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Rysunek techniczny: 

 

Rysunek A 

 Dysza 

 Górna obudowa 

 Wyświetlacz 

 Panel sterujący 

 Zakrętka zbiornika 

 Blokada przed dziećmi 

 Zbiornik wody 

Rysunek B 

 Generator pary 

 Ogrzewacz 

Rysunek C 

 Miejsce podłączenia zbiornika wody 

 Odkręcony filtr 

 Odkręcona wtyczka 

Przeczytaj instrukcję bardzo dokładnie przed pierwszym użyciem i instalacją urządzenia. Zachowaj 

instrukcję w bezpiecznym miejscu, aby móc z niej skorzystać w przyszłości i nie utracić gwarancji. 

Instrukcja obsługi Nawilżacza powietrza HACE MJS-601 

W tej instrukcji obsługi