentualnie podnieś zbiornik 
i odłóż go z powrotem na  
podstawę

Jeśli po zastosowaniu powyższych rozwiązań urządzenie nadal nie działa prawidłowo, prosimy o skontaktowa-
nie się z punktem zakupu lub autoryzowanym serwisem producenta. 
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WARUNKI DZIAŁANIA

1.  Ustaw urządzenie na płaskim, równym, poziomym podłożu. Upewnij się, że podłoże jest stabilne
2.  Nawilżacz nie powinien być ustawiany w pobliżu źródeł ciepła takich jak piece czy kominki. Nie powinien być 

wystawiany również na bezpośrednie działanie promieni słonecznych
3.  Urządzenie nie powinno być umieszczane w bezpośrednim pobliżu mebli i urządzeń oraz instalacji elek-

trycznych, które mogłyby zostać uszkodzone przez wilgoć

USUWANIE ZUŻYTYCH URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH

Jeżeli na urządzeniu, jego wyposażeniu dodatkowym lub opakowaniu jest umieszczony widoczny obok 
symbol, oznacza to, że takiego produktu nie wolno wyrzucać razem z odpadkami domowymi. Należy go 
dostarczyć do punktu odbioru zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych przeznaczonych do 

recyklingu. W Unii Europejskiej i w innych krajach Europy działają specjalne systemy zbierania zużytych urzą-
dzeń elektrycznych i elektronicznych. Pozbywając się zużytego produktu w sposób prawidłowy przyczyniasz się 
do zapobiegania zagrożeniu dla środowiska i ludzkiego zdrowia. Recykling zużytych materiałów chroni zasoby 
środowiska naturalnego. Więcej informacji na temat recyklingu tego produktu można uzyskać od władz lokal-
nych, w firmie wywożącej odpadki lub od sprzedawcy, u którego został on kupiony.

rok zał. 1949

B. WÓJCIK s-ka jawna
00-801 Warszawa, ul. Chmielna 98 
BIURO HANDLOWE: tel.: (22) 654 64 92
SKLEP FIRMOWY: tel.: (22) 654 64 93
SERWIS: tel.: (22) 853 30 10, faks: (22) 620  77 42 
www.techmed.pl      e-mail: techmed@techmed.pl 

Poland, Europe



ULTRASONIC HUMIDIFIER

MODEL: TM „LOTOS”

ULTRASONIC HUMIDIFIER

LEADER OF THE DECADE

Established in 1949
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Thank	you	for	purchasing	our	humidifier.	Please	read	this	manual	carefully	before	operation	and	save	it	for	future	reference

SCHEMATIC DRAWING OF STRUCTURE
 

1 Nozzle     
2 Water Tank
3  Aroma Box
4  Adjusting Knob  
5 Indicating Light  
6 Body  
7 Atomizer   
8 Water Tank Cap  
9 Water Filling Gap

FUNCTION AND FEATURES:

1) Transducer is made of stainless steel, prevent lime-scale formation, easy cleaning 
2) Adjustable mist capacity by knob, easy operation.
3) Illuminate ring achieves vogue beauty effect .
4) Super quite operation.
5) Automatically stop working when running out of water or lifting the water tank.
6) With aroma function. 
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TECHNICAL PARAMETERS:

Model: TM-LOTOS                  
Rated Max. Moisture Capacity: ≥200 ml/h
Water Tank Capacity: 2.0L, Rated Voltage: 100-240VAC
Rated Frequency: 50/60Hz, Rated Power: 20 W
Anti-electric shock Protection: Class II, Applicable Area:20 M2

OPERATION INSTRUCTION:

Operation instruction  
1)  The working environment for humidifier is when temperature is between 5 to 45 degrees Celsius, and rela-

tive humidity is lower than 90%RH.
2) Use clean water lower than 40 degree ( pure water is recommended)
3) Pour out the water in the water tank and water flume and clear them when use again after a long time.
 
Operation procedure
1  Get the water tank out of the machine, unscrew the water tank cover and fill the tank with water, then screw 

the cover well. Put the water tank on the machine body steadily.
2 Plug in the power, turn the knob clock wisely. Machine starts to work with the bottom illuminating ring on. To 

adjust the mist output from minimum to maximum by turning the knob clock wisely. To adjust the mist output 
from maximum to minimum and to turn off the machine by turning the knob counter clock wisely. 

