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DUKA HUMID 

 

UMIDIFICATOR 

(MODEL: GO-2850) 

220-240V, 50 Hz, 23W 

2,8 l 

Traducere din engleza 

 

Dragi clienti, 

 

Felicitări pentru achiziționarea unui nou umidificator cu aroma terapie! Pentru a profita la 

maximum de el, vă rugăm să citiți cu atenție aceste instrucțiuni înainte de a-l folosi. Vă 

recomandăm să urmați toate instrucțiunile. 

 

Vă rugăm să citiți cu atenție instrucțiunile înainte de utilizare! 

 

Aparatul poate fi folosit de copii cu vârsta sub 8 ani, de persoane cu capacități fizice, 

senzoriale și mentale limitate și de persoane fără experiență și fără cunoștințe despre aparat, 

numai sub supravegherea unei persoane cu experiență sau în conformitate cu siguranța. 

instrucțiuni, cu condiția să înțeleagă pericolele asociate cu utilizarea aparatului. Copiii nu 

trebuie să aibă voie să se joace cu aparatul. Aparatul nu trebuie curățat sau întreținut de copii 

în absența unui adult care să le monitorizeze acțiunile. 

 

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE 

 

• Aparatul este destinat numai pentru uz casnic. 

• Înainte de fiecare utilizare, verificați dacă aparatul și cablul sunt intacte. Nu folosiți 

aparatul dacă este deteriorat. 

• Nu folosiți aparatul dacă observați că cablul este deteriorat. Cablul deteriorat trebuie 

înlocuit de către producător, un centru de service autorizat sau o altă persoană 

calificată pentru a evita riscurile.. 

• Nu schimbați cablul singuri. 

• Aparatul poate fi utilizat numai de copii cu vârsta sub 8 ani dacă este sub 

supravegherea unui adult sau într-o manieră sigură, așa cum este indicat în manual, cu 

condiția ca aceștia să cunoască riscurile asociate cu aparatul. Nu permiteți copiilor să 

se joace cu aparatul. Copiii nu trebuie să aibă voie să opereze aparatul dacă nu sunt 

sub supravegherea unui adult. Țineți aparatul și cablul său departe de copii. 

• Aparatul poate fi utilizat de către persoane cu capacități fizice, senzoriale și mentale 

limitate sau de către persoane fără experiență și persoane care nu sunt familiarizate cu 

aparatul, numai dacă sunt sub supraveghere și într-o manieră sigură, așa cum este 

specificat în manual, și cu condiția să cunoască a riscurilor asociate dispozitivului. 

• Dacă aparatul emite un sunet sau miros neobișnuit, opriți-l și scoateți-l din priză. 

Aparatul trebuie reparat de către o persoană calificată cu piese de schimb originale. 

• Deconectați aparatul atunci când nu este utilizat. Nu trageți de cablu când deconectați. 

• Aparatul este destinat utilizării în interior. Nu poate fi folosit și depozitat în locuri 

unde nu este protejat de intemperii. 

• Nu utilizați aparatul în încaperi murdare/prafuite. 

• Locul unde este așezat trebuie să fie stabil. 

• Nu introduceți obiecte în carasă produsului.  
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• Dacă produsul este pornit să nu îl acoperiți cu nimic. Nu lăsați nimic peste el și nu 

închideți ieșirea de la aburi.  

• Înainte să îl umpleți cu apă trebuie să îl scoateți din priza. 

• ATENȚIE! Aparatul nu trebuie lăsat nesupravegheat când este în priza  

• Nu atingeți apă din conainer atunci când produsul este pornit.  

• ATENȚIE! Nu porniți aparatul dacă rezervorul acestuia este gol. 

• ATENȚIE! Niciodată să nu atingeți senzorul cu ultrasunete când aparatul este conectat 

cu priza. 

• Nu schimbați locația aparatului când rezervorul săur este plin cu apă. 

• Nu adăugați preparate anti-tartar, alcohol sau uleiuri esențiale în rezervor. Acest lucru 

va deteriora produsul.  

• Nu umpleți prea mult rezervorul cu apă. 

• Nu permiteți copiilor și animalelor să se joace în apropierea aparatului. 

