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Передмова 

Вітаємо з придбанням Ультразвукового зволожувача 

SP-70* 

Належне використання: 

Прилад повинен використовуватись тільки для 

зволоження повітря у приміщенні. 

Чи знаєте Ви, що у приміщенні сухе повітря: 

※  висушує слизові оболонки, а також викликає 

розтріскування губ і печіння в очах; 

※  провокує інфекції і захворювання дихальної 

системи; 

※  є причиною виснаженості, втоми і поганої 

концентрації; 

※  впливає на домашніх улюбленців і кімнатні 

рослини; 

※  викликає утворення пилу і електростатичного 

заряду на тканинах із синтетичних волокон, а також 

килимах та пластикових підлогах; 

※  наносить шкоду дерев'яним меблям, особливо 

паркету; 

※ погіршує звучання музичних інструментів. 

 

Загальна інформація 

Затишна атмосфера у приміщенні досягається при 

відносній вологості від 40 до 60%. Ваш прилад 

автоматично контролює рівень вологості відповідно 

до обраного і налаштованого значення. Якщо повітря 

надто сухе, прилад вмикається автоматично. Після 

досягнення бажаного рівня вологості, він також 

автоматично вимкнеться. 
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Правила техніки безпеки 

※ Ознайомтесь з інструкцією з експлуатації перед 

використанням приладу і зберігайте її у надійному 

місці для подальшого використання.  

※ Під’єднуйте прилад тільки до джерела змінного 

струму з напругою відповідно до паспортної 

таблички. 

※  Використовуйте прилад тільки в закритому 

приміщенні і в межах параметрів, зазначених у 

технічних характеристиках. Використання приладу 

для цілей, для яких він не призначений, може 

викликати серйозну небезпеку для здоров'я та життя. 

※ Діти не можуть сприймати небезпеку, пов'язану з 

використанням електроприладів. Зважаючи на це, 

завжди наглядайте за дітьми, коли вони знаходяться 

поруч з приладом (Мал.1) 

※  Особам, які не ознайомились з інструкцією з 

експлуатації, а також дітям та особам, які знаходяться 

під дією ліків, алкоголю або наркотиків, не 

дозволяється експлуатувати прилад або дозволяється 

тільки під наглядом. 

※ У жодному разі не використовуйте прилад, якщо є 

які-небудь пошкодження приладу або шнура (2), після 

виникнення несправності, падіння приладу (3) або у 

разі будь-якого іншого пошкодження. Користуйтесь 

приладом тільки тоді, коли він повністю складений. 

※ Ремонт електроприладів може виконуватись лише 

сервісними інженерами (4), некваліфіковане 

виконання ремонтних робіт може викликати значну 
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небезпеку для споживача. 

※Від’єднайте прилад від електромережі до моменту 

наповнення/спорожнення водяного баку, перед 

чищенням, складанням/демонтажем окремих частин і 

перед переміщенням приладу. 

※ Не торкайтесь внутрішніх частин розпилювача під 

час роботи. Висока частота коливання викликає 

нагрівання мембрани до високої температури. 

※  У жодному разі не від’єднуйте штепсель від 

електричної мережі, тягнучи на шнур, або мокрими 

руками. 

※  Завжди встановлюйте прилад на сухій і рівній 

поверхні. (5). 

※ Не встановлюйте прилад безпосередньо на підлозі 

або поруч із системою опалення. Якщо пара вступає в 

контакт з підлогою до моменту випарення, її поверхня 

може бути пошкоджена (6). Ми не несемо жодної 

відповідальності за збиток, понесений внаслідок 

неправильного розміщення пристрою. 

※  прилад має бути розміщений в піднятому 

положенні (7), наприклад, на столі, комоді і т. д. 

※  Не наливайте воду через випускний отвір для 

розпилених крапель води у приладі. 

※ Не занурюйте основний корпус у воду або іншу 

рідину. 

※ Ставте прилад такому місці, де він не зможе легко 

перекинутись (8). 

※ Завжди від’єднуйте прилад від електричної мережі, 

коли він не використовується. 

※ Не прокладайте шнур під килимом або іншими 
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об'єктами. Встановіть прилад так, щоб ви не 

спіткнутися об шнур. 