3 Follow below steps to use aroma function:
a. Take out aroma box (picture1) .
b. Use water-soluble aroma oil to drop into the sponge (picture 2).
c. Put the aroma box back into the machine, the aroma function will be on automatically when turn on the 

machine (picture 3).
d. To stop the aroma function or when the machine is not in use for a long time, take out the sponge in the 

aroma box and clear it, put it back to the machine. 

                      Picture 1                            Picture 2    Picture 3
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CLEANNESS & MAINTENANCE

Before cleaning, turn the functional knob point to “ OFF”, take off the plug
1)  Transducer 

• The water quality in someplace is too hard so that the transducer surface will be easy to scale formation, 
The users need to clean transducer and heating element surface with cleaning agent .

• Add little cleaning agent on the transducer surface ( More or less depends on the scale ), then infuse 
water into the sink to soak the sink fully for 10-15 min.

• Clean with brush until scale disappear.
• Clean twice with water
• Don’t clean transducer by any metal or stiffness material or scrape it to avoid any damage

2) Water tank inside
• Clean water tank inside and water sink twice per week at least when use machine frequently
• Use soft cloth wipe it when water tank side has scale
• There will be some dirt stick to the tank inside wall, which can be cleaned with soft scour, Clear the scour 

completely
• Don’t put acid, alkalescency, blencher scour into water tank to avoid damage

3)  Water sink inside
• Take out the water in sink, Clean the scale by brush, then wiped by damp cloth
• Flush it by water
• Don’t pour water in sink directly when cleaning the water sink inside
• Don’t use acid scour to wash the water sink inside to avoid damage on transducer

4) Body and water tank outside
• Wipe it with soft cloth, use soft scour when any dirty

5) Storage
• Drain out water in tank and body, clean the dirt, wipe out water and airing the machine
• Ensure that no water in the machine and put it to the carton
• Storage the package in dry place

SAFETY ITEMS

* Check the voltage carefully to ensure your home power voltage fits the product
* Ensure the plug exactly inserts to the right socket, and only for the plug without others, make sure to be well 

contacted.
* Take out the plug with hand instead of dragging the wire.
* Don’t use the product in wet environment, such as bathhouse and bathroom, it will cause electric shock and 

fire.
* Don’t put your hand and appliances on the product to avoid purl or damaging.
* Don’t clean your machine during working or just after working time to avoid hot water or parts to hurt you.
* Remove the water tank before move the device.
* Don’t use the machine exploring to sunshine or closing to heater
* Please use the wire bought from seller service centre to replace the damaged wire.
* Please take off the plug when you clean and wash the machine, or leave it unused for a long time
* Don’t touch the plug or wire with the wet hands to avoid creepage
* Don’t put sundries into the machine
* Keep the machine out of reach of children. 
* When the machine is damaged or couldn’t work normally, Please take it to our service place for repairing, 

Don’t disassembly or assembly by yourself to avoid dangers
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PROBLEM SOLUTION

If the machine doses not work appropriately, please check as following before turn to maintenance service.
Problem Possible reasons Solutions

No steam

Check plug Plug into socket
Check power switch Turn on power switch
No water in tank Add water
less water in tank Add water until enough

Peculiar smell steam
New machine

Take off tank cover, place the 
water tank in cool and dry place 
for 12 hours

Too dirty water, Or water in tank 
too long time

Clean water tank, Replace clean 
water

Noise
Tank in incorrect position Put the tank in correct position
Less water in tank Add water
Uneven level for machine Place it on even flat or ground

Steam out from outlet surrounding  Clearance between steam outlet 
and water tank

Sink the steam outlet cap in water 
and use it again

There is water in the tank, but the 
machine indicates waterless 

Some disoperation may cause the 
machine make misjudge . Restart the machine. 

THE PLACE ENVIRONMENT:

1.  Set it at the firm, flat place
 The humidifier should be placed at horizontal place and keep it steady.
2.  Set it far away from the heat source 
 The humidifier should be far away from the heat source, such as the stoves or fire place. Avoiding it being 

sun burned directly.
3.  Set it far away from the furniture and electronic appliance.
 The mist spraying from the humidifier should not be face to the furniture and the electronic appliance, which 

directly to avoid being damaged with damp. 

