
 

 

                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

DUKA LUFT 

Umidificator cu ultrasunere 

Model: 1217552 



INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE 

Traducere din engleza 

 

MĂSURI DE SIGURANȚA IMPORTANTE 

1. Nerespectarea instrucțiunilor de utilizare poate duce la incendiu sau vătămări grave. Vă rugăm să 

păstrați instrucțiunile pentru utilizare ulterioară. 

2. 1. Vă rugăm să citiți cu atenție instrucțiunile înainte de a utiliza aparatul pentru prima dată. 

3. 2. Urmați instrucțiunile pentru referințe viitoare. 

4. 3. Aparatul poate fi folosit de copii cu vârsta peste 8 ani numai sub supravegherea unui adult. 

Aparatul nu este o jucărie. 

5. 4. Aparatul este destinat numai uzului casnic. 

6. 5. Înainte de fiecare utilizare, asigurați-vă că aparatul este în stare bună. Nu folosiți aparatul dacă 

este deteriorat. 

7. 6. Nu folosiți aparatul dacă cablul este deteriorat. Dacă cablul este deteriorat, acesta trebuie 

înlocuit de o persoană autorizată. 

8. 7. Deconectați întotdeauna aparatul atunci când nu îl utilizați. 

9. 8. Aparatul este destinat utilizării și depozitării în interior. 

10. 9. Nu folosiți aparatul în încăperi cu un nivel ridicat de praf. 

11. 10. Aparatul trebuie pozitionat astfel incat sa fie stabil. 

12. 11. Nu așezați obiecte pe orificiile aparatului. 

13. 12. Nu așezați aparatul în apropierea surselor de căldură. 

14. 13. Nu acoperiți aparatul când este pornit. 

15. 14. Atentie! Deconectați întotdeauna recipientul înainte de a-l umple cu apă. 

16. 15. ATENȚIE! Nu lăsați aparatul conectat la priză nesupravegheat! 

17. 16. Nu atingeți niciodată apa din rezervorul de apă de la bază când aparatul funcționează. 

18. 17. ATENȚIE! Nu porniți aparatul când nu există apă în recipient. 

19. 18. Nu mutați aparatul când recipientul cu apă este plin. 

20. 19. Nu înclinați sau mutați niciodată aparatul în timpul funcționării sau când este apă în el. 

21. 20. Nu adăugați detergenți, alcool sau parfumuri în recipientul cu apă. Acest lucru poate deteriora 

aparatul. 

22. 21. Nu umpleți excesiv recipientul cu apă. 

23. 22. Asigurați-vă că copiii sau animalele de companie nu se joacă în apropierea aparatului. 

24. 23. ATENȚIE! Aburul poate cauza umezeală în jurul locației umidificatorului. Se recomanda 

amplasarea umidificatorului departe de obiecte care pot fi deteriorate de umezeala (obiecte din 

lemn, mobilier, echipamente electrice si electronice). Se recomanda amplasarea umidificatorului 

pe o suprafata impermeabila. Verificați zona din jurul umidificatorului înainte de a-l porni și 

protejați articolele care pot fi deteriorate de abur. Producătorul nu este responsabil pentru 

distrugerea sau deteriorarea obiectelor din apropierea umidificatorului care nu sunt rezistente la 

umiditate. 

25. Pentru a preveni depunerea de calcar în aparat, se recomandă utilizarea apei distilate sau a 

apei fiarte răcite. 



26. Deconectați întotdeauna aparatul înainte de întreținere sau reparare. 

27. Curăţaţi aparatul cu o cârpă uscată sau uşor umedă. Când curățați aparatul, scoateți-l din priză. 

Nu scufundați în apă! 

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

de praf și deteriorări mecanice. 

29. Transportați în ambalajul original pentru a fi protejat de praf, umiditate și deteriorări 

mecanice. 

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

31. ATENȚIE! Asigurați-vă că sursa de alimentare corespunde parametrilor aparatului. 

32. Vă rugăm să rețineți că, chiar dacă utilizați aparatul conform destinației și urmați toate 

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

33. Nu folosiți aparatul cu mâinile ude. 

34. Acest aparat nu este destinat utilizării cu temporizatoare de alimentare externe sau sisteme 

de telecomandă. 

35. Suprafețele pot deveni fierbinți în timpul utilizării. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

UTILIZARE 

ATENŢIE! Nu porniți aparatul când recipientul de apă este gol. 

ATENŢIE! Nu direcționați aburul către oameni, animale, echipamente electrice sau electronice. 

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

1. Așezați umidificatorul pe o suprafață plană, la aproximativ 60 cm de podea, la o distanță de minim 10 

cm de un perete și la 2 metri de mobilier și dispozitive electrice și electronice, în conformitate cu 

instrucțiunile de siguranță. 

2. Asigurați-vă că umidificatorul este deconectat. 

3. Scoateți recipientul cu apă de la bază ținând mânerul și ridicându-l vertical în sus, apoi întoarceți-l. 

4. Deșurubați capacul recipientului de apă și umpleți-l cu apă călduță. 

Construcție 

1. Orificiu pentru aburi 

2. Recipient pentru apa 

3. Dop pentru recipient 

4. Orificiu pentru aer 

5. Buton pornire 

6. Indicator luminos 

7. Maner 

8. Cablu 

9. Baza cu recipient pentru 

apa 

Specificații 

Model: GO-2833 

Voltaj: 220-240V 

Frecvența: 50 Hz 

Putere: 23 W 

Capacitate recipient: 3,5 l 

Eficienţă: 300 ml/ ora 

Nivel zgomot: <38 dB(A) 



ATENŢIE! Nu umpleți rezervorul cu apă fierbinte! Temperatura maximă a apei este de 40 ° C. Nu turnați 

apă direct în orificiul pentru abur! Nu umpleți prea mult recipientul! 