• ATENȚIE! Aburii de apă pulverizată pot umezi locul unde este amplasat 

umidificatorul. Vă rugăm să păstrați umidificatorul departe de obiecte care pot fi 

deteriorate de apă (obiecte din lemn, mobilier, echipamente electrice și electronice). 

Așezați umidificatorul într-un loc impermeabil (pad). Monitorizați zona din jurul 

umidificatorului și reacționați în timp util (protejați obiectele, schimbați locația 

umidificatorului). Producătorul nu este responsabil pentru deteriorarea obiectelor care 

nu sunt rezistente la apă. 

• Pentru a preveni formarea depunerilor de calcar în aparat, utilizați apă distilată sau 

fiartă rece. 

• Deconectați întotdeauna aparatul înainte de a efectua lucrări de întreținere sau 

reparații. De asemenea, asigurați-vă că îl lăsați să se răcească. 

• Corpul aparatului trebuie curățat cu o cârpă uscată sau ușor umedă. Aparatul nu poate 

fi conectat la priză în timpul curățării. Nu-l scufundați în apă. 

• Depozitați aparatul într-un loc curat și uscat. Păstrați-l departe de copii. Protejați-l de 

praf, umiditate și deteriorări mecanice. 

• Transportați-l în ambalajul original pentru a fi protejat de praf, umiditate și deteriorări 

mecanice. 

• ATENȚIE! Înainte de a porni aparatul, asigurați-vă că caracteristicile tehnice 

corespund parametrilor indicați pe plăcuța cu date tehnice. 

• Chiar și atunci când aparatul este utilizat conform instrucțiunilor de siguranță, unele 

riscuri reziduale specifice nu pot fi eliminate complet. 

 

 

 

 

 

ATENȚIE! 

Fotografiile și descrierile pot diferi de dispozitivul real, în funcție de model. 

Producătorul își rezervă dreptul de a modifica parametrii tehnici ai aparatului fără notificare. 

Producătorul își rezervă dreptul de a face greșeli de tipar. 
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Acest simbol înseamnă că aparatul nu poate fi aruncat împreună cu alte deșeuri menajere. 

Utilizatorul este obligat să predea aparatul unui service care se ocupă cu deșeurile 

electronice/electrice/aparate electrocasnice, care face parte dintr-un sistem adecvat pentru 

eliminarea în siguranță a acestor aparate. 

 

 

Unele componente periculoase prezente în aparatele electrice și electronice au un efect 

negativ asupra mediului și sănătății umane, astfel încât eliminarea adecvată a echipamentului 

este foarte importantă. Substanțele care au un efect negativ asupra mediului în timpul utilizării 

aparatului sunt reduse la minimum în timpul producției. 

 

DISPOZITIV 

 

 
 

1. Duză pentru aburi 

2. Capac exerior al rezervorului de apa 

3. Cablu și ștecher 

4. Filtru de aer 

5. Telecomanda 

6. Loc pentru aromatizator 

7. Maner al rezervorului de  

8. Rezervor de apa 

9. Capal al rezervorului de apa 

10. Corpus 

11. Buton pentru pornire și oprire 

12. Lumina 
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SPECIFICAȚII TEHNICE 

 

Nume produs: Umidificator cu ultrasuneteМодел: GO-2850 

Tensiune: 220V-240V 

Frecvența: 50 Hz 

Lungime cablu: 1,5 m 

Productivitate aburi: 

- mica – 120/200 ml/ora 

- medie – 250-300 ml/ora 

- inalta – 300-350 ml/ora 

- cu timer – 50-120 ml/ora 

Capacitate rezervor apa: 2,8 l 

 

 

MOD DE UTILIZARE 

 

ATENȚIE! Dispozitivul nu este destinat utilizării de către persoane (inclusiv copii) cu 

capacități fizice, senzoriale și mentale limitate. 

 

ATENȚIE!  Nu conectați aparatul în priză când rezervorul este gol. 

 

ATENȚIE! Deconectați întotdeauna aparatul înainte de a-l umple cu apă. 

 

1. Îndepărtați toate materialele de ambalare și elementele de protecție. 

2. Așezați umidificatorul pe o suprafață plană, netedă, la cel puțin 10 cm de perete, 60 cm de 

tavan și la 2 metri de tot mobilierul, echipamentele electrice și electronice, în conformitate cu 

instrucțiunile de siguranță. 