 Disposal
Batteries and electronic instruments must be disposed of in accordance with the locally applicable regulations, not with domestics 
waste.

Established in 1949

B. WÓJCIK s-ka jawna
00-801 Warsaw, Chmielna 98 Str. 
www.techmed.pl e-mail: techmed@techmed.pl 

Poland, Europe



ULTRASCHALL-LUFTBEFEUCHTER

MODEL: TM „LOTOS”

ULTRASCHALL LUFTBEFEUCHTER

DER ANFÜHRER DES 
JAHRZEHNTS

1949 gegründet
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Vielen Dank für den Kauf des TECH-MED TM „LOTOS” Ultraschall-Luftbefeuchters.
TECH-MED ist seit über 70 Jahren für Sie da - wir nutzen unsere Erfahrung zur ständigen Verbesserung unserer 
Produkte, die alle neuesten Technologien enthalten und einer ständigen Qualitätskontrolle unterliegen. Ihre Wahl 
ist die bestmögliche. Wir wünschen Ihnen gute Gesundheit. Wir sind immer für Sie da.
  

EINFÜHRUNG

Der TM-Luftbefeuchter „LOTOS” ist ein modernes, vollautomatisches Gerät. Dank des Einsatzes von Ultra-
schalltechnologie arbeitet TM „LOTOS” geräuschlos und verteilt einen angenehmen, erfrischenden Nebel im 
ganzen Raum. „TM „LOTOS” ist mit einem Luftionisator ausgestattet, der durch die Erzeugung negativer Ionen 
die Luft von Schimmel, Staub und Mikroorganismen reinigt. Die dem Gerät hinzugefügte Aromadiffusorfunktion 
ermöglicht es, den Raum mit Ihrem Lieblingsduft zu erfüllen. TM „LOTOS” ist effizient und perfekt geeignet für 
Räume von etwa 20 m2. Durch das moderne und elegante Design passt TM „LOTOS” in jedes Interieur und zu 
jeder Einrichtung.
Bitte lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät benutzen. Der Luftbefeuchter TM „LOTOS” 
darf nur für den vorgesehenen Zweck verwendet werden. Bitte bewahren Sie dieses Handbuch auf.

BESCHREIBUNG DER BAUART DES GERÄTS

1.  Düse
2.  Wassertank
3.  Aromabehälter
4.  Ein/Aus-Schalter/Regler für den Dampfstrom
5.  Betriebsanzeige (grün)/Wassermangelanzeige (rot)
6.  Maschinensockel
7.  Zerstäuber
8.  Tankfüllventil
9.  Tankfüller 
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FUNKTIONEN

1.  Sehr leiser Betrieb
2.  Luftionisator
3.  Aromadiffusor-Funktion
4.  Variable Intensität des Nebelstroms 
5.  Anzeige für leeren Wassertank
6.  Automatische Abschaltung, wenn der Wassertank leer ist.
7.  Bis zu 10 Stunden Dauerbetrieb
8.  Modernes, elegantes Design

TECHNISCHE PARAMETER

Modell: TM „LOTOS”
Stromversorgung: 230V, 50/60 Hz Leistungsaufnahme: 20 W
Fassungsvermögen des Wassertanks: 2L Kapazität: 200 ml/h
Betriebsdauer: bis zu 10 Stunden Für Räume von ca. 20 m2
Schutz gegen elektrischen Schlag: Klasse II

GEBRAUCHSANWEISUNG

ACHTUNG!
– das Gerät bei Temperaturen zwischen 5°C und 45°C und einer Luftfeuchtigkeit von nicht mehr als 90% 

verwenden
– nur Leitungswasser oder destilliertes Wasser mit einer Temperatur von nicht mehr als 40°C verwenden
– keine Duftstoffe oder Heilmittel in den Wassertank geben. Den speziellen Aromabehälter zum Auftragen von 

Duftölen verwenden!!!
– den Wassertank nach jeder längeren Betriebspause reinigen

1. Nehmen Sie den Wassertank vom Sockel des Spenders und schrauben Sie das Einfüllventil ab. 
2. Füllen Sie den Wassertank mit Wasser und schließen Sie dann das Einfüllventil fest. Stellen Sie den Tank 

auf den Sockel des Geräts. 
3. Schließen Sie das Gerät an das Stromnetz an und drehen Sie den Schalter im Uhrzeigersinn. Die Be-

triebsanzeige leuchtet grün.  Um die Dampfmenge zu erhöhen, drehen Sie den Regler nach rechts. Zum 
Verringern drehen Sie sich nach links. Zum Ausschalten drehen Sie die Taste nach links, bis sie einrastet. 

