
Przeczytaj uważnie instrukcję obsługi i zachowaj na przyszłość.

Nawilżacz powietrza LIFAair LAH302



Informacje dotyczace bezpieczeństwa
Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa. Prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją i zachowanie jej do
wykorzystania w przyszłości. Należy używać akcesoriów określonych przez producenta. Producent nie ponosi odpowiedzialności za
uszkodzenia produktu lub inne konsekwencje wynikające z zastosowania jakichkolwiek części, w tym filtrów, niezalecanych przez
LIFAair.
W celu prawidłowej instalacji należy postępować zgodnie z instrukcją podłączenia zawartą w podręczniku.
Nie należy blokować otworów w urządzeniu i nie wkładać żadnych przedmiotów do otworów wentylacyjnych lub szczelin w urządzeniu,
ponieważ stwarza to ryzyko pożaru lub porażenia prądem. Proszę upewnić się, że dzieci nie mogą bawić się
lub używać urządzenia.
Aby uniknąć przypadkowego połknięcia przez dzieci dostarczonych akcesoriów, akcesoria należy przechowywać w miejscu
niedostępnym dla dzieci.

Nie należy otwierać ani zdejmować obudowy w celu wykonania czynności serwisowych, ponieważ może to narazić użytkownika na
działanie niebezpiecznego napięcia lub spowodować inne zagrożenia. Niezależnie od przyczyny uszkodzenia produktu, musi on zostać
naprawiony przez profesjonalnego serwisanta.
Nie należy nadmiernie skręcać, zginać ani obracać przewodu zasilającego, ponieważ może dojść do odsłonięcia lub przerwania
przewodu.
Nie wkładać obcych przedmiotów do części ochronnych, części zdejmowanych, zbiornika wody, wlotu wody, wlotu powietrza i wylotu
powietrza.
Zabrania się wlewania cieczy zawierającej zanieczyszczenia lub substancje korozyjne, aby uniknąć uszkodzenia produktu. Zabrania się
wkładania przedmiotów do wlotu powietrza lub korpusu, aby uniknąć uszkodzenia produktu lub spowodowania obrażeń.
Podczas korzystania z produktu należy upewnić się, że powietrze przepływa wokół niego i nie umieszczać żadnych tekstyliów, papieru
ani podobnych przedmiotów we wlocie lub wylocie powietrza.
Aby zapobiec wypadkom, urządzenie musi być wyłączone i odłączone od zasilania przed wymianą kurtyny mokrej, filtra HEPA lub
czyszczeniem zbiornika wody.

Aby zapobiec porażeniu prądem, należy czyścić i konserwować urządzenie w sposób i w sposób wymagany w niniejszej
instrukcji i nie podejmować żadnych innych prób konserwacji.
Nie należy odłączać zasilania natychmiast po zatrzymaniu nawilżania. Ponieważ będzie trochę wody pozostawionej na mokrej
kurtynie, po dłuższym naciśnięciu klawisza, urządzenie automatycznie przeprowadzi program suszenia powietrzem, aby
uniknąć hodowli bakterii wilgoci na macie ewaporacyjnej.
Gdy nie jest używany przez dłuższy czas, proszę wylać wodę z zbiornika wody i wysuszyć zbiornik.

Wstęp
Przede wszystkim dziękujemy za wybranie nawilżacza poweitrza LIFAair. Dzięki fińskiej technologii będziesz mógł cieszyć się
doskonałym poweitrzem!



Tył 	        Przód

obsługi
Instrukcja

Nawilżacz

Zawartość

Filtr HEPA

Funkcje

Uwaga: Nie należy blokować wlotu i wylotu powietrza.

