
 

 Lampă de veghe și umidificator DUKA BERGVIND 

Model: 9630 

Art. Numar: 1218762 

 



INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE 

(Traducere din engleza) 

 

Citiți toate instrucțiunile de siguranță și avertismentele înainte de a utiliza aparatul. Nerespectarea 

avertismentelor de siguranță de mai jos, precum și a instrucțiunilor de utilizare, poate duce la 

electrocutare, incendiu și/sau vătămări grave. Salvați toate avertismentele și sfaturile de siguranță 

pentru referințe viitoare.  

INSTRUCȚIUNI GENERALE DE SIGURANȚĂ 

1. Acest aparat poate fi utilizat de copii cu vârsta de peste 8 ani atunci când sunt supravegheați 

și în conformitate cu instrucțiunile pentru utilizarea în siguranță a aparatului și care înțeleg 

pericolele asociate utilizării acestuia. Curățarea și întreținerea nu pot fi efectuate de copii 

nesupravegheați. Nu lăsați aparatul și cablul acestuia la îndemâna copiilor sub 8 ani. Copiii nu ar 

trebui să se joace cu dispozitivul. Copiii nu sunt conștienți de pericolele utilizării aparatelor 

electrice. 

2. Aparatul este destinat uzului casnic. 

3. Înainte de fiecare utilizare, verificați dispozitivul și cablul pentru eventuale deteriorari. Nu 

utilizați niciodată un dispozitiv deteriorat. 

4. Nu folosiți aparatul dacă cablul de alimentare este deteriorat. 

5. Deconectați întotdeauna aparatul din priză atunci când nu îl utilizați. Când deconectați, nu 

trageți de cablul de alimentare. 

6. Aparatul este destinat utilizării în interior. Nu poate fi folosit sau depozitat în locuri expuse 

factorilor atmosferici externi. 

7. Nu folosiți aparatul în încăperi cu praf. 

8. Utilizați pe o suprafață stabilă. 

9. Nu așezați obiecte în orificiile aparatului. 

10. Nu așezați umidificatorul lângă sobe, încălzitoare sau alte surse de căldură. 

11. Aparatul de lucru nu trebuie acoperit. Nu acoperiți și nu blocați orificiul de evacuare a 

aburului! 

12. ATENȚIE! Deconectați întotdeauna aparatul înainte de a umple rezervorul cu apă. 

13. ATENȚIE! Nu lăsați aparatul conectat la rețea nesupravegheat! 

14. Nu atingeți niciodată apa din rezervorul de apă din bază când aparatul funcționează. 

15. ATENȚIE! Nu porniți aparatul când nu există apă în rezervorul de apă. 

16. ATENȚIE! Nu atingeți niciodată traductorul cu ultrasunete în timp ce dispozitivul este 

conectat la rețea. 

17. Nu transportați niciodată aparatul cu rezervorul de apă plin. 

18. Nu înclinați sau mutați niciodată aparatul în timp ce funcționează sau când apa se află în 

recipientul de apă din bază sau în rezervor. 

19. Nu adăugați agenți de detartrare, detergenți, alcool sau parfumuri în rezervorul de apă. 

Acest lucru poate deteriora aparatul. 

20. Nu umpleți niciodată prea mult rezervorul. 

21. Asigurați-vă că copiii și animalele de companie nu se joacă în apropierea aparatului. 



22. ATENȚIE! Căderea aburului poate provoca umezeală în jurul locului în care este amplasat 

umidificatorul. Se recomandă să păstrați umidificatorul departe de obiecte care pot fi afectate 

negativ de apă (obiecte din lemn, mobilier, echipamente electrice și electronice). Se recomanda 

amplasarea umidificatorului pe o suprafata impermeabila (pad). Producătorul nu este 

responsabil pentru deteriorarea obiectelor care nu sunt rezistente la umiditate. 

23. Pentru a preveni acumularea de calcar în aparat, se recomandă să folosiți apă distilată sau 

apă rece fiartă. 

24. Deconectați întotdeauna aparatul și lăsați-l să se răcească înainte de a efectua orice 

întreținere sau reparație. 

25. Curăţaţi aparatul cu o cârpă uscată sau uşor umedă. În timpul curățării aparatului, acesta nu 

trebuie conectat la sursa de alimentare. Nu scufundați baza în apă! 

26. Depozitați aparatul într-un loc curat și uscat. A nu se lăsa la îndemâna copiilor, a se proteja 

de praf și deteriorări mecanice. 

27. Transportați în ambalajul original, ferit de praf, umiditate și deteriorări mecanice. 

28. Aparatul trebuie reparat numai de o persoană calificată, folosind piese de schimb originale. 

29. ATENȚIE! Asigurați-vă că sursa de alimentare la care va fi conectat aparatul corespunde 

parametrilor aparatului. 

30. În ciuda utilizării aparatului conform destinației și a respectării tuturor măsurilor de 

siguranță, unii factori de risc reziduali nu pot fi eliminați complet. 