※ Не використовуйте прилад у місцях, де присутні 

горючі матеріали, гази або пара. 

※  Запобігайте попаданню дощу на прилад і не 

використовуйте його у вологих приміщеннях. 

※ Не вставляйте у прилад сторонні предмети. 

※ Не закривайте повітрозабірник або вихідний отвір 

для розпилених крапель води. 

※  Не сідайте, не ставайте або не ставте важкі 

предмети на прилад. 

※  Для захисту здоров'я та правильної роботи 

зволожувача, використовуйте у ньому тільки чисту, 

без забруднення, свіжу і холодну воду. Якщо Ваше 

джерело води забруднене або ви невпевнені у своїй 

безпеці, використовуйте дистильовану воду. Крім того, 

радимо своєчасно чистити і доглядати Ваш 

зволожувач відповідно до вказівок у цьому посібнику. 

※ Використання запашних речовин, таких як: ефірні 

масла, кондиціонери для води і аромати є шкідливими 

для Вашого приладу! (Можливо використання тільки 

у відсіку ароматизації). До приладу, який 

пошкоджений внаслідок таких добавок, гарантія 

виробника не застосовується. 

※  Високочастотні коливання не сприймаються на 

слух людьми або тваринами, і є повністю безпечними. 

※ Прилад можна встановлювати тільки на настилі із 

водо- і гідроізоляційних матеріалів (під час заміни 

баку для води кілька краплин води неминуче упадуть 

на підлогу). 
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Характеристика приладу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Головний 

корпус 

Бак для води 

Картридж демінералізації 

Насадка для        

розпилених         

краплин 

Гвинт баку 

Відсік для 

ароматизації 
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Відсік для ароматизації 

Ви можете нанести ефірне масло або ароматизатор на тампон. 

Тоді ви зможете насолоджуватися гарним ароматом. 

 

Картридж демінералізації  

 Ваш зволожувач не призначений для води, що пройшла через 

пом'якшувач, у якому використовується сіль. Картридж 

декальцинації зволожувача не може поглинути сіль, що 

призводить до білого осаду, який утворюється всередині 

приладу. Якщо білий осад все таки утворюється, це означає 

ємність картриджа декальцинації вичерпано. Це може статися 

раніше чи пізніше в залежності від жорсткості води. У цьому 

випадку, будь ласка, замініть картридж декальцинації. 

 Ми рекомендуємо вам не використовувати прилад, якщо 

жорсткість води перевищує 25° FH. 

 Замочіть картридж декальцинації у водяній бані 

протягом 1 години до першого використання. 

Гранули повинні поглинати воду, щоб досягти 

високої продуктивності. 

 

Наповнення баку для води 

Завжди вимикайте прилад перед зняттям бака для води. 

Не проникайте всередину розпилювача, коли прилад 

працює! 

Для захисту здоров'я та правильної роботи зволожувача, 

використовуйте у ньому тільки чисту, без забруднення, 

свіжу і холодну воду. Якщо Ваше джерело води 

забруднене або ви невпевнені у своїй безпеці, 

використовуйте дистильовану воду. 
 

 
※ Не використовуйте прилад, коли бак для води порожній! 
Коли вода опускається до мінімального рівня, апарат 
автоматично вимикається. 
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(1)                                      (2) 

 

 

 

 

 

 

     (3)                                      (4) 

 

 

 

 

 

 

(5)                 (6)                   (7) 

 

Зніміть насадку (Мал. 1). Зніміть бак (Мал. 2). Відкрутіть 

кришку бака Мал. 3). Налийте воду у бак (Мал. 4). Закріпіть 

кришку баку (Мал. 5). Вставте бак для води у корпус і 

переконайтеся, що вічко для води у правильному положенні. 

Якщо ви бачите бульбашки, це означає, що вічко у 

правильному положенні. Якщо бульбашок немає, це означає, 

що наповнення достатнє (Мал. 6). Одягніть насадку. 

 

 

 

 

Відкрутіть кришку баку 

Зніміть насадку                

для розпилення 
Зніміть бак 

Наповніть бак 

Встановити 

бак на місце 

Одягніть насадку         

для розпилення 

Закріпіть кришку 
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Експлуатація 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PS: копка ‘ON/OFF’ позначена , Кнопка ‘S’ позначена , 

‘C/W’ позначена , ‘Mode’ позначена . 

