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Słowo wstępne
Dziękujemy za zakup nawilżacza AIR-O-SWISS E2241 / 
AIR-O-SWISS E2251!

Suche powietrze w pomieszczeniu
•	 powoduje	wysuszanie	błon	dróg	oddechowych,	a	także	

pękanie	warg	i	podrażnienia	oczu;
•	 sprzyja	występowaniu	infekcji	oraz	chorób	układu	 

oddechowego;
•	 wywołuje	zmęczenie,	znużenie	i	zaburzenia	 

koncentracji;
•	 wpływa	ujemnie	na	zwierzęta	domowe	i	rośliny;
•	 sprzyja	gromadzeniu	się	kurzu	i	powstawaniu	

ładunków	elektrostatycznych	w	materiałach	 
wykonanych	z	włókien	syntetycznych,	podłogach	 
wykonanych	z	tworzywa	sztucznego	i	dywanach;

•	 uszkadza	meble	wykonane	z	drewna	i	parkiety;
•	 powoduje	rozstrajanie	się	instrumentów	muzycznych.

Wskazówki dotyczące użytkowania
Stosowanie nawilżacza:
•	 jest	zalecane	zwłaszcza	zimą;	
•	 mimo	wielu	zalet	nie	stanowi	alternatywy	dla	 

regularnego	wietrzenia	pomieszczeń;
•	 powinno	pozwolić	na	uzyskanie	wilgotności	względnej	

na	poziomie	40	–	60	%.

Instrukcje bezpieczeństwa 
•	 Przed	uruchomieniem	nawilżacza	zapoznać	się	

dokładnie	z	treścią	instrukcji	użytkowania.	Instrukcję	
należy	zachować	do	wglądu	w	przyszłości.

•	 Podłączyć	urządzenie	do	źródła	zasilania	prądem	prze-
miennym	o	napięciu	zgodnym	z	wartością	podaną	na	
tabliczce	znamionowej.

•	 Nawilżacz	może	być	użytkowany	wyłącznie	w	
pomieszczeniach	zamkniętych	z	uwzględnieniem	
wymaganych	warunków	technicznych	eksploatacji.	
Wykorzystanie	urządzenia	do	celów	niezgodnych	z	jego	
przeznaczeniem	może	stanowić	zagrożenie	dla	zdro-
wia	i	życia.

•	 Dzieci	nie	dostrzegają	zagrożeń	związanych	z	
użytkowaniem	urządzeń	elektrycznych.	Z	tego	
powodu	dzieci	mogą	przebywać	w	pobliżu	nawilżacza	
wyłącznie	pod	opieką	osób	dorosłych	(rys.	1).

•	 Osobom,	które	nie	zapoznały	się	z	instrukcją	obsługi,	
jak	również	dzieciom,	a	także	osobom	będącym	
pod	wpływem	leków,	alkoholu	i	narkotyków	wolno	
korzystać	z	urządzenia	jedynie	pod	nadzorem.

•	 Nie	należy	korzystać	z	urządzenia,	jeżeli	doszło	do	
uszkodzenia	kabla	zasilającego	(2),	awarii	lub	mecha-
nicznego	uszkodzenia	urządzenia,	np.	wskutek	upadku	
(3).

•	 Nawilżacz	może	być	uruchamiany	wyłącznie	w	stanie	
kompletnym.

•	 Naprawy	urządzeń	elektrycznych	należy	powierzać	
wyłącznie	wykwalifikowanym	serwisantom	(4).	
Nieprawidłowo	wykonane	naprawy	zagrażają	
bezpieczeństwu	użytkownika.

•	 Przed	napełnieniem/opróżnieniem	zbiornika,	
rozpoczęciem	czyszczenia/konserwacji,	rozpoczęciem	
montażu/demontażu	części	oraz	przed	przeniesieniem	
urządzenia	należy	odłączyć	je	od	źródła	zasilania.

•	 Nawilżacz	należy	umieścić	na	równej	i	suchej	 
powierzchni	(5).	

•	 Nie	odłączać	wtyczki	od	gniazda	zasilającego,	ciągnąc	
za	przewód	lub	chwytając	wtyczkę	mokrymi	dłońmi	(6).

•	 Nie	wprowadzać	do	wody	żadnych	dodatków	(np.	
środków	zapachowych,	olejków	eterycznych,	środków	
uzdatniających	itp.).