31. Nu utilizați aparatul cu mâinile ude. 

 

Aparatul nu este destinat utilizării cu temporizatoare externe sau cu un sistem separat de 

telecomandă. 

Suprafețele accesibile pot deveni fierbinți în timpul utilizării. 

Se recomandă conectarea aparatului la o sursă de alimentare echipată cu un dispozitiv de 

curent rezidual (RCD) cu un curent de declanșare de 30 mA sau mai puțin. 

 

 

 

 

 

SPECIFICAȚII 

 



 

Outer cover – capac de afara 

Inner cover – capac interior 

Water tank – rezervor apa 

Salt container – recipient pentru sare 

Contractor – parte de contact 

Bulb - bec 

Bulb holder – suport bec 

Light button – buton lumina 

Mist button – buton aburi 

 

 

 



SPECIFICAȚII TEHNICE 

Nume:  Lampa de veghe și umidifactor DUKA BERGVIND 

Model: 89630 

Voltaj: AC: 100-240V; 50/60Hz DC: 24V 
Capacitate rezervor cu apa: 160 ml 
Putere: 20W 
Dimensiuni: 187 x 175 x 219 mm 
Greutate: 2.1 кг 
Raza: 15 m2 
Adapter: Input 100-240V, 50/60Hz, 
Output DC24V, 750mA 
Bec: 24V,10W halogen 
 
PRIMA UTILIZARE 
 
Scoateți capacul superior și recipientul de sare și instalați becul. 
 

 
 
Introduceți știfturile becului în orificiile mici de pe baza becului (fără diferență de +/-). Apoi puneți din 
nou recipientul pentru sare. 

 
Pune sare în recipient și pune deasupra înapoi. 



 
Când instalați partea superioară, vă rugăm să conectați în direcția corectă. Marcatorul „MAX” din 
interiorul rezervorului de apă este pe spate. 
 
 
UTILIZARE APARATULUI 
 
 
 
 

    
 
 
 

 

1. Îndepărtați capacul de 

afara. 

2. Îndepărtați capacul din interior. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 

4. 4. Folosiți paharul de măsurare 

pentru a adăuga apă în rezervorul de 

apă. NU umpleți cu apă peste 

marcajul MAX de pe rezervorul de 

apă. Aparatul nu va funcționa dacă 

este plin peste marcajul MAX. 
3. 3. Adăugați 4-6 picături de ulei 

esențial. 

6. Așezați capacul pe loc. 5. Așezați capacul pe loc. 

 



 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
SETĂRI 
 

Pornire:  Apăsați butonul ca să porniți sau opriți difuzerol. La prima atingere aparatul se va porni, la a 
doua se va stinge. 

Lumina:  Atingeți butonul de lumină în mod repetat pentru a controla intensitatea luminii. Există 5 
niveluri de iluminare de la minim la maxim, la a șasea atingere lumina este stinsă. 
 
DUPĂ FIECARE UTILIZARE 
 
După utilizare, deconectați aparatul de la sursa de alimentare, goliți și clătiți bine rezervorul de apă 
pentru a îndepărta orice nămol și murdărie și uscați-l. 
 
NU UMPLAȚI APARATORUL CU APĂ CĂLDE. ACEST POATE PROVOCA O SCURRERE. CÂND 
APARAMENTUL NU ESTE UTILIZAT, SCOATE APA DIN REZERVOR. AMBALAȚI SARE SEPARAT ÎN 
SAC ÎNCHIS CÂND APARALUL NU A FOST UTILIZAT DE MULT TIMP. 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. Conectați aparatul la 

priza 

8. Setări 



INFORMAȚII DESPRE UTILIZAREA ULEIULUI ESENTIAL 
Vă rugăm să urmați cu atenție recomandările enumerate mai jos pentru utilizarea corectă a uleiului 
esențial pentru a evita cauzarea defecțiunilor/deteriorării produsului sau prejudiciului consumatorilor. 
 