5. Închideți bine capacul și puneți recipientul cu apă pe baza aparatului. După ce ați așezat recipientul cu 

apă pe bază, așteptați câteva secunde pentru ca apa să umple rezervorul din bază. 

6. Conectați cablul de alimentare la priză și porniți dispozitivul ajustând intensitatea aburului. 

7. Opriți dispozitivul după utilizare.

 

 

 

Reglați nivelul de umidificare: 

Asigurați-vă că vă uscați mâinile înainte de a apăsa butonul de pornire. 

Apăsați butonul pentru a porni umidificatorul. Indicatorul de alimentare se va aprinde în 

albastru - umiditate scăzută. Apăsând din nou butonul de pornire, se va crește nivelul de 

umidificare - nivelul mediu de umidificare, lampa se va deveni verde. Apăsând din nou butonul 

de pornire se va crește nivelul de umidificare - nivelul maxim de umidificare, lampa se va deveni 

roșu. Dacă apăsați din nou butonul, aparatul se va opri. 

Când rezervorul de apă este gol, umidificatorul se oprește automat din motive de siguranță. În 

același timp, indicatorul clipește roșu. 

După utilizare continuă timp de 10 ore, opriți-l timp de 2 ore înainte de următoarea utilizare. 

CURATENIE SI MENTENANTA 

Deconectați întotdeauna aparatul înainte de curățare. Așteptați ca aparatul să se răcească 

complet. Utilizați o cârpă moale, umedă (nu umedă) și un detergent blând. Nu folosiți solvenți, 

agenți agresivi sau alte substanțe care pot deteriora aparatul. Nu scufundați în apă! 

Curățarea recipientului de apă 



Umpleți recipientul cu apă și adăugați o cantitate mică de detergent blând. Închideți capacul și 

agitați puternic recipientul. Se toarnă apa și se clătește bine. 

Recipientul de apă trebuie curățat o dată la 2-3 săptămâni. 

Curățarea rezervorului de la bază 

Scurgeți apa rămasă din rezervor. Curățați rezervorul cu apă curată sau utilizați o soluție de apă 

și oțet dacă există murdărie mai încăpățânată. Turnați 1-2 linguri de oțet în rezervor și umpleți 

cu apă rece. Așteptați o jumătate de oră pentru a facilita îndepărtarea murdăriei și a calcarului. 

Curățați rezervorul cu o cârpă moale sau cu o perie moale. Turnați soluția, clătiți bine 

elementele și uscați-le. Nu curățați niciodată traductorul cu ultrasunete cu detergenți. 

Curățarea trebuie făcută cel puțin o dată pe săptămână. 

 

DEPOZITARE SI TRANSPORT 

Depozitați și transportați într-un recipient care protejează de umiditate, praf și deteriorări mecanice. 

A nu se lăsa la îndemâna copiilor. 

Așteptați ca aparatul să se răcească înainte de a-l depozita și transporta. 

Înainte de depozitare, curățați și uscați toate componentele. 

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

apă și uscați-l. 

 

POSIBILE PROBLEME ȘI SOLUȚIILE LOR 

Înainte de a trimite la reparație, verificați (problema/soluția propusă): 

Lampa de alimentare nu funcționează. 

Fără alimentare - conectați, porniți aparatul. 

Indicatorul de alimentare funcționează, dar aparatul nu funcționează. 

Prea multă apă - turnați puțină apă din recipientul de apă și înșurubați bine capacul. 

Nu există apă în recipient - turnați apă. 

Miros urât. 

Scoateți rezervorul de apă și deșurubați capacul timp de 12 ore. 

Apă contaminată în recipient - înlocuiți apa. 

Recipient contaminat - recipient de spălare - vezi Curăţare şi întreţinere. 



Zgomot ciudat 

Rezonanță într-un recipient gol - umpleți cu apă. 

Aparatul stă pe o suprafață instabilă - așezați umidificatorul pe o suprafață plană și stabilă. 

Dacă sugestiile de mai sus nu rezolvă problema, deconectați dispozitivul și solicitați service-ul. Nu 

încercați să o reparați singur. 

Sfaturi 

Pentru a preveni depunerile de calcar, vă recomandăm: 

Utilizați apă rece fiartă sau distilată. 

Curățați aparatul o dată pe săptămână. 

Schimbați apa din rezervor des pentru a o păstra proaspătă. 

Producătorul își rezervă dreptul de a face modificări tehnice. Producătorul nu este responsabil pentru 

erorile tipografice. 

Ambalajul trebuie eliminat în conformitate cu reglementările locale privind deșeurile. 

ÎNGRIJIREA MEDIULUI 

Aparatul nu trebuie aruncat împreună cu deșeurile menajere. Utilizatorul 

este obligat să predea aparatul unei firme autorizate. 

Această procedură are scopul de a preveni deteriorarea oamenilor sau a 

mediului atunci când aruncați aparatul ca urmare a componentelor 

periculoase. Conținutul de substanțe nocive din aparat este redus la 

minimum pentru a evita efectele nocive. 

 

 

 