Mata ewaporacyjna Instrukcja obsługi

Czujnik światła/uzupełnianie wody/wyświetlacz
Panel dotykowy/przyciski
Zwiększenie prędkości pracy: wciśnij lub przytrzymaj, aby większyć
natężenie pracy
Tryb Cleaning: wciśnij i przytrzymaj, aby włączyć
Tryb nocny: wciśnij i przytrzymaj, aby wł./wył.
Smart/Manual: wciśnij i przytrzymaj, w celu zmiany
	 trybów

Włącz/Standby/Suszenie maty ewaporacyjnej: włączenie, tryb
standby, tryb suszenia maty ewaporacyjnej (gdy poziom wody zbyt
niski, tryb suszenia nie może być włączony)
Tryb oszczędny: wciśnij i przytrzymaj, aby wł./wył.
Tryb nawilżania: wciśnij i przytrzymaj, aby wł./wył. (cel60%), celem
jest 50% gdy ikona "    " nie jest wyświetlana
Blokada rodzicielska: wciśnij i przytrzymaj, aby wł./wył.
Zmniejszenie prędkości pracy: wciśnij lub przytrzymaj aby zmniejszyć
natężenie pracy
Wlot powietrza
Kabel zasilający
Zbiornik wody
	 przytrzymaj oba przyciski: wyś. stan filtrów
	 przytrzymaj oba przyciski: reset stanu filtrów
	 przytrzymaj oba przyciski: sprawdź status
	 przytrzymaj oba przyciski: tryb parowania
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Uzupełnianie wody

Dezynfekcja światłem UV

Wyświetlacz pokazuje aktualną ilość wody, gdy na wyświet-laczu
pojawi się komunikat "Low Water Level, Add Water", należy dolać
wody, w celu kontynowania działania.
Nie dodawaj wody zbyt szybko, delikatnie skieruj strumień na
wyświetlacz, wyświetlacz automatycznie przełączy się na tryb
wskazania poziomu wody. Uzupełnij do 100%, gdy usłyszysz sygnał
dźwiękowy, nie dodawaj więcej wody, aby uniknąć przepełnienia.
Jeśli poziom wody jest zbyt niski, nawilżacz nie będzie działać, jeśli
poziom wody jest zbyt wysoki, usłyszysz sygnał dźwiękowy.

Uwaga: Zdjęcia w tej instrukcji są schematami i mogą odbiegać od rzeczywistego produktu, proszę odnieść się do
rzeczywistego produktu.

Użycie

Water Level

Lampa dezynfekująca UV będzie działać automatycznie przez 20 minut, gdy poziom wody przekroczy 90% po raz pierwszy lub gdy

poziom wody pozostanie powyżej 90% przez ponad 24 godziny. W późniejszym użytkowaniu, lampa dezynfekująca UV będzie

również działać automatycznie przez 20 minut, gdy poziom wody spadnie poniżej 60%

i zostanie uzupełniony do 90% lub więcej. Kiedy lampa UV działa, nie ma wpływu na normalne działanie nawilżacza.

Funkcja światła dezynfekcji UV może być anulowana przez mobilną aplikację.

Humidity



Czyszczenie zbiornika
Zaleca się czyszczenie zbiornika wody raz w tygodniu. Proszę

podnieść nawilżacz po wyłączeniu zasilania i włożyć do pustego

wiaderka.

Uwaga: Jeśli trzeba przenieść jednostkę główną w trakcie czyszczenia do innego pojemnika, uprzednio należy podnieść
jednostkę główną po wyłączeniu zasilania i umieścić ją w pustym zbiorniku, jak pokazano powyżej.

Cleaing
Mode

Cleaing
Mode

Cleaing Mode Done

Please Change Water Now

Czyszczenie kanałó wodnych

Zaleca się czyszczenie kanałów wodnych raz na dwa miesiące.

Upewnij się, że poziom wody w zbiorniku jest poniżej 30%, odłącz

nawilżacz, oddziel nawilżacz od jednostki głównej, rozpuść

określoną ilość granulek kwasku cytrynowego w zbiorniku wody,

włóż nawilżacz z powrotem do jednostki głównej, włącz zasilanie i

naciśnij  "      ", nawilżacz automatycznie uruchomi pompę w sposób

ciągły przez 30 minut. Po automatycznym oczyszczeniu linii

wodnej rozlegnie się sygnał dźwiękowy i pojawi się ekran

zakończenia czyszczenia, następnie należy odłączyć zasilanie,

oddzielić nawilżacz od jednostki głównej, wyczyścić zbiornik wody,

włożyć go z powrotem do jednostki głównej i włączyć zasilanie.

