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1. ВВЕДЕННЯ. 

 Вітаємо вас з придбанням ультразвукового зволожувача повітря. Кожну деталь цього приладу 
було виготовлено для безпечної і надійної експлуатаціі. Перед використанням пристрою, будь 
ласка, уважно прочитайте це руководство. Також зберігайте цей посібник, так як він містить 
важливу інформацію. Опісані в цій інструкції по експлуатації функції можуть змінюватися без 
попереднього повідомлення. 
2. СКЛАД 
1 ультразвуковий зволожувач повітря 
1 адаптер змінного та постійного струму 
1 пензлик 
2 додаткових губки 
1 керівництво користувача, інструкція і гарантійний талон 
 
 В разі неповної комплектації зверніться до свого продавця.  
 
3. ІНСТРУКЦІЯ ПО ТЕХНІЦІ БЕЗПЕКИ 
 Під час експлуатації будь-яких електричних приладів завжди дотримуйтесь основних заходів 
безпеки щоб зменшити ризик пожежі, ураження електричним струмом та травмування людей, 
включаючи наступне: 
 1. Перед експлуатацією приладу уважно прочитайте інструкцію і збережіть її для подальшого 
використання. 
2. Переконайтеся, що застосовувана потужність відповідає значенню, зазначеному на паспортній 
табличці. 
3. Не використовуйте пристрій, якщо в резервуарі відсутня вода. 
4. Для наповнення резервуара використовуйте тільки чисту, прохолодну водопровідну воду. (В 
районах з жорсткою водою рекомендується використовувати пом'якшену або дистильовану воду). 
5. Переконайтеся, що ковпачок для наповнення водою на дні ємності міцно затягнутий. 
6. При експлуатації пристрою завжди стежте, щоб носик для водяної пари і камера з водяною 
парою перебували на призначених для них місцях. Повертайте випускаючу насадку таким чином, 
щоб вона не була спрямована на дітей, стіни і меблі. 
7. Встановіть зволожувач повітря на плоску гладку поверхню. 
8. Завжди відключайте зволожувач повітря від мережі змінного струму під час його очищення. 
Якщо прилад не використовується, його також необхідно відключити від мережі. 
9. Цей пристрій призначений виключно для домашнього використання. 
10. Не закривайте зволожувач, так як це може привести до його пошкодження. 
11. Виймайте вилку з мережі, коли чистите, переміщаєте або не використовуєте пристрій . 
12. Не додавайте ароматичні есенції до основи або резервуару для води, так як вони можуть 
пошкодити виріб, їх можна додавати тільки в спеціально призначене для них відділення. 
13. Не кладіть на отвори пристрою і не вставляйте в них сторонні предмети. 
14. Не нахиляйте і не перевертайте пристрій, не робіть спроб видалити з нього воду або заповнити 
його водою під час роботи. 
15. Не занурюйте пристрій у воду і не допускайте попадання води на з'єднувач і пристрій 
управління. 
16. Не робіть спроб відкрити будь-яку деталь зволожувача. 
17. Тримайте зволожувач в чистоті. Не допускайте потрапляння сторонніх предметів в систему 
вентиляції, так як це може привести до пошкодження приладу. 
18. Потрібна підвищена увага при використанні пристрою дітьми або поруч з ними. 



19. Ніколи не допускайте, щоб дріт торкався мокрих або гарячих поверхонь, перекручувався або 
знаходився в зоні досяжності дітей. 
20. Не використовуйте прилад на відкритому повітрі. 
21. Не ставте прилад на гарячі поверхні газових і електричних джерел тепла, а також поряд з 
ними. 
22. Ніколи не використовуйте пристрій при пошкодженому дроті або вилці, а також після 
виникнення несправностей в його роботі. Не використовуйте прилад при наявності будь-яких 
пошкоджень. 
23. Ніколи не робіть спроб відкрити будь-які деталі пристрою, а також розібрати елементи 
управління.  При недотриманні цих інструкцій відповідальність за виникнення несправностей в 
роботі приладу не приймається. 
24. Не використовуйте пристрій для будь-яких інших цілей. Використовуйте його тільки за 
прямим призначенням. 
25. При виникненні необхідності ремонту зволожувача звертайтеся тільки до авторизованого 
сервісного центру. 
26. Не залишайте пристрій без нагляду в закритих приміщеннях, так як при насиченні повітря 
вологою конденсат може залишатися на стінах приміщення і предметах меблів. 
27. Не використовуйте миючі засоби для очищення деталей, в які додається вода. При контакті 
миючого засобу з водою воно може зашкодити роботі приладу. 
28. Цей пристрій не призначений для використання людьми (включаючи дітей) з обмеженими 
фізичними, сенсорними та розумовими здібностями, а також недостатнім досвідом або знаннями, 
крім тих випадків, коли відповідальна за їх безпеку особа надає їм необхідні інструкції або 
здійснює контроль їх дій. 
29. При пошкодженні проводу живлення він повинен бути замінений виробником або 
працівником сервісного центру, щоб запобігти виникненню будь-якої небезпечної ситуації. 
 