1. Під’єднайте шнур живлення, в стані очікування кнопки не 

працюють, окрім кнопки ON/OFF. 

2. Натисніть кнопку ON/OFF, входячи у стан ввімкнення. До 

початку роботи протягом однієї секунди визначається рівень 

води. 

Заводські налаштування: 

a) Низький рівень розпилених крапель у звичайному режимі. 

б) Вимкнення налаштування часу. 

в) Вентилятор постійного струму ввімкнений. 

г) Теплі розпилені краплини. 

д) Відносна волога - 70%. 

є) Натиснути кнопку MODE (РЕЖИМ). 

3. Натисніть кнопку MODE. Ви можете переходити до 

сплячого режиму, турбо-режиму, автоматичного і нормального 

режиму. При всіх режимах заводським налаштуванням 

встановлена функція «теплі розпилені краплі». 

Індикатор режиму 

Індикатор захисту           
від нестачі води 

Сплячий режим 

Кнопка 

налаштування 

Збільшити 

Індикатор вологості 

Індикатор часу 

Автоматичний 

режим 

Індикатор очищення 

Перемикач 

режимів режимів 

Тепла /холодна пара 

Турбо режим 

Індикатор теплого 

розпилення 

 

Кнопка вм/вимк 

 

Зменшити 
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a) Сплячий режим: У цьому режимі відбувається зміна 

режиму холодного або теплого розпилення на режим теплого 

розпилення. Змінений при холодному або теплому режимі 

розпилення таймер автоматично встановлює 8 годин, 

швидкість розпилення складає 300 мл/год. Панель дисплею 

буде темною протягом однієї хвилини без роботи. Працює 

тільки кнопка режимів і кнопка ON/OFF. Контроль вологості 

навколишнього середовища не відбуватиметься. Дисплей 

відображає індикатори, в тому числі, сплячого режиму, 

увімкнені індикатори теплого розпилення малої і середньої 

потужності. Через 5 секунд, прилад знову повернеться до 

нормального стану індикації. Світлодіод між вологістю і 

таймером  автоматично змінюється з інтервалом у кожні 10 

секунд. 

 

б) Турбо-режим: У цьому режимі швидкість розпилення 

складає 500 мл/год, і Ви можете налаштувати таймер, вологість 

і тепле/холодне розпилення. Індикатор турбо-режиму, у тому 

числі, вмикається напис «TURBO», світиться індикатор 

високого/середнього/низького розпилення, вологості, 

холодного/теплого розпилення. Встановлення часу вимкнене за 

замовчуванням, ви також можете змінити індикацію між 

поточною вологістю і встановленням часу. 

- випарники повинні працювати тільки з гідростатичним 

контролем, щоб уникнути надмірного зволоження житлових 

приміщень. 

Рекомендація: 30 - 50% відносної вологості. Надмірна 

вологість повітря може завдати шкоди помешканню і 

викликати проблеми із здоров'ям 

 

в) Автоматичний режим: В автоматичному режимі, вологість 

за замовчуванням складає 70%. Якщо вологість нижче 70%, 

зволожувач автоматично перемикається на роботу зі 

швидкістю розпилення 400 мл/год; але якщо вище, то 

перестане працювати. При цьому, режим може бути 
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встановлений за часом та існує вибір між холодним/теплим 

розпиленням. На панелі дисплею, світяться світлодіодні 

індикатори у тому числі напис AUTO, а також індикатори 

високого, середнього/низького розпилення. Вставлення часу 

вимикається за замовчуванням, якщо воно проводилось, ви 

можете змінити індикацію між поточною вологістю і 

налаштуванням часу. 

 

г) Нормальний режим: Час встановлений заводським 

налаштуванням, можна налаштувати таймер вологості, режим 

потужності розпилення і холодне/тепле розпилення. 

Про функціональність встановлення часу: При переході до 

сплячого режиму автоматично встановлюється 8 год. При 

переході до турбо-режиму, автоматичного або нормального 

режиму, встановлення часу вимикається автоматично. 