4. Gehen Sie wie folgt vor, um die Funktion des Aromadiffusors zu nutzen:
a)  Entfernen Sie den Aromabehälter (Abb. 1)
b)  Geben Sie ein paar Tropfen wasserlösliches Duftöl auf den Schwamm des Aromabehälters (Abb. 2)
c)  Setzen Sie den Behälter wieder in die Basis des Spenders ein (Abb. 3).
d)  Wenn Sie die Funktion des Aroma-Diffusors nicht mehr verwenden oder wenn der Spender längere 

Zeit nicht benutzt wird, nehmen Sie den Schwamm aus dem Behälter, spülen Sie ihn gründlich aus und 
legen Sie ihn zurück in den Behälter. 
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WARTUNG

Hinweis!
-   vor der Reinigung beachten, dass das Gerät ausgeschaltet ist und der Stecker nicht an eine Stromquelle 

angeschlossen ist.
-  den Wassertank und den Hohlraum im Boden des Spenders leeren
-  zur Reinigung keine metallischen oder scharfen Werkzeuge verwenden, da die Teile durch Schaben be-

schädigt werden können und die Garantie erlischt.
-  Keine säurehaltigen, alkalischen, bleichenden oder ätzenden Lösungen zur Reinigung verwenden
-  Eine höhere Wasserhärte kann dazu führen, dass sich auf den Geräteteilen mehr Kalk ablagert.
 In diesem Fall kann die Reinigung mit einem milden Reinigungsmittel erfolgen.
-  Wird das Gerät häufig benutzt, empfehlen wir, es mindestens einmal im Monat zu reinigen.

1.  Zerstäuber und Aussparung im Sockel des Gerät
 Reinigen Sie den Zerstäuber und den Hohlraum von Kalk und Ablagerungen mit der mitgelieferten Bürste 

und Wasser mit einer kleinen Menge Reinigungsmittel. Spülen Sie den Hohlraum mit einer kleinen Menge 
Wasser aus.

2.  das Innere des Wassertanks und der Düse
 Verwenden Sie ein feuchtes, weiches Tuch, um das Innere des Tanks zu reinigen. Wenn sich Ablagerungen an 

den Wänden des Tanks befinden, können Sie eine kleine Menge eines milden Reinigungsmittels verwenden. 
Reinigen Sie die Düse mit der mitgelieferten Bürste. Spülen Sie den Tank nach der Reinigung gründlich aus.

3.  Der Sockel des Geräts und die Außenseite des Wassertanks mit einem feuchten, weichen Tuch abwischen.
4.  Lagerung

-  den Wassertank leeren und das Gerät reinigen
-  das Gerät an einem trockenen Ort lagern lassen

SICHERHEITSHINWEISE

-  Vergewissern Sie sich, dass die Netzspannung mit der Nennspannung des Geräts übereinstimmt.
-  Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn das Kabel oder ein anderes Teil beschädigt ist.
-  Benutzen Sie das Gerät nicht in einer sehr feuchten Umgebung wie einem Badezimmer oder einer Sauna.
-  Stellen Sie keine Gegenstände auf das Gerät
-  Reinigen Sie den Spender nur, wenn er ausgeschaltet und vom Stromnetz getrennt ist.
-  Reinigen Sie das Gerät nicht unmittelbar nach dem Trennen von der Stromquelle. Vor der Reinigung 10 Mi-

nuten warten
-  Verwenden Sie das Gerät nicht in direktem Sonnenlicht oder in unmittelbarer Nähe von Wärmequellen

                      Abbildung 1                            Abbildung 2    Abbildung 3
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-  Wenn das Gerät längere Zeit nicht benutzt wird, leeren Sie den Wassertank und trennen Sie das Gerät von 
der Stromquelle. 