ЦЕЙ ЗВОЛОЖУВАЧ ПОВІТРЯ - НЕ ІГРАШКА! 
 
Не дозволяйте дітям гратися з цим пристроєм. Існує ймовірність отримання серйозної травми 
або смерті від ураження електричним струмом. Справжній пристрій повинен використовуватися 
тільки дорослими людьми. Необхідно забезпечити спостереження за дітьми, щоб вони не 
використовували зволожувач в якості іграшки. 
 
ВАЖЛИВО: Пам'ятайте, що дія гарантії не поширюється на зміни і модифікації цього приладу, 
виконані не на обладнанні компанії  MINILAND для технічного обслуговування. 
 
4. ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИЛАДУ 
4.1. ОПИС ДЕТАЛЕЙ (Малюнок 1). 
1. Носик 
2. Резервуар для води 
3. Ковпачок резервуару для води 
4. Отвір випуску повітря 
5. Основний блок приладу 
6. Блок живлення 
7. Ручка вкл. / викл. і налаштування вологості 
8. Захисна прокладка від протікання 
9. Ультразвуковий перетворювач 
10. Відсік для ароматичних олій/есенцій 
11. Нічник 
12. Пензлик. 
 
4.2. ПРИНЦИП ДІЇ ПРИЛАДУ 
Ультразвуковий зволожувач перетворює воду, що знаходиться в резервуарі у водяну пару. Через 
вбудовану систему вентиляції водяний туман потрапляє в приміщення з сухим повітрям і створює 
необхідну вологість.  
 
 5. ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ 



1. Вийміть резервуар для води (2) з нижньої частини пристрою (5), відкрийте кришку (3), 
заповніть резервуар, закрийте кришку і правильно встановіть ємність на основу (Малюнок 2). 
2. Відрегулюйте напрямок насадки (1), щоб потік вологого повітря не був спрямований 
безпосередньо на стіни та меблі. 
3. Якщо ви хочете додати есенції (не входять в комплект), зніміть кришку відділення для есенцій 
(10) і налийте 3 краплі на губку. Поставте кришку назад на відсік для есенцій (Малюнок 3). 
4. Підключіть зволожувач повітря до розетки і увімкніть його, натиснувши кнопку (7), при цьому 
кнопка світиться синім кольором. Не вмикайте пристрій з порожнім резервуаром для води. 
Натисніть кілька разів кнопку включення ON для вибору необхідного значення потоку пари, а 
також включення / вимикання нічника: 
1-е натискання: нічник вимкнений, потік пара мінімальний 
2-е натискання: нічник включений, потік пара мінімальний 
3-е натискання: нічник включений, потік пара максимальний 
4-е натискання: нічник вимкнений, потік пара максимальний 
5-е натискання: вимикання 
Якщо ємність для води порожня, кнопка включення світиться червоним кольором і зволожувач 
автоматично відключається з міркувань безпеки. 
Важливо: Не додавайте есенції  в основу приладу або резервуар для води, так як вони можуть 
пошкодити виріб, їх можна додавати тільки в спеціально призначене для них відділення. 
 
ЗВЕРНІТЬ УВАГУ: 
• У холодну пору року вікна і стіни можуть покриватися вологою або інеєм через надлишок 
вологості всередині приміщення. Якщо таке відбувається, встановіть параметр інтенсивності пара 
на більш низький, щоб запобігти пошкодженням через конденсацію води. 
• Надлишок вологи в приміщенні може викликати накопичення вологи на поверхнях, на яких 
можуть завестися бактерії і грибок. Також накопичена волога може пошкодити меблі та стіни, 
особливо шпалери. 
• Щоб видалити надлишки вологи, особливо в маленькій кімнаті, залиште двері відкритими і 
зменшіть інтенсивність пари. 
 