4. Перемкніть кнопку “C/W”, щоб вибрати прохолодне або 

тепле розпилення. 

a) Прохолодне розпилення: 

-  Нагрівач закритий 

- Починає діяти функція розпилення; індикатор холодного або 

теплого розпилення з темною підсвіткою означає холодне 

зволоження. 

б) Тепле зволоження (перше завантаження за замовчуванням): 

-  Вмикається нагрівач 

- Починає діяти функція розпилення, індикатор холодного або 

теплого розпилення з червоною підсвіткою означає тепле 

зволоження 

5. Натисніть кнопку “S” для перемикання між налаштуванням 

зволоження і налаштуванням часу. Коли Ви перемикаєте на 

відповідне функціональне регулювання, на правому дисплеї 

налаштувань засвітяться кнопки “+” і “- “, За їх допомогою Ви 

можете встановити величину зволоження і таймер.  

Більш докладніше йдеться далі: 

 

a) Функція зволоження (автоматичний контроль зволоження)  

Натисніть клавішу S, щоб засвітився цифровий індикатор і 
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одиниці вологості (LED_%). Використовуйте кнопки "+" і "-" 

для встановлення рівня вологості (не цикл зволожування ). 

Величину можна регулювати від 30 до 70 у порядку, 

зазначеному у пункті кроки 5. 

 
2) Використовуйте кнопки "+" і "-", щоб змінити 

зволожування, функція починає діяти негайно. Якщо 

протягом 5 секунд жодна кнопка не працює або Ви 

натискаєте інші кнопки, крім "S" \ "+" \ "-" через 5 сек, 

прилад виходить із стану налаштування вологості, а 

кнопки перестають блимати. (після цього дисплей буде у 

звичному стані) 

3) Коли вологість навколишнього середовища відповідає 

встановленій вологості, прилад відразу припиняє роботу 

розпилювача, вентилятора постійного струму і нагрівача. 

Робота відновлюється, коли відносна вологість 

навколишнього середовища зменшується на 5% 

4) Якщо значення вологості становить 70, натисніть кнопку 

"+", на цифровому індикаторі з'явиться наступне 

зображення: 

 
CO означає продовжити. Коли на дисплеї відображається 

CO, це означає підтримання рівня зволоження незалежно 

від вологості навколишнього середовища. Вимикається 

підсвітка одиниці вологості %. Кнопка "+" не працює і при 

натисканні кнопки "-" індикатор зазвичай показує вологість. 

5) Коли розпилювач перестає працювати, індикатор “Spray”, 

прохолодного або теплого розпилення вимикаються, в той 

час як решта відображень на панелі не залежить від 

контролю вологості. 
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а) Функція таймера (1-8 год): 

1) Натисніть кнопку "S", щоб перейти до налаштування часу, 

поки на дисплеї блимає 0.5 сек, використовуйте кнопки "+" 

і "-" для встановлення тривалості (не циклу). Показники 

часу можуть мати значення від 1 до 8 відповідно до пункту 

1, префікс 0 не відображено. 

 
Коли діє режим налаштування часу, це не змінює «колишнє» 

налаштування, тобто воно не встановлюється знову. 

Використовуйте тільки "+" і "-" для встановлення 

тривалості, таймер перезавантажується і відразу буде діяти. 

При встановленні тривалості на 8, натисніть "+", значення 

буде 0, а потім натисніть "-" значення знову буде 8. 

3) Якщо протягом 5 секунд жодна кнопка не працює або Ви 

натискаєте інші кнопки, крім "S" \ "+" \ "-" через 5 сек, 

прилад виходить із стану налаштування вологості, а 

кнопки перестають блимати. (після цього дисплей буде у 

звичному стані) 

4) При встановленні часової величини іншої ніж 0, увімкніть 

таймер зворотного відліку (не показаний), після 

досягнення 0 прилад відразу переходить у режим 

очікування. 