•	 Urządzenie	należy	ustawić	w	miejscu,	z	którego	nie	
będzie	mogło	zostać	strącone	przez	osoby	korzystające	
z	pomieszczenia	(7).

•	 W	czasie	gdy	nie	jest	użytkowane,	urządzenie	powinno	
być	odłączone	od	zasilania.

•	 Nie	umieszczać	kabla	zasilającego	pod	wykładzinami	
ani	innymi	podobnymi	materiałami.	Kabel	poprowadzić	
w	taki	sposób,	aby	nie	zachodziło	ryzyko	potknięcia	się	
o	niego.

•	 Nie	korzystać	z	urządzenia	w	obecności	łatwopalnych	
gazów	i	oparów.

•	 Nie	wprowadzać	obcych	przedmiotów	do	otworów	
wentylacyjnych.

•	 Nie	siadać	ani	nie	stawać	na	urządzeniu.	Nie	
umieszczać	na	nim	ciężkich	przedmiotów.

•	 Wprowadzenie	do	wody	dodatków,	np.	olejków	etery-
cznych,	środków	zapachowych,	wyciągu	z	eukaliptusa,	
środków	uzdatniających	itp.	może	spowodować	usz-
kodzenie	materiału,	z	którego	wykonany	jest	zbiornik,	
a	w	konsekwencji	do	awarii	urządzenia.	Stosowanie	
dodatków	do	wody	prowadzi	do	utraty	gwarancji.
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Opis urządzenia Rozpakowanie
•	 Ostrożnie	wyjąć	nawilżacz	z	pudełka.
•	 Z	czerwonego	woreczka	Ionic	Silver	Stick®.	 

Informacje	na	temat	zasady	jej	działania	znaleźć	
można	w	punkcie	„Oczyszczanie	wody”.

•	 Zdjąć	z	nawilżacza	foliowe	opakowanie.
•	 Przy	podłączaniu	do	zasilania	uwzględnić	informacje	

podane	na	tabliczce	znamionowej.
•	 W	okresach,	w	których	nie	jest	użytkowany,	nawilżacz	

należy	przechowywać	w	oryginalnym	opakowaniu.

Uruchamianie urządzenia
•	 Ustawić	nawilżacz	na	podłodze	lub	innej	płaskiej	i	 

suchej	powierzchni	w	pomieszczeniu.
•	 Zadbać	o	łatwy	dostęp	do	urządzenia	oraz	o	

odpowiednią	ilość	wolnej	przestrzeni	wokół	urządzenia	
na	potrzeby	konserwacji	i	czyszczenia.

•	 W	celu	uzyskania	większej	wydajności	odparowywania	
w	dużych	pomieszczeniach	nawilżacz	można	umieścić	
w	pobliżu	grzejnika	(nie	przekraczać	temperatury	
maks.	50°C).

•	 Do	korpusu	włożyć	tackę,	a	w	niej	umieścić	matę	
odparowującą,	jak	pokazano	na	rysunku	(10).

•	 Przeprowadzić	kabel	przez	szczelinę	w	dolnym	
rogu	schowka	na	kabel	(11).	Nadmiar	kabla	można	
pozostawić	w	schowku.

•	 Założyć	obudowę	na	korpus	urządzenia	(12).	
Sprawdzić,	czy	mata	leży	równo	i	czy	nie	została	
przyciśnięta	obudową.

•	 Wskazówki	dotyczące	napełniania	nawilżacza	wodą	
znaleźć	można	w	punkcie	„Napełnianie	zbiornika”.

•	 Podłączyć	wtyczkę	do	gniazda	zasilającego	i	włączyć	
urządzenie	za	pomocą	włącznika	głównego	(18).

•	 Sprawdzić,	czy	kabel	nie	został	nigdzie	przygnieciony	
(8	–	9).	Nie	należy	uruchamiać	nawilżacza,	którego	
kabel	uległ	uszkodzeniu	(2).

10

11

12

Mata	odparowująca

Schowek	na	kabel	(rys.11)

Wylot powietrza

Zbiornik	na	wodę

Podkładka	uszczelniająca

Korek	wlewu	zbiornika

Panel	obsługowy

Wlot powietrza

Korpus

Uchwyt

Tacka

Korpus

Ionic	Silver	Stick®
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Napełnianie zbiornika

Przed	 wyjęciem	 zbiornika	 na	 wodę	 należy	 
najpierw	odłączyć	urządzenie	od	 zasilania.	Nie	
uruchamiać	 nawilżacza	 z	 pustym	 zbiornikiem	
na	wodę!	