5.1.УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ 
 

НЕСПРАВНІСТЬ МОЖЛИВІ ПРИЧИНИ РІШЕННЯ 

Зволожувач не функціонує - 
немає ні потоку пара, ні 
повітря 

Пристрій не підключено до 
мережі живлення 

Підключіть зволожувач до 
електромережі 

Зволожувач не включений Увімкніть пристрій, 
натиснувши на кнопку (7) 

Ємність для води порожня Заповніть ємність водою 

Пар має неприємний запах 

Використовується новий 
зволожувач 

Відкрийте резервуар і 
провітріть його в сухому і 
прохолодному місці протягом 
12 годин 

Вода в ємності брудна або 
досить багато часу зберігалася 
у резервуарі 
 

Прополощіть ємність і 
наповніть її чистою водою 

Пар не пахне ароматичними 
сумішами 

Відсутня ароматична суміш 
або пересохла губка 
 

Додайте ароматичну суміш у 
відповідний відсік (3 краплі) 

Індикатор включення світиться 
червоним, але резервуар 
заповнений водою 

Надмірно заповнена ємність 
для води 

Частково відлийте воду з 
резервуару і встановіть його на 
місце 

Ємність для води неправильно 
встановлена на основі 

Вийміть ємність, а потім 
повторно встановіть її. 
Перевірте, чи є бульбашки 
повітря в резервуарі, коли 
розміщуєте його на основі 



З отвору для виходу пари 
виходить занадто мало пара 

Забруднений ультразвуковий 
перетворювач  

Очистіть перетворювач, як 
показано в пункті 6 даної 
інструкції 

У резервуарі мало води 
 

Наповніть ємність водою 

Аномальні шуми 

У резервуарі мало води 
 

Наповніть ємність водою 

Вібрація поверхні, на яку 
встановлений зволожувач 
 

Помістіть зволожувач на рівну 
і гладку поверхню 

Інші несправності в роботі Зверніться до відділу технічної допомоги сервісного центру 
Miniland 

 
6. ОБСЛУГОВУВАННЯ: ОЧИЩЕННЯ УЛЬТРАЗВУКОВОГО ЗВОЛОЖУВАЧА 
Для того, щоб пристрій завжди залишалося чистим: 
 · Використовуйте очищену воду. 
· Періодично проводьте очищення нижньої частини пристрою, ємності для води та 
ультразвукового випромінювача, як зазначено нижче. 
· Щодня, якщо вода повністю не використовується, замінюйте воду в пристрої на чисту. 
· Завжди спустошуйте ємність з водою, якщо пристрій не використовується. 
 
- Промивайте резервуар водою (кожні 2 - 3 тижні) 
Відкрутіть кришку ємності для води, ганчіркою витріть вапняні відкладення і промийте ємність 
водою. 
У разі необхідності для усунення решти вапняних відкладень використовуйте оцет, розчинений у 
воді. 
- Очищення порожнини основи (один раз на тиждень) 
Якщо в порожнині основи накопичуються вапняні відкладення, витріть їх м'якою вологою 
ганчірочкою з нейтральним миючим засобом або оцтом і промийте її водою. Якщо вапно 
утворилося в зоні ультразвукового перетворювача, капніть кілька крапель оцту на поверхню 
перетворювача і залишити на 2 - 5 хвилин. Приберіть наліт з поверхні пензликом. Протріть 
насухо перетворювач чистою ганчіркою. 
- Очищення зволожувача зовні 
Для очищення забруднень на зовнішній поверхні пристрою використовуйте воду при температурі 
до 40ºC. Сопло для виходу пари можна мити безпосередньо у струмені води.  
- Очищення відсіку для ароматичних сумішей 
Відкрийте відсік для ароматичних сумішей і витягніть губку. Промийте відсік (разом з губкою) 
достатньою кількістю води з милом. 
М'якою тканиною витріть відсік для сумішей; перед заповненням нової суміші дайте губці 
повністю висохнути. 
- Зберігання зволожувача 
Якщо ви не збираєтесь користуватися зволожувачем протягом тривалого періоду часу, 
спорожніть резервуар для води повністю. Очистіть зволожувач повітря, висушіть його і помістіть 
в оригінальну упаковку. 
 
7. ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
- Адаптер змінного струму: перемінний струм 100-240В ~ 50/60 Гц 
- Зволожувач: 24 В постійного струму 
- Потужність: 12 Вт 
- Потік пара: 60мл / год. / 120мл / год. 
- Автономна робота: не менше 12 годин при максимальному потоці 
- Максимальна ефективність в приміщеннях до 15м² 
- Рівень шуму: ≤30 дБ 
- Ємність резервуара з водою: 1.5 літра 
- Маса: 0.5 кг 
- Розміри: 21 x 23 x 14 cм 

 



8. ІНФОРМАЦІЯ ПРО УТИЛІЗАЦІЮ ВИРОБУ  
• Пам'ятайте, що до утилізації приладу необхідно підходити відповідально  
• Не викидайте товари, на яких нанесена піктограма, що зображає сміттєвий контейнер, разом з 
побутовими відходами.   
• Для забезпечення збору та належної переробки даних виробів їх слід здавати на спеціалізовані 
пункти прийому. З метою утилізації також можна звернутися в компанію або магазин,  де був 
придбаний продукт. 

 
 