5) Якщо значення тривалості встановити на 0, це означає, що 

налаштування часу не відбувається; 

6) При натисканні кнопки "S" три рази цифровий індикатор 

повертається до звичного стану 

в) Звичайний дисплей: якщо не робити налаштування часу, 

цифровий індикатор завжди відображає поточну величину 

вологості навколишнього середовища у діапазоні 0-99 

(префікс 0 не відображається). Якщо робити налаштування 

часу, спочатку він відображає вологість навколишнього 

середовища протягом 10 секунд, а потім через 10 секунд 

перемикається на відображення  нових часових величин 

(цикл) 
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 г) Функція індикатора очищення 

Функція електричної пам'яті: пам'ять пристрою фіксує години 

напрацювання, починає працювати з налаштування приладу і 

завжди закінчує працювати при вимкненні. 

 

Якщо обсяг робочого часу становить до 100 годин: 

1) Індикатор очищення почне блимати один раз на 0,5 сек. 

допоки споживач не очистить випромінювач, датчик води 

та баку для води і скасує блимання індикатора чищення. 

2) Якщо блимає індикатор чистки, будь ласка, очистіть 

випромінювач, датчик води і бак для води. Потім натисніть 

кнопку "ЗМЕНШИТИ" протягом 5 секунд до появи 

звукового сигналу. На 2 секунди увімкнеться індикатор, а 

потім автоматично вимкнеться. Дані о годинах 

напрацювання будуть видалені, і електрична пам’ять знову 

почне фіксувати відлік годин напрацювання. 

3) Якщо блимає індикатор очистки, а споживач не очищує 

випромінювач, датчик води і бак для води, не видаляє зміст 

електричної пам'яті кнопкою «DOWN», індикатор 

очищення почне блимати при ввімкненні приладу. 

6. Налаштування режиму зволоження. 

a) Коли прилад не знаходиться у стані налаштування, Ви 

можете регулювати режим зволожування, безпосередньо 

натискаючи на кнопки "+" і "-". 

- Низький: вмикається тільки індикатор низького режиму (Led_ 

Lo); 

- Середній: вмикаються обидва індикатори низького і 

середнього режиму (Led_ Lo and Led_ Mid); 

- Високий: вмикаються усі індикатори режиму (the Led_ Lo, 

Led _Mid, Led_ Hi) 

б) Відповідність об’єму розпилення режиму зволоження 

Турбо: відповідає зволоженню 500 мл/год. 

Високий: відповідає зволоженню 400 мл/год. 

Середній: відповідає зволоженню 300 мл/год. 

Низький: відповідає зволоженню 200 мл/год. 
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7. Захист від нестачі води: 

а) увімкніть прилад, він спочатку визначить рівень води 

(функція розпилення не запускається), якщо води у баку 

недостатньо протягом 6 секунд, він переходить відразу у 

режим захисту від нестачі води: 

Зумер звучить 10 разів (0,5 сек сигнал «Бі», 0,5 сек. пауза); 

Всі частини приладу припиняють роботу (вентилятор 

постійного струму, нагрівач, розпилювач); 

Індикатор тривоги блимає. 

Припиняється відображення усіх режимів. 

б) Під час роботи, у разі нестачі води у баку для води протягом 

6 секунд, вмикається режим захисту; 

в) У режимі нестачі води можна натискати тільки кнопку 

«Power» для вимкнення приладу. Інші кнопки не працюють. 

г) У режимі нестачі води, якщо знову наповнити бак для води, 

через 6 сек. автоматично визначиться її рівень, і прилад 

відновить роботу. 

8. Збереження електроенергії. 

Щоб покращити щоденне використання приладу: 

a) Вимкніть прилад без від'єднання від джерела електроенергії. 

Прилад може зберігати в пам'яті останнє налаштування, окрім 

встановлення часу. 

б) У режимі очікування прилад продовжуватиме працювати 

відповідно до налаштування після відновлення роботи. 

9. Після вимкнення електроенергії, усі дані налаштувань 

будуть очищені. 

● Припинення використання 

1. Вимкніть зволожувач і переконайтесь, що він припинив 

працювати. 

2. Витягніть штепсель із розетки. 

3. Зніміть бак для води і відкрийте його кришку, щоб вилити 

воду. 

4. Вилийте воду із приладу як показано нижче. 

5. Висушіть частини приладу і поставте у місце для 

зберігання. 
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● Чищення і догляд 

1. Усякий раз при зміні вмісту баку, повністю видаляйте 

залишкову воду із приладу. 