•	 Upewnić	się,	że	w	zbiorniku	na	wodę	nie	znajdują	się	
obce	przedmioty.

•	 Odkręcić	korek	wlewu,	aby	napełnić	zbiornik	wodą	
(13).	Napełnić	zbiornik	czystą	zimną	wodą	z	kranu	(14).	
Dokładnie	zakręcić	korek	wlewu	(15)	i	umieścić	 
zbiornik	na	wodę	w	korpusie	(16).	Uwaga:	przed	 
obróceniem	zbiornika	i	umieszczeniem	go	w	 
korpusie	należy	upewnić	się,	że	pokrywa	jest	
prawidłowo	zamknięta!

•	 Zbiornik	należy	przenosić,	korzystając	z	uchwytu	i	
podtrzymując	go	od	spodu	drugą	dłonią.

•	 Nie	dodawać	do	wody	środków	uzdatniających	(17).
•	 Podłączyć	wtyczkę	do	gniazda	zasilającego	i	włączyć	

urządzenie	za	pomocą	włącznika	głównego	(18).	Zapali	
się	zielona	lampka	kontrolna.	

•	 Uwaga:	nie	dopuścić,	aby	woda	dostała	się	do	otworów	
wlotowego	lub	wylotowego!

•	 W	chwili,	w	której	zbiornik	znajdzie	się	w	prawidłowym	
położeniu,	woda	zacznie	przepływać	ze	zbiornika	do	
tacki.

•	 Nie	przemieszczać	ani	nie	przechylać	urządzenia	
napełnionego	wodą.	W	razie	konieczności	 
przemieszczenia	urządzenia	należy	najpierw	odłączyć	
je	od	źródła	zasilania,	a	następnie	wyjąć	z	niego	 
zbiornik	na	wodę.

Open

13 14

Closed

15 16

17 18
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Oczyszczanie wody
Ionic	Silver	Stick®	(19)	zapobiega	namnażaniu	się	w	wodzie	
niebezpiecznych	bakterii.	Do	tego	celu	wykorzystuje	anty-
biotyczne	właściwości	srebra.	Ionic	Silver	Stick®	uwalnia	do	
wody	przez	dłuższy	czas	(około	roku)	jony	srebra.	Elektroda	
oczyszcza	się	samoczynnie	i	nie	wymaga	konserwacji.	

Umieszczanie	w	urządzeniu:
Miejsce	 instalacji	w	 urządzeniu	 pokazane	 zostało	 na	 rys.	
19.	Ionic	Silver	Stick®	z	opakowania	i	założyć	między	matą	
odparowującą	 a	 krawędzią	 tacki	 w	 taki	 sposób,	 aby	 nie	
wpływała	na	ustawienie	zbiornika	(zob.	rys.	19).	Ionic	Silver	
Stick®	 należy	 wymienić	 najpóźniej	 po	 roku	 użytkowania;	
nową	elektrodę	można	nabyć	w	specjalistycznych	sklepach.

Stosowanie dodatków
Zabronione	 jest	 stosowanie	 dodatków	 do	wody	 (olejków	
eterycznych,	 środków	 zapachowych,	 wyciągu	 z	 eukalip-
tusa,	środków	uzdatniających	 itp.).	Nawet	niewielka	 ilość	
takiego	środka	może	spowodować	pęknięcie	materiału,	z	
którego	wykonany	jest	zbiornik.	Materiał	zbiornika	nie	jest	
odporny	na	działanie	tego	typu	środków.	Nawet	jedna	kro-
pla	może	spowodować	uszkodzenie	zbiornika,	a	w	efekcie	
awarię	 urządzenia.	 Stosowanie	 dodatków	 do	 wody	 pro-
wadzi	do	utraty	gwarancji.

