
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Інструкція користувача  
Ультразвуковий зволожувач повітря 

SP- 55W 
 



Дякуємо Вам за вибір продукції, що випускається під торговою маркою NEOCLIMA. 

Наші вироби розроблені відповідно до високих вимог якості, функціональності і дизайну. 

 Ми впевнені, що Ви будете задоволені придбанням нового вироби від нашої фірми. 

Перед початком експлуатації приладу уважно прочитайте цю інструкцію, в якій міститься 

важлива інформація, що стосується Вашої безпеки, а також рекомендації щодо правильного 

використання приладу і догляду за ним. 

Збережіть інструкцію разом з гарантійним талоном, касовим чеком, по можливості, 

картонною коробкою і пакувальним матеріалом. 

При покупці рекомендуємо Вам перевірити комплектність поставки і відсутність можливих 

пошкоджень, що виникли при транспортуванні або зберіганні на складі продавця 

 

УВАГА! При експлуатації будь-якого електроприладу необхідно дотримуватися основних 

заходів безпеки. 

Для зниження ризику виникнення пожежі, ураження електричним струмом, нещасних 

випадків або майнового збитку УВАЖНО ПРОЧИТАЙТЕ ЦІ ІНСТРУКЦІЇ ПЕРЕД ЕКСПЛУАТАЦІЄЮ 

ПРОДУКТУ: 

 

ПРАВИЛА ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ 

 Перед вмиканням пристрою, перевірте, що напруга, вказана на заводській табличці, відповідає 

напрузі в мережі. Пристрій слід вмикати тільки в заземлену розетку. 

 Не занурюйте прилад у рідину, стежте за тим, щоб рідина не потрапила всередину приладу, це може 

призвести до ураження електричним струмом. 

 Не діставайте увімкнений прилад, у випадку падіння у воду. Негайно вимкніть з розетки. 

 Не використовуйте прилад з пошкодженим шнуром, вилкою, у разі несправностей, падіння або 

будь-якого іншого пошкодження. Зверніться до кваліфікованого електрика для перевірки, електричної 

та механічної установки, сервісного обслуговування та ремонту обігрівача. 

 Не встановлюйте прилад на підвіконня, попадання дощових крапель може призвести до ураження 

електричним струмом 

 При чищенні приладу не використовуйте абразивні миючі засоби. Очищайте його вологою ганчіркою 

(не мокрою), змоченою гарячої мильною водою. Завжди відключайте прилад від мережі перед 

чищенням. 

 Не використовуйте прилад в безпосередній близькості від ванни, душа, плавального басейну або 

інших ємностей з рідиною. 

 Прилад повинен використовуватися у вертикальному положенні. 

 Перш ніж переміщати зволожувач, зніміть резервуар для води. 

 Не використовуйте прилад зі скрученим шнуром живлення, це може привести до перегріву і 

нещасних випадків. 

 Не рекомендується використовувати шнур-подовжувач. 

 Не виймайте штепсельну вилку з розетки до виключення обладнання. 

 Виймаючи штепсельну вилку з розетки, не тягніть за провід - тримайтеся за саму вилку. 

 Якщо прилад не використовується, відключіть його від мережі. 

 Під час експлуатації стежте за тим, щоб кабель не торкався нагрітої поверхні. 

 Не скручуйте, не стискайте та не згортайте кабель навколо обігрівача, це може призвести до стирання 

і зносу ізоляції.  

 Не використовуйте прилад на відкритому повітрі і не залишайте його на вологій підлозі. 

 Дітей віком до 3 років потрібно тримати як надалі від приладів, якщо не забезпечене спостереження за 

ними. 

 Діти віком від 3 до 8 років можуть тільки вмикати/вимикати прилад за умови якщо прилад 

розміщено/встановлено у нормальному передбаченому для нього робочому положенні. Крім того, дітям 

має бути надано відповідний нагляд чи інструкції щодо безпечного користування приладом, та вони 

усвідомили ризики безпеки, які можуть виникнути під час використання приладу. 

 Діти повинні перебувати під наглядом для впевненості в тому, що вони не грають з пристроєм.  

 Прилад не слід розташовувати безпосередньо під розеткою. 

 Не використовуйте цей пристрій з іншим програмером, таймером або будь-яким іншим 

пристроєм, який автоматично вмикає нагрівач, оскільки існує небезпека пожежі, якщо пристрій 

закрито або неправильно встановлено. 

 Щоб зменшити ризик ураження електричним струмом, не занурюйте прилад у будь-яку рідину, 

та не виставляйте виріб або гнучкий шнур на дощ. 

 Якщо шнур живлення пошкоджено, кваліфікований персонал має його замінити, щоб уникнути 

нещасних випадків. 

 Використовуйте даний пристрій тільки за прямим призначенням згідно з інструкцією. Будь-яке інше 

використання не рекомендується виробником і може призвести до пожежі, ураження електричним 

струмом або до нещасного випадку. 

 Цей прилад призначений тільки для домашнього використання, не рекомендується використовувати 

його в промислових цілях. 