Dodaj wodę od góry do około 50%, włącz urządzenie, naciśnij

ponownie  "       ", po 30 minutach, aby usłyszysz sygnał

dźwiękowy, wyłączyć zasilanie, wylać wodę z wiadra, złożyć całość,

włączyć zasilanie, dodać wody, czyszczenie zostało zakończone.



Uwaga:   Proszę zachować ostrożność podczas używania, aby uniknąć przewrócenia.
               Nawilżacz LIFAair przechodzi w stan wyłączenia, gdy zostanie przewrócony.

Ręczne sterowanie prędkością pracy
W ten sposób można również wygodnie kontrolować prędkość przepływu powietrza.

Dotknij panelu dotykowego
w kierunku zgodnym z ruchem
wskazówek zegara, aby zwiększyć
prędkość powietrza

Ostrzeżenie przed wytrąceniem z równowagi

Dotknij panelu dotykowego
w kierunku przeciwnym do ruchu
wskazówek zegara, aby zmniejszyć
prędkość powietrza

Humidity



Ostrożenie rozdziel jednos-

tkę główną z zbiornikiem

wody.

Wymiana maty ewaporacyjnej, filtru HEPA

Odwróć urządzenie spodem do

góry, uprzednio rozkładając miekki

materiał na płaskiej, stabilnej

powierzchni. Przekręć w celu

wyjęcia maty ewaporacyjnej.

Wyciągnij matę

ewaporacyjną do góry.

OPEN

CLOSE

Filter Lifespan

(Upewnij się, ze urządzenie jest wyłączone, a kabel zasilania został odłączony, przed przystapieniem do wymiany filtrów).

Urządzenie ma wbudowaną funkcję wskazania zużycia filtrów. Wciśnij i przytrzymaj
równocześnie "    ", "       ", aby sprawdzić zużycie filtrów. Sugerowana wymiana przy 5%.



Po zakończeniu wymiany, przytrzymać przyciski      ,      równocześnie w celu zresetowania wskaźnika zużycia filtru
HEPA i maty ewaporacyjnej.

Reset Successful

Przekręć przeciwnie do ruchu
wskazówek zegara, aby wyjąć matę
ewaporacyjną.

Wyciągnij filtr HEPA w celu wymiany. Po wymienie filtru HEPA i maty
ewaporacyjnej, złóż elementy
w odpowiedniej kolejności. Odwróć
urządzenie do pozycji pionowej.
Podłącz zasilanie.



Usterki

Nawilżacz nie działa?
Sprawdź, czy kabel zasilający jest podłączony prawid łowo.

Sprawdź, czy nawilżacz nie działa na minima lnych obrotach.

Sprawdź, czy dolna pokrywa jest odpowiednio zainstalowana.

Głośne działanie?
Sprawdź, czy filtry zostały zainstalowane.

Uwaga: Wydajność określona zgodnie z normą GB/T23332-2018 i GB/T18801-2015, określona przez niezależne
laboratorium.

Nazwa:Nawilżacz powietrza

Model: LIFAair LAH302

Wydajność: 1000 mL/h

Wydajność energetyczna: 2.2mL (h*W)

Pojemność zbiornika: 6,5L

Moc akustyczna: 60dB(A)

Moc wejściowa: 220V~ 50Hz

Moc wyjściowa: 450W/50W (tryb Eco)

Współczynnik CADR: 180m³/h

Specyfikacja

Nawiew działa po wyłączeniu
urządzenia?
Ze względu na pozostałości wody na

mokrej kurtynie, nawilżacz automatycznie

wykona osuszanie powietrza na mokrej

kurtynie, aby zapobiec rozwojowi bakterii w

wilgotnym środowisku.