Obsługa modelu AOS E2241 (20)
Obrócić	 przełącznik	 poziomu	 do	 wybranego	 położenia.	
Aby	 uzyskać	 wysoką	 wydajność	 nawilżania,	 przełącznik	
należy	ustawić	w	położeniu	„HI”.	Aby	uzyskać	cichą	pracę	
urządzenia	w	porze	nocnej	lub	powolny	wzrost	wilgotności,	
przełącznik	 należy	 ustawić	 w	 położeniu	 „Quiet	 Mist”.	 
Po	 włączeniu	 urządzenia	 zaświeci	 się	 lampka	 kontrolna	
zasilania.

Obsługa modelu AOS E2251 (21)
Obrócić	przełącznik	poziomu	do	wybranego	położenia.	Aby	
uzyskać	wysoką	wydajność	nawilżania,	przełącznik	należy	
ustawić	 w	 położeniu	 „HI”;	 normalną	 wydajność	 można	
uzyskać	 poprzez	 ustawienia	 przełącznika	 w	 położeniu	
„MED”.	Aby	uzyskać	cichą	pracę	urządzenia	w	porze	nocnej	
lub	powolny	wzrost	wilgotności,	przełącznik	należy	ustawić	
w	położeniu	„Quiet	Mist”.	Po	włączeniu	urządzenia	zaświeci	
się	lampka	kontrolna	zasilania.

Ustawianie higrostatu w modelu AOS 
E2251 (21)
Elektroniczny	 higrostat	 umożliwia	 utrzymanie	 stałego	
poziomu	wilgotności	 (na	 poziomie	między	 20%	 a	 90%).	
Sterowanie	 pracą	 urządzenia	 odbywa	 się	 wówczas	 
automatycznie.		
Wybrany	 poziom	 wilgotności	 należy	 ustawić	 za	 pomocą	
symboli	 i  .	 Urządzenie	 włączać	 się	 będzie	 auto-
matycznie	 w	 chwili,	 gdy	 poziom	 wilgotności	 spadnie	 o	
2%	 poniżej	 zadanej	 wartości.	 Po	 osiągnięciu	 zadanego	
poziomu	wilgotności	wentylator	zatrzyma	się,	a	urządzenie	
zostanie	przełączone	w	tryb	czuwania.	
Na	wyświetlaczu	dużymi	cyframi	wyświetlana	jest	aktualna	
wartość	wilgotności,	a	małymi	wartość	zadana.	
Jeżeli	 wartość	 wilgotności	 spadnie	 do	 poziomu	 poniżej	
20%,	 na	 wyświetlaczu	 pojawi	 się	 wskazanie	 „LO”.	 W	 
przypadku	 wzrostu	 wilgotności	 do	 poziomu	 powyżej	 
90%	pojawi	się	wskazanie	„HI”.

19 20 21
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Wymiana maty odparowującej –  
co 2 – 3 miesiące
•	 Na	macie	odparowującej	gromadzą	się	zanieczyszczenia	

występujące	w	powietrzu	i	wodzie.	
•	 Podaną	częstotliwość	wymian	maty	należy	traktować	

jako	zalecaną.	
•	 Matę	odparowującą	należy	wymienić	wcześniej,	jeżeli	

wystąpi	któreś	z	poniższych	zjawisk:	
	 –	 nieprzyjemny	zapach,	
	 –	 silne	zanieczyszczenie	lub	pokrycie	kamieniem	 

	 (spowodowane	twardością	wody),	
	 –	 poważny	spadek	wydajności	nawilżania	 

	 (spowodowany	m.in.	twardością	wody),	
	 –	 odbarwienie	maty	spowodowane	powstaniem	 

	 pleśni.
•	 Beżowo-brązowe	odbarwienia	są	zjawiskiem	 

naturalnym	i	nie	powodują	konieczności	wymiany	
maty.

Przed	rozpoczęciem	wymiany	maty	urządzenie	
należy	wyłączyć	(22).

•	 Unieść	zbiornik	na	wodę	oraz	obudowę	urządzenia	
(23).

•	 Wyjąć	zużytą	matę	(24)	i	założyć	nową	(26).	Zużytą	
matę	można	usunąć	wraz	ze	zwykłymi	odpadami	 
domowymi	(25).

•	 Na	korpusie	umieścić	z	powrotem	obudowę	oraz	
świeżo	napełniony	wodą	zbiornik	(27).

•	 Maty	odparowujące	dostępne	są	w	sprzedaży	
wraz	z	innymi	materiałami	eksploatacyjnymi	za	
pośrednictwem	specjalistycznych	sklepów.