1. Utilizați ulei esențial 100% natural. 
2. Pune 4 - 6 picaturi de ulei esential in 160 ml apa. Nu depășiți cantitatea recomandată. Clătiți bine 
rezervorul de apă după fiecare utilizare pentru a îndepărta resturile. 
3. Nu aplicați sau înghițiți ulei esențial nediluat direct pe piele. 
4. Nu lăsați uleiul să intre în contact direct cu pielea dvs., spălați-l cu apă. Dacă este înghițit, solicitați 
imediat asistență medicală. 
5. Rezervorul de apă și capacul rezervorului sunt realizate din materiale rezistente la ulei. Alte părți ale 
aparatului pot fi dizolvate de unele componente ale uleiului. Aveți grijă să nu vărsați ulei în afara 
rezervorului de apă. 
6. Unele tipuri de uleiuri aromatice nu sunt foarte solubile în apă și tind să rămână în rezervorul de apă. 
Prin urmare, curățați în mod regulat. 
7. Curăţaţi rezervorul de apă de fiecare dată când se schimbă uleiul. Dacă uleiul folosit anterior nu este 
îndepărtat complet, amestecul aromat poate emite un miros neplăcut sau poate forma reziduuri. 
8. Asigurați-vă că uleiul nu vă intră în ochi. Dacă se întâmplă acest lucru, spălați-vă imediat ochii cu apă. 
Consultați un medic dacă iritația persistă. 
9. Dacă nu vă simțiți bine în timp ce utilizați produsul, opriți imediat aparatul. 
10. Femeile însărcinate, bătrânii, copiii mici sau persoanele cu boli cronice pot fi mai sensibile la 
parfumuri. Dacă vă simțiți rău, opriți imediat utilizarea aparatului. 
11. Depozitați uleiul esențial într-un loc întunecat și răcoros, cu capacul bine închis și la îndemâna 
copiilor și animalelor de companie. 
12. Respectați termenul de valabilitate al uleiului esențial în termen de un an de la prima deschidere (în 
termen de șase luni pentru uleiurile de citrice). 
 
CURĂȚARE ȘI MENTENANȚA 
 
Deconectați întotdeauna aparatul înainte de curățare. Așteptați ca aparatul să se răcească complet. 
Utilizați o cârpă moale, umedă (nu umedă) și un detergent ușor pentru a curăța carcasa. Nu folosiți 
solvenți, benzină sau alți detergenți care pot deteriora aparatul. Nu scufundați baza umidificatorului în 
apă. 
 
Curățare rezervorului cu apa 
 
Umpleți rezervorul cu apă și adăugați o cantitate mică de detergent blând. Înșurubați capacul și agitați 
puternic rezervorul. Aruncați apa și clătiți bine rezervorul. 
 
DEPOZITARE SI TRANSPORT 
 
Depozitați și transportați într-un recipient care protejează de umiditate, praf și deteriorări mecanice. 
A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Lăsați dispozitivul să se răcească înainte de a-l depozita și transporta. 
Curățați și uscați bine toate componentele înainte de depozitare. Dacă nu intenționați să utilizați 
aparatul pentru o perioadă lungă de timp, curățați bine rezervorul de apă și uscați-l bine. 
 
PROBLEME TEHNICE 
 



Înainte de a apela un tehnician, vă rugăm să citiți informațiile de mai jos (problema/soluția propusă): 
 
Indicatorul de alimentare nu funcționează 
• Fără alimentare - conectați alimentarea, porniți. 
 
Indicatorul de alimentare funcționează, dar produsul nu funcționează 
• Prea multă apă - turnați o parte din apă din rezervorul de apă și înșurubați bine capacul. 
• Nu există apă în rezervorul de apă - turnați apă în rezervor. 
 
Miros urât 
• Scoateți rezervorul de apă, curățați-l și deșurubați capacul timp de 12 ore. 
• Apă murdară în rezervorul de apă - înlocuiți apa din rezervorul de apă. 
• Rezervor murdar - spălaţi rezervorul - vezi Curăţare şi întreţinere. 
 
Zgomot ciudat 
• Rezonanță într-un rezervor gol - umpleți rezervorul cu apă. 
• Aparatul se află pe o suprafață instabilă - așezați umidificatorul pe o suprafață plană, stabilă. 
 
Aburul iese din toată duza 
• Există un spațiu între rezervorul de apă și duză - scufundați duza în apă și fixați-o în rezervorul de apă. 
Dacă sugestiile de mai sus nu rezolvă problema, deconectați dispozitivul de la sursa de alimentare și 
contactați o persoană autorizată. Nu încerca să o rezolvi singur. 
 
SFAT 
 
Pentru a preveni formarea depunerilor de calcar și minerale, vă recomandăm: 
 
• Folosiţi apă rece, fiartă sau distilată. 
• Schimbați frecvent apa din rezervor pentru a o păstra proaspătă. 
 
Scurgeți apa din rezervorul de apă și uscați-o bine înainte de depozitare. 
 
Producătorul își rezervă dreptul de a face modificări tehnice! 
Ambalajul trebuie eliminat în conformitate cu reglementările locale privind deșeurile. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



RECOMANDĂRI DE RECICLARE 

 
   Acest marcaj arată că aparatul nu poate fi aruncat împreună cu alte deșeuri menajere după durata de 
viață utilă. Utilizatorul este obligat să predea aparatul unei organizații specializate pentru colectarea 
echipamentelor electrice și electronice uzate. Organizațiile de colectare, inclusiv punctele de colectare 
locale, magazinele și municipalitățile, trebuie să stabilească un sistem adecvat care să permită 
eliminarea în siguranță a acestui echipament. 
Manipularea corectă a echipamentelor electrice uzate ajută la evitarea consecințelor dăunătoare 
sănătății umane și mediului. Aparatul conține o cantitate limitată de substanțe care ar putea avea un 
efect negativ asupra mediului în timpul sau după utilizarea acestui produs. 
 
 
 
 