2. Щоб уникнути кристалізації, видаляйте залишки води із 

приладу і баку для води кожного разу після трьох днів 

використання.  

 

Технічні характеристики   

Продукт Ультразвуковий зволожувач 

Модель SP-70W, SP-70B 

Джерело живлення 220-240В~ 

Частота（Гц） 50Гц 

Потужність（Вт） 85Вт 

Рівень шуму（дБ） ≤ 30 

Температура： 15℃～50℃ 

Макс. об’єм води (л ) 5.0 л 

Об’єм розпилених крапель (мл/ч) 500/400/300/200±20% 

Вага нетто(кг) 2.5 

Вага брутто(кг) 3.2 

Розмір приладу(мм) 241мм×240мм×338мм 

Розмір упаковки(мм) 588мм×298мм×400мм 

 

Утилізація 

Цей символ відомий як «Перекреслений сміттєвий бак на 

колесах». Якщо він нанесений на виріб або акумулятор, це 

означає, що їх потрібно відокремлювати від загального 

побутового сміття. Хімікати, які містяться в 

електричних/електронних виробах або акумуляторах, можуть бути 

шкідливими для здоров’я і навколишнього середовища. 

Видаляйте електричні/електронні вироби і акумулятори через схеми 

роздільного збирання сміття, які призначені для відновлення і переробки 

матеріалів, що містяться у них. Ваша допомога є життєво важливою для 

забезпечення успішної роботи цих схем, а також для захисту 

навколишнього середовища. 
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ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПІДТВЕРДЖЕННЯ ВІДПОВІДНОСТІ 

ПРОДУКТУ 

Вироби  відповідають   вимогам   Технічного   Регламенту   про   

Обмеження  Використання  деяких Шкідливих Речовин в електричному 

та електронному  устаткуванні (TP ОВШР). 
 

Зміст шкідливих речовин у випадках, не передбачених Доповненням №2 TP ОВШР: 
1. Cвинець (РЬ) - не перевищує 0.1% ваги речовини або в концентрації до 1000 мільйонних часток; 

2. Кадмій (Cd) - не перевищує 0.1% ваги речовини або в концентрації до 100 мільйонних часток; 

3. Ртуть (Hg) - не перевищує 0.1% ваги речовини або в концентрації до 1000 мільйонних часток; 

4. Шестивалентний хром (Cr6+)- не перевищує 0.1% ваги речовини або в концентрації до 1000 

мільйонних часток; 

5. Полібромбіфеноли (РВВ)  - не  перевищує 0.1%  ваги речовини або  в  концентрації до  1000 

мільйонних часток; 

6. Полібромдіфінолові ефіри (PBDE) - не перевищує 0.1% ваги речовини або в концентрації до 1000 

мільйонних часток; 
 

   Зволожувачі відповідають вимогам Технічного Регламенту 

електромагнітної сумісності обладнання (затвердженому постановою 

Кабінету Міністрів України від 29 липня 2009р. № 785) та вимогам 

Технічного Регламенту низьковольтного електричного обладнання 

(затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 29 жовтня 

2009р. №1149). Декларацію про відповідність можна знайти на сайтах:  

www.neoclіma.ua, www.optіm.ua  у розділі «Підтримка». 

  Виготовлено на замовлення TM «Neoсlima»,  Велика Британія 
  Адреса потужностей виробництва: Шеньчжень Ляньчуан Текнолоджі 

Груп Ко., Лтд Lianchuang, Булан Роуд № 21, район Лонгганг, КНР  

Teл: 86-755-84031308   Факс: 86- 755-84150538 

   Уповноважений Представник в Україні:  
ТОВ «ТК «ОПТІМ» Україна, 03680 м. Київ, вул. Пшенична, 9  

тел.: (044) 406-40-46 

факс: (044) 406-40-45 

Будь-яку додаткову інформацію про сервіс Ви можете отримати за 

телефоном гарячої лінії Neoclima: 0-800-50-70-25 (безкоштовно зі 

стаціонарних телефонів в межах України). 

Термін служби виробу 5 років. 

Дата вироблення вказана на виробі. 

 

http://www.neoclіma.ua/
http://www.neoclіma.ua/