23

24

26

25

27

22 pl
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Czyszczenie
Regularne	czyszczenie	ma	kluczowe	znaczenie	
dla	 utrzymania	 higieny	 i	 bezawaryjnej	 pracy	
urządzenia.	 Nieprzestrzeganie	 poniższych	

zaleceń	dotyczących	czyszczenia	może	prowadzić	do	ro-
zwoju	mikroorganizmów,	takich	jak	algi,	bakterie	i	grzyby.	
Te	z	kolei	mogą	powodować	zaburzenia	układu	oddecho-
wego	i	inne	choroby.	
Czyszczenie	nawilżacza	wymagane	jest	w	przypadku,	gdy	
urządzenie	 napełnione	 jest	 wodą	 i	 nie	 było	 użytkowane	
przez	okres	tygodnia.

Przed	 rozpoczęciem	 czyszczenia	 należy	
odłączyć	 urządzenie	 od	 źródła	 zasilania.	
Nie	 zanurzać	 obudowy	 w	 wodzie	 ani	 innych	 
cieczach	(28).

Procedura czyszczenia raz dziennie

Wyłączyć	 urządzenie	 i	 odłączyć	 wtyczkę	 od	 
gniazda	zasilającego	(29

•	 Zdjąć	z	urządzenia	zbiornik	na	wodę	i	obudowę,	a	
następnie	wyjąć	matę	odparowującą	(30).

•	 Dokładnie	opłukać	zbiornik	oraz	tackę.	Resztki	osadu	
usunąć	za	pomocą	ściereczki	lub	plastikowej/drew-
nianej	szczotki	(31).	Osuszyć	części	urządzenia	za	
pomocą	ręcznika.

•	 Złożyć	z	powrotem	wszystkie	elementy	(32)	(zgodnie	
z	opisem	w	punkcie	„Uruchamianie	urządzenia”)	i	
napełnić	zbiornik	zimną	wodą	z	kranu	zgodnie	z	 
opisem	w	punkcie	„Napełnianie	zbiornika”.

•	 Aby	wydłużyć	żywotność	maty	odparowującej,	należy	
odwrócić	ją	na	drugą	stronę	za	każdym	razem,	gdy	
zbiornik	napełniany	jest	wodą.

Mata	odparowująca	nie	nadaje	się	do	mycia	–	
grozi	to	jej	uszkodzeniem	(33)!

29

30 31

32 33
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Procedura czyszczenia raz w tygodniu

Wyłączyć	 urządzenie	 i	 odłączyć	 wtyczkę	 od	 
gniazda	zasilającego	(34).

•	 Przetrzeć	obudowę	wilgotną	ściereczką;	w	razie	
konieczności	użyć	środka	do	czyszczenia	tworzyw	
sztucznych	(35).

•	 Zdjąć	z	urządzenia	zbiornik	na	wodę	i	obudowę,	a	
następnie	wyjąć	matę	odparowującą	(36).

•	 Aby	usunąć	z	nich	uporczywe	zanieczyszczenia,	tackę	
i	zbiornik	można	umyć	w	zmywarce	do	naczyń	lub	
oczyścić	ręcznie	(zob.	punkty	„Mycie	w	zmywarce	 
do	naczyń”	oraz	„Usuwanie	kamienia	i	osadów	 
mineralnych”).

•	 Raz	w	tygodniu	należy	sprawdzić	stan	maty	
odparowującej.	Jeżeli	mata	stwardniała	lub	uległa	
odbarwieniu	(pod	wpływem	osadów	mineralnych	lub	
pleśni),	musi	zostać	wymieniona	(37)	(zob.	opis	na	
stronie	09).

•	 Po	oczyszczeniu	i	dokładnym	osuszeniu	urządzenia	
złożyć	z	powrotem	wszystkie	jego	elementy	(38)	 
(zgodnie	z	opisem	w	punkcie	„Uruchamianie	
urządzenia”).	Napełnić	zbiornik	zimną	wodą	z	kranu	
zgodnie	z	opisem	w	punkcie	„Napełnianie	zbiornika”.

Mata	odparowująca	nie	nadaje	się	do	mycia	–	
grozi	to	jej	uszkodzeniem	(39)!