3. Asigurați-vă că umidificatorul este scos din priză și deconectat. 

4. Scoateți capacul exterior. Scoateți rezervorul și întoarceți-l. 

5. Deșurubați capacul rezervorului și turnați apă curată în el. 

6. Întoarceți bine capacul fără a-l strânge și puneți rezervorul. 

7. Conectați aparatul la priza 220V-240V 50Hz. O lumină roșie se va aprinde în modul 

Standby. 

8. Apăsați butonul de pornire pentru a regla nivelul de ceață de apă în următoarele moduri. 

Lumina își va schimba culoarea și veți auzi un bip. 

 

 

REGLAREA NIVELULUI DE FORMARE ABURI 

 

Apăsați butonul pentru 

pornire 

Lumina Nivelul de formare aburi 

Prima apăsare Lumina portocalie Mică 

A două apăsare Lumina verde Medie 

A treia apăsare Lumina albastra Înaltă 

A patra apăsare Lumina roșie Timer (5 ore) 

 

 

1. Apăsați butonul de pornire/oprire a cincea oară pentru a opri umidificatorul și lumina 

va clipi roșu. Vă rugăm să deconectați aparatul atunci când nu este utilizat. 
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2. SETARE TIMER 

 

La niveluri scăzute, medii și ridicate de ceață de apă, apăsați butonul timp de trei secunde 

pentru a intra într-o setare a temporizatorului de două ore. 

 

Apăsați butonul de pornire 

timp de 3 secunde 

Lumina Предварително 

настроено време 

Mică Lumina portocalie 2 ore 

Medie  Lumina verde 2 ore 

Înaltă Lumina albastru 2 ore 

 

Apăsați din nou butonul de pornire timp de 3 secunde pentru a anula cronometrul și veți auzi 

un bip. 

 

ATENȚIE! 

Când apa din rezervor se epuizează, umidificatorul se va opri automat din motive de 

siguranță. Lumina se va stinge și se vor auzi 3 bipuri. 

 

3. După 10 ore de utilizare neîntreruptă, lăsați aparatul să se odihnească timp de cel puțin 2 

ore înainte de a-l folosi din nou. 

4. Deconectați aparatul după utilizare. 

 

ATENȚIE! 

Nu puneți apă caldă! 

Nu turnați apă prin gaură de ieșire! 

Nu umpleți peste nivelul admis! 

 

 

MOD DE UTILIZARE CU TELECOMANDA 

 

Vă rugăm să îndepărtați folie de plastic izolatoare înainte de a utiliza telecomanda. 

(1) Reglarea nivelului de ceață: 

Mai întâi, apăsați butonul de pornire de pe telecomandă. Reglați nivelul de ceață după cum 

urmează. Lumina își va schimba culoarea și veți auzi un bip. 

 

Apăsați butonul pentru 

pornire 

Lumina (pornita) Nivel de formare aburi 

Prima apăsare (pornire) Lumina portocalie Mică 

A doua apăsare Lumina verde Medie 

A treia apăsare Lumina albastra Mare 

A patra apăsare Lumina roșie Timer (5 ore) 

 (oprire)   

 

(1) Setare timer: 

Apăsați butonul timerul-ui de pe telecomandă. Lumina corespunzătoare de pe aparat va începe 

să clipească pentru a indica faptul că setați timpul. Modurile Mic / Mediu / Mare sunt de 2 ore 

fiecare. Apăsați din nou butonul temporizatorului pentru a îl anula. Modul „Oprit” este la 5 

ore de la pornirea temporizatorului, nu trebuie să-l setați. 
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Mod de lucru Apăsare butonului 

timer 

Apăsare butonului 

timer 

Apăsare butonului 

timer 

Lumina Lumina portocalie Lumina verde Lumina albastra 

Nivel aburi Mica Medie Mare 

Setare timer (lumina 

intermitenta) 

2 ore 2 ore 2 ore 

  

(2) Introducerea și scoaterea telecomenzii 

Telecomanda cu fața în sus (butonul în sus) 

Apăsați spre interior pentru introducere , apăsați a doua oară pentru eliminare 

 

FUNCȚIE ‘’AROMA‘‘ 

 

Aparatul are un loc anume pentru plasarea uleiurilor aromatice. Dacă doriți să adăugați ulei 

aromat, trebuie să picurați câteva picături din el pe burete / 6 /. 

