
Umidificator Auto Silentios cu USB 
 
SPECIFICATII 
1. Voltaj de operare: 12V-24V 
2. Limitele voltajului de operare: 9V-26V 
3. Output USB maxim: 5V/2.1A+5V/1A 
4. Curent de operare: 150 mA - 180 mA 
5. Putere: 0.9W-1.2W 
6. Cantitate pulverizata: 20-30ml/ora 
7. Capacitatea recipientului pentru apa: 50ml 
 
CONTINUTUL PACHETULUI 
1. Umidificator 
2. Incarcator auto 
3. Manual de utilizare 
 
OPERATIUNI: 
 

 
 
1.  Rotiti capacul in sensul invers acelor de ceasornic pentru a-l deschide.  
2.  Turnati cantitatea potrivita de apa in recipient. 
3.  Rotiti capacul in sensul acelor de ceasornic pentru a-l inchide. 
4.  Apasati butonul touch-screen pentru a porni pulverizarea.  
 
 
 
 

Mod de utilizare: 
1. Introduceti incarcatorul auto in suportul pentru bricheta al masinii, iar ledul 
indicator se va aprinde.  
2. Fixati umidificatorul in orificiul de ventilare a aerului, conectati cablul USB la 
incarcatorul auto, iar ledul rosu se va aprinde.  
3. Rotiti capacul in sensul invers acelor de ceasornic pentru a-l deschide, apoi 
turnati cantitatea potrivita de apa in recipient, iar la final rotiti capacul in sensul 
acelor de ceasornic pentru a-l inchide.  
4. Daca veti apasa butonul touch-screen, iar ledul indicator albastru se va 
aprinde, dispozitivul va intra in modul de umidificare.  
5. Daca veti apasa din nou butonul touch-screen, iar ledurile indicatoare 
albastru si rosu se vor aprinde, produsul va intra in modul de umidificare 
intermitenta. 
6. Daca veti apasa inca o data (a treia oara) butonul touch-screen, ledul 
indicator rosu se va aprinde, iar produsul va intra in modul de oprire.  
 
Sfaturi: 
a. Produsul are functie de pornire-oprire automata. Dupa ce il veti utiliza timp 

de o ora, se va opri automat. Daca doriti sa continuati sa il utilizati, reumpleti 
recipientul si apasati din nou butonul touch-screen.  

b. Este recomandat sa utilizati apa distilata sau purificata. Daca pulverizatorul se 
infunda, folositi un burete vertical (inmuiat in apa si o cantitate redusa de 
otet alb), apasati lacasul usor si rotiti de 5-10 ori.  

c. Inainte de a schimba apa, opriti umidificatorul pentru a creste durata de viata 
a dispozitivului.  

d. Schimbati zilnic apa si dezinfectati umidificatorul in mod regulat.  
 

Atentie: 
1. Nu comutati pe modul de pulverizare atunci cand recipientul pentru apa este 
gol. 
2. Temperatura de functionare a produsului este de 0-45° C.  
3. Nu il lasati la indemana copiilor.  
4. Deconectati-l, indepartati lichidul din recipient, iar apoi pastrati dispozitivul 
intr-o zona uscata cand nu il folositi.  
 
 
 