34

39
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Mycie w zmywarce do naczyń
Do	mycia	w	zmywarce	nadają	się	jedynie	części	wskazane	
na	rys.	40.	Części	te	można	także	odróżnić	na	podstawie	
jasnoniebieskiego	koloru.

Należy	pamiętać,	że:
•	 części	nawilżacza	nie	należy	myć	razem	z	naczyniami	

kuchennymi	(41);
•	 należy	zawsze	korzystać	z	trybu	mycia	gorącą	wodą;
•	 jeżeli	zmywarka	do	naczyń	oferuje	możliwość	suszenia	

gorącą	parą,	funkcję	tę	należy	wyłączyć;
•	 podczas	mycia	części	urządzenia	nie	należy	dodawać	

do	zmywarki	do	naczyń	substancji	o	odczynie	
kwaśnym	(42);

•	 do	mycia	w	zmywarce	do	naczyń	NIE	nadaje	się	 
pokrywa	zbiornika	na	wodę	(43)!;

•	 w	miarę	możliwości	zbiornik	na	wodę	należy	umieścić	
w	zmywarce	otworem	skierowanym	do	dołu.	Pozwala	
to	uniknąć	gromadzenia	się	wody	w	zbiorniku;

•	 jeżeli	umieszczenie	zbiornika	w	zmywarce	do	naczyń	
w	położeniu	pionowym	nie	jest	możliwe,	można	
spróbować	uzyskać	dodatkową	przestrzeń	poprzez	
przesunięcie	kosza	na	sztućce;

•	 po	umyciu	i	dokładnym	osuszeniu	wszystkich	części	
urządzenia	należy	założyć	je	z	powrotem	w	urządzeniu	
(44)	(zgodnie	z	opisem	w	punkcie	„Uruchamianie	
urządzenia”).	Napełnić	zbiornik	zimną	wodą	z	kranu	
zgodnie	z	opisem	w	punkcie	„Napełnianie	zbiornika”.

40 41

ACID

42 43

44

pl



13

47

48 49

50 51

Usuwanie kamienia i osadów mineralnych

Wyłączyć	urządzenie	i	odłączyć	wtyczkę	od	
gniazda	zasilającego	(46).

•	 Napełnić	tackę	i	zbiornik	środkiem	odkamieniającym	
lub	octem	rozcieńczonym	wodą	(47).

•	 Pozostawić	środek	w	tacce	i	zbiorniku	na	kilka	minut/
godzin	(w	zależności	od	stopnia	zanieczyszczenia)	(48).

•	 Następnie	wyczyścić	tackę	oraz	zbiornik	plastikową/
drewnianą	szczotką,	a	resztki	osadu	usunąć	ściereczką	
(49).

•	 Dokładnie	opłukać	części	ciepłą	wodą.	Usunąć	
wszelkie	pozostałości	octu,	detergentu	lub	środka	
odkamieniającego.

•	 Po	oczyszczeniu	i	dokładnym	osuszeniu	(50)	 
wszystkich	części	urządzenia	założyć	je	z	powrotem	 
w	urządzeniu	(51)	(zgodnie	z	opisem	w	punkcie	 
„Uruchamianie	urządzenia”).	Napełnić	zbiornik	
zimną	wodą	z	kranu	zgodnie	z	opisem	w	punkcie	
„Napełnianie	zbiornika”.

46 pl
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Konserwacja
W czasie pracy
•	 Regularnie	sprawdzać	poziom	wody	w	zbiorniku.	
•	 Uzupełniać	wszelkie	niedobory	wody.	
Co	 trzy	 lata	 należy	 wymieniać	 podkładkę	 uszczelniającą	
przy	korku	wlewu	zbiornika	na	wodę.	
Naprawy	należy	powierzać	wyłącznie	wykwalifikowanym	
serwisantom	lub	profesjonalnym	punktom	serwisowym.

Przechowywanie urządzenia
Oczyścić	 i	 dokładnie	 osuszyć	 nawilżacz	 w	 opisany	
wcześniej	 sposób.	Urządzenie	najlepiej	 przechowywać	w	
oryginalnym	pudełku.	Unikać	wysokich	temperatur.

Złomowanie
Nawilżacz	powietrza	niezdatny	do	użytku	należy	 
przekazać	sprzedawcy	do	prawidłowego	złomo- 
wania.	W	kwestiach	sposobów	złomowania	pro-
simy	skontaktować	się	z	władzami	lokalnymi.