 



УВАГА! НЕДОТРИМАННЯ ВИМОГ БЕЗПЕКИ МОЖЕ ПРИЗВЕСТИ ДО УРАЖЕННЯ 

СТРУМОМ, ОПІКІВ І ВИНИКНЕННЮ ПОЖЕЖІ 

 

СКЛАДОВІ ЧАСТИНИ ПРИСТРОЮ:  

1. Форсунка для туману 

2. Верхня кришка 

3. Захисний клапан фільтра 

4. Ручка 

5. Резервуар для води 

6. Вікно рівня води 

7. Плавати 

8. Повітряна трубка 

9. Основний корпус 

10. Кришка фільтра 

11. Арома коробка 

12. Шнур живлення 

 

ФУНКЦІОНАЛ ТА ОСОБЛИВОСТІ: 

• Дизайн верхнього наповнення, легкий для заповнення води та очищення. 

• Сенсорний ключ керування 

• Цифровий дисплей для вологості 

• Регульована потужність туману (три рівні, низький, середній і високий) 

• З функцією ароматичного дифузора, в режимі сну 

• 1-10 годинний таймер 

• Автоматичний захист від вимкнення з попередженням про закінчення води 

• Вбудована конструкція кузова для придушення шуму, дуже тиха під час роботи 

• Датчик керамічної скляної глазурі, здатний ефективно протистояти водяному масштабу, щоб 

продовжити термін служби 

 

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:  

Модель - SP-55W                      

Номінальна продуктивність зволоження：300 мл/год 

Місткість резервуара для води：4л           

Номінальна напруга струму：~220-240 В 

Номінальна частота струму：50/60 Гц               

Номінальна потужність：25 

Захист від електричного удару:  клас II      

Площа зволоження：30-40 м3 

 

УМОВИ ЕКСПЛУАТАЦІЇ   

1) Робоче середовище для зволожувача коли температура становить від 5 до 45 градусів Цельсія, 

а відносна вологість нижче 80% RH. 

2) Тримайте машину під низьким рівнем туману, коли відносна вологість приміщення перевищує 

70% або в закритому приміщенні. 

3) Використовуйте чисту воду нижче 40 градусів (рекомендується чиста вода) 

4) Після тривалого використання очистіть резервуар з водою і водяний патрубок після повторного 

використання. 

 

ІНСТРУКЦІЇ ДЛЯ КНОПОК 

 

цифрові дані означають вологість навколишнього середовища. 

 

Живлення: Підключіть живлення, подається звуковий сигнал, а апарат переходить в режим 

очікування. Після натискання цієї кнопки машина почне працювати. Натисніть цю 

кнопку ще раз, апарат перестане працювати і перейде в режим очікування..     

 

Нічний режим: натисніть цю кнопку, щоб запустити нічний режим, весь дисплей буде затемнено. 

Натисніть будь-яку клавішу, щоб зупинити нічний режим, і світло дисплея 

відновиться. 

 

Таймер: Натисніть цю клавішу, щоб запустити функцію налаштування таймера, встановивши час 

встановлення на 1-10 годин. 

 

 



Рівень туману: Обсяг парів може бути змінений на суму 1 нерухомості, 2 садиби і 3 нерухомості, 

натиснувши цю клавішу. Найменша пара для 1 садиби, найбільша пара для 3 маєтків 

 

 

ПОКРОКОВА ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ 

★ Експлуатація 

1 - Вийміть з пристрою резервуар для води, відкрутіть кришку, залийте до резервуара воду та 

знову загвинтіть кришку належним чином. Поставте резервуар для води на корпус зволожувача. 

2 - Перевірте, чи правильно встановлені на резервуарі для води насадка для розпилення пари та 

кришка ручки. 

3 - Вставте вилку в розетку та натисніть вимикач живлення. Зволожувач почне працювати. 

 

ОЧИЩЕННЯ ТА ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ 

Перед очищенням поверніть функціональну ручку у положення «Вимк.» (OFF) та витягніть вилку з 

розетки. 

1) Перетворювач  

Вода у певних регіонах може бути занадто жорсткою, що призводить до накипу на поверхні 

перетворювача. Очищуйте перетворювач засобами для чищення. 

Нанесіть невелику кількість засобу для чищення на поверхню перетворювача (точна кількість 

залежить від накипу), наповніть злив водою повністю і залиште на 10-15 хв. 

Очищуйте щіткою, поки накип не зникне. 

Двічі промийте водою. 

Не очищуйте перетворювач металевими або жорсткими матеріалами та не зіскрібайте накип, щоб 

уникнути пошкоджень. 

2) Резервуар для води зсередини 

При постійному використанні зволожувача очищуйте резервуар для води зсередини та злив для 

води принаймні двічі на тиждень. 

Якщо на стінці резервуара для води з’явився накип, очистіть його м’якою тканиною. 

На внутрішній стінці резервуара накопичується бруд, який можна очистити м’яким промиванням. 

Видаліть засіб для чищення повністю. 

Щоб уникнути пошкоджень, не використовуйте для очищення резервуара кислотні та лужні засоби 

для чищення чи відбілювач. 

3) Злив для води зсередини 

Злийте воду, очистіть накип щіткою та протріть вологою ганчіркою. 