-  Berühren Sie das Gerät oder das Kabel nicht mit nassen Händen.
-  In den Wassertank darf nur Leitungswasser oder destilliertes Wasser eingefüllt werden. Gießen Sie keine 

anderen Flüssigkeiten oder Feststoffe in den Wassertank.
-  Bewahren Sie das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
-  Wenden Sie sich im Falle einer Störung an den Hersteller oder eine autorisierte Kundendienststelle. Öffnen 

Sie das Gerät nicht und führen Sie keine Reparaturen selbst durch. Ein solches Vorgehen ist gefährlich und 
führt zum Erlöschen der Garantie des Herstellers.

PROBLEMLÖSUNG

Tritt bei der Verwendung des Geräts ein Problem auf, empfehlen wir Ihnen, die folgenden Beispiele zu prüfen, 
wie Sie das Problem selbst lösen können, bevor Sie sich an ein autorisiertes Servicezentrum wenden.

Problem Mögliche Ursache Lösung

Kein Nebel

Stecker abgeklemmt Anschluss an eine Stromquelle
Gerät ausgeschaltet den Schalter nach rechts drehen
Kein Wasser im Tank den Tank füllen
Zu wenig Wasser im Tank Wasser in den Tank einfüllen

Wassertank in falscher Position den Tank anheben und ihn wieder 
auf den Sockel stellen

Niedrige Nebelstrahlintensität Gerätedüse verschmutzt die Düse wie im Gebrauchsanwe-
isung geschrieben reinigen

Nebel mit seltsamem Geruch
Das Gerät ist neu

den Tank entfernen, das Ventil ab-
schrauben und es für 12 Stunden 
an einem warmen und trockenen 
Ort liegen lassen

Verschmutzter Wassertank
oder unfrisches Wasser

den Tank reinigen und das Was-
ser neu einfüllen

Lärm

Wassertank in falscher Position den Tank reinigen und das Was-
ser neu einfüllen

Zu wenig Wasser im Tank Den Wassertank einfüllen

Das Gerät auf unebenem Boden das Gerät auf eine flache, ebene 
Oberfläche stellen

Nebel, der durch eine andere 
Öffnung als die Düse austritt

Spalt zwischen dem Sockel und 
dem Wassertank

den Wassertank anheben, das 
Ventil ab- und aufschreiben, 
den Tank wieder auf den Sockel 
setzen

Anzeige zeigt kein Wasser an, 
obwohl der Tank voll ist

Einige Fehler werden durch einen 
Sensorfehler verursacht

das Gerät aus und wieder 
einschalten. Gegebenenfalls den 
Wassertank aufheben und ihn 
wieder auf den Sockel setzen
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Funktioniert das Gerät nach Anwendung der oben genannten Lösungen immer noch nicht ordnungsgemäß, 
wenden Sie sich bitte an Ihren Händler oder an das autorisierte Kundendienstzentrum des Herstellers. 

BETRIEBSBEDINGUNGEN

1.  Stellen Sie das Gerät auf eine flache, ebene und horizontale Fläche. Stellen Sie sicher, dass der Untergrund 
stabil ist.

2.  Der Luftbefeuchter sollte nicht in der Nähe von Wärmequellen wie Herden oder Kaminen aufgestellt werden. 
Es sollte auch nicht dem direkten Sonnenlicht ausgesetzt werden.

3.  Der Luftbefeuchter sollte nicht in unmittelbarer Nähe von Möbeln, Geräten oder elektrischen Anlagen aufge-
stellt werden, die durch Feuchtigkeit beschädigt werden könnten.

ENTSORGUNG VON ELEKTROALTGERÄTEN

Sofern das nebenstehende Symbol auf dem Gerät, seinem Zubehör oder der Verpackung erscheint, 
bedeutet dies, dass das Produkt nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden darf. Bitte bringen Sie es 
zu einer Sammelstelle für das Recycling von Elektro- und Elektronik-Altgeräten. In der Europäischen 

Union und anderen europäischen Ländern gibt es spezielle Systeme für die Sammlung von Elektro- und Elektro-
nikaltgeräten. Wenn Sie Ihr altes Produkt ordnungsgemäß entsorgen, tragen Sie dazu bei, mögliche Gefahren 
für die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu vermeiden. Das Recycling gebrauchter Materialien trägt zur 
Schonung der natürlichen Ressourcen bei. Weitere Informationen über das Recycling dieses Produkts erhalten 
Sie bei Ihrer örtlichen Behörde, Ihrem Entsorgungsunternehmen oder dem Händler, bei dem Sie das Produkt 
gekauft haben. 
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