Nu adăugați uleiuri aromatice direct în rezervorul de apă. 

Uleiurile esențiale trebuie să se dizolve în apă. 

 

 

 

 

 

ATENȚIE 

 

Când utilizați umidificatorul, trebuie să luați următoarele măsuri de siguranță. Citiți cu atenție 

toate instrucțiunile, chiar dacă știți cum să utilizați produsul. 

 

Înainte de a conecta aparatul, asigurați-vă că tensiunea contactelor din casa dvs. 

corespunde cu cea a umidificatorului. Dacă nu, vă rugăm să contactați dealerul 

dumneavoastră pentru înlocuire cu un produs cu tensiunea necesară. 

 

Așezați produsul departe de mobilă sau electrocasnice.  

Nu atingeți apă din rezervor și senzorul în timpul utilizării. 

Nu porniți aparatul când rezervorul de apă este gol. 

Nu scufundați bază în apă. 

      Scoteți aparatul din priză înainte de curățare. 

      Adăugați apa fiartă (dar răcita) sau apă distilată cu temperatură sub 40ºС. 

      Nu scoateți ștecherul cu mâinile ude. 

1. Când rezervorul este plin puteți folosi aparatul timp de 7-10 ore, fără să adăugați apă. 

 

CURĂȚENIE ȘI MENȚINERE 

 

Scoateți cablu din ștecher. Lăsați produsul să se răcească. 

 

Curățați aparatul doar cu un prosop umed. Nu folosiți preparate agresive. Nu scufundați în 

apă.  

 

Curățare rezervor cu apă 

Umpleți rezervorul cu apă, întoarceți capacul și agitați puternic. Turnați apa și clătiți bine 

rezervorul. Rezervorul trebuie curățat o dată pe săptămână. 
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Utilizați o perie moale pentru a curăța canalul de apă. Îndepărtați depunerile și curățați. 

 

Modificările la senzor sunt strict interzise, deoarece aceasta poate opri formarea de aburi. 

 

TRANSPORT ȘI DEPOZITARE 

 

Lăsați aparatul să se răcească înainte de a-l depozita și transporta. Transportați și depozitați 

într-un recipient care protejează aparatul de umiditate, praf și deteriorări mecanice. A nu se 

lăsa la îndemâna copiilor. 

Înainte de depozitare, curățați și uscați bine toate piesele. 

Dacă nu intenționați să utilizați aparatul pentru o perioadă mai lungă de timp, curățați bine 

rezervorul de apă și uscați-l. 

 

DETECTAREA ȘI REZOLVAREA DEFECȚIUNILOR FRECVENTE 

 

Dacă umidificătorul nu funcționează puteți să verificați: 

 

Lumina nu e pornita 

Lipsă conexiunii 

Conectați aparatul în contact și apăsați butonul pentru pornire.  

 

Lumina este pornita, dar nu se fac aburi  

Rezervorul este gol 

Adăugați apă în rezervor 

Capacul de la supapă a căzut sau este slăbit și trebuie strâns. 

 

 

Aburi cu miros neplăcut 

Produsul este nou 

Scoateți rezervorul, deschideți capacul și lasați-l în poziție în care poate să se aerisească timp 

de 12 ore. 

Apă este murdară sau prea veche 

Spălați rezervorul cu apă și umpleți cu apă curată.  

 

Lumina pentru alimentare este pornita, dar aparatul nu funcționează 

În rezervor este prea multă apă. 

Scoateți apă din rezervor și închideți bine rezervorul 

 

Aburi sunt foarte puțini 

Rezervorul trebuie curățat, deoarece sunt depuneri 

Curățați senzorul. 

Apă este prea murdară sau prea veche 

Spălați rezervorul. Schimbați cu apa proaspată. 

 

Zgomot ciudat 

Când apă din rezervor este prea puțin. 

Adăugați apă în rezervor. 

Aparatul este așezat pe suprafață neregulată.  

Așezați aparatul pe o suprafață dreaptă.  
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