Utylizacja
Wycofany	 z	 eksploatacji	 nawilżacz	 należy	 zwrócić	 do	
punktu	sprzedaży,	gdzie	poddany	zostanie	dalszym	proce-
durom	związanym	z	utylizacją.	 Inne	możliwości	utylizacji	
określają	lokalne	przepisy.

Gwarancja
Warunki	obowiązywania	gwarancji	ustalane	są	każdorazowo	
przez	krajowe	przedstawicielstwa.	Jeżeli	pomimo	surowej	
kontroli	jakości	wszystkich	produktów	wystąpią	problemy	
natury	technicznej,	prosimy	skontaktować	się	z	dystrybu-
torem.	Reklamacje	przyjmowane	będą	wyłącznie	za	okaza-
niem	dowodu	zakupu.

Uwagi prawne
Urządzenie	 otrzymało	 świadectwo	 CE	 i	 jest	 zgodne	 z	 
dyrektywami:	
–	 73/23/EWG	w	sprawie	bezpieczeństwa	elektrycznego,
–	 89/336/EWG	i	92/31/EWG	w	sprawie	kompatybilności	

elektromagnetycznej.
Zastrzega	 się	możliwość	wprowadzenia	 zmian	 technicz-
nych.	 Treść	 niniejszej	 instrukcji	 chroniona	 jest	 prawem	
autorskim.
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Dane techniczne modelu AOS E2241

Napięcie	sieciowe	 220	–	240	V	/	50	Hz
Pobór	mocy	na	poziomie	I/II	 19	W	/	56	W
Wydajność	nawilżania	na	poziomie	I/II	 350	g/h	/	510	g/h
Maks.	wielkość	pomieszczenia	 85	m2 / 215 m3

Pojemność	zbiornika	 5.8	l
Wymiary:	 445	x	237	x	280	mm
Masa	(puste)	 3.6	kg
Poziom	hałasu	w	czasie	pracy	 <	39	dB(A)
Akcesoria	 Mata	odparowująca 
	 Ionic	Silver	Stick® 
	 (opcjonalnie)	Higrostat

Dane techniczne modelu AOS E2251

Napięcie	sieciowe	 220	–	240	V	/	50	Hz
Pobór	mocy	na	poziomie	I/II/III	 20	W	/	28	W	/	56	W
Wydajność	nawilżania	na	poziomie	I/II/III	 410	/	530	/	600	g/h
Maks.	wielkość	pomieszczenia	 110	m2	/	275	m3

Pojemność	zbiornika	 7.0	Liter
Wymiary	 445	x	237	x	335	mm
Masa	(puste)	 3.9	kg
Poziom	hałasu	w	czasie	pracy	 <	37	dB(A)
Akcesoria	 Mata	odparowująca 
	 Ionic	Silver	Stick®

Problem Możliwa przyczyna Rozwiązanie

Silnik	nie	pracuje	 Kabel	zasilający	niepodłączony	 Podłączyć	do	zasilania

Lampka	kontrolna	na	przełączniku	 Przełącznik	obrotowy	w		 Ustawić	przełącznik	obrotowy	w	innym 
obrotowym	nie	świeci	się	 położeniu	wyłączenia	(OFF)	 położeniu	(QUIET	MIST/MED/HI)

Świeci	się	lampka	kontrolna		 Awaria	silnika	 Skontaktować	się	z	serwisem 
niepracującego	silnika

Nie	można	obrócić	przełącznika		 Przełącznik	obrotowy	uszkodzony	 Skontaktować	się	z	serwisem 
obrotowego	

Niedostateczna	wydajność		 Zużyta	mata	odparowująca	 Wymienić	matę	odparowującą 
nawilżania

Tacka	zalana	 Uszkodzone	uszczelnienie	zbiornika	 Zamówić	i	wymienić	uszczelnienie

Pęknięcia	elementów		 Uszkodzenia	powstałe	w	czasie		 Zamówić	części	zamienne	lub	 
plastikowych	 transportu	lub	w	wyniku		 skontaktować	się	z	serwisem 
	 nieprawidłowej	eksploatacji

Rozwiązywanie problemów



AIR-O-SWISS	is	a	brand	name	of	
PLASTON	AG,	Switzerland.