Промийте водою. 

При очищенні зливу для води зсередини не заливайте воду безпосередньо до зливу. 

Не промивайте злив кислотними засобами для чищення, бо ними можна пошкодити 

перетворювач. 

(4) Корпус та резервуар для води зсередини 

Протріть м’якою ганчіркою, використовуйте м’який засіб для чищення для видалення бруду. 

(5) Зберігання 

Злийте воду з резервуара та корпуса, очистіть бруд, витріть насухо та провітріть зволожувач. 

Переконайтеся, що у зволожувачі немає води, а потім покладіть його у коробку. 

Зберігайте упаковку в сухому місці. 

 

МОЖЛИВІ НЕСПРАВНОСТІ І МЕТОДИ ЇХ УСУНЕННЯ 

Якщо зволожувач не працює належним чином, перш ніж звернутися до сервісного центру, 

перевірте таке. 

Проблема Можливі причини Рішення 

Немає пари 

Перевірте вилку Вставте вилку в розетку 

Перевірте вмикач живлення Увімкніть живлення 

У резервуарі немає води Залийте воду 

У резервуарі недостатньо води 
Долийте воду до потрібного 
рівня 

Специфічний 
запах пари 

Новий пристрій 

Зніміть верхню кришку, 
покладіть резервуар для води у 
прохолодне і сухе місце на 12 
годин 

Занадто брудна або застояна 
вода 

Очистіть резервуар для води, 
замініть воду на чисту 

Шум 

Резервуар у неправильному 
положенні 

Поставте резервуар у правильне 
положення 

У резервуарі недостатньо води Залийте воду 

Зволожувач стоїть на нерівній 
поверхні 

Помістіть його на рівній 
поверхні або поставте на землю 

З частин 
зволожувача 
біля виходу 
виходить пара 

 Зазор між виходом для пари 
та резервуаром для води 

Занурте кришку виходу пари у 
воду і встановіть її знову 

Якщо після перевірки можливих причин вище зволожувач все одно не працює належним чином, 

він може мати інші проблеми. У такому разі зверніться до сервісного центру для ремонту. 



УМОВИ ДЛЯ ВСТАНОВЛЕННЯ: 

1. Тверда, рівна поверхня. 

Ставте зволожувач лише на горизонтальній поверхні та у стійкому положенні. 

2. Якнайдалі від джерел тепла.  

Ставте зволожувач якнайдалі від джерел тепла (кухонних плит, камінів, тощо). Не залишайте його 

під прямим сонячним промінням. 

3. Якнайдалі від меблів та електроприладів. 

Не направляйте пару, що розсіюється зі зволожувача, на меблі та електроприлади — волога їх 

може пошкодити.  

КОМПЛЕКТАЦИЯ 

Ультразвуковий зволожувач повітря — 1 шт. 

Інструкція з експлуатації — 1 шт. 

 

УТИЛІЗАЦІЯ 

Прилад зібраний з сучасних і безпечних матеріалів. Однак в його конструкції можуть міститися 

матеріали, що вимагають особливих правил утилізації. Запитайте у місцевої служби по приводу 

коректної утилізації відпрацьованого термін служби нагрівального обладнання. Для деяких частин 

від нагрівача може вимагатися спеціальна утилізація. 

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПІДТВЕРДЖЕННЯ ВІДПОВІДНОСТІ ПРОДУКТУ  

Ультразвуковий зволожувач повітря відповідає вимогам Технічного Регламенту електромагнітної 

сумісності обладнання (затвердженому постановою Кабінету Міністрів України  

від 16 грудня 2015р. № 1077), вимогам Технічного Регламенту низьковольтного 

електричного обладнання (затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 

16 грудня 2015р. №1067), вимогам Технічного Регламенту обмеження використання деяких 

небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні (затвердженому постановою 

Кабінету Міністрів України від 10 березня 2017р. № 139).  

Декларацію про відповідність можна переглянути на www.optim.ua, у розділі  «Підтримка». 

Вироблено на замовлення ТМ Neoclima, Великобританія 

Адреса потужностей виробництва: Foshan Smillon Electrical Appliance Co.,Ltd., 4th Floor, the C8 

Building, New Lighting Source Industrial Base, Lucun, Shishan Town, Nanhai, Foshan, Guangdong, China 

 

З питань гарантійного обслуговування, ремонту та прийняття претензій від споживача звертайтесь 
до уповноваженого представника в Україні: ТОВ «Торгова Компанія «Оптім» Україна, 03680 м. Київ, 
вул. Пшенична, 9 

гаряча лінія: 0-800-50-70-35 (безкоштовно зі стаціонарних телефонів в межах України). 

Будь-яку додаткову інформацію про сервіс Ви можете отримати на сайті www.optim.ua у розділі 

«Підтримка» 

У зв’язку з тим, що перелік сервісних центрів постійно змінюється, актуальний перелік Ви 

зможете отримати на офіційному сайті: http: //optim911com.ua 

Термін служби виробу 3 роки. До введення в експлуатацію термін зберігання необмежений. 

Дата виробництва вказана на виробі 

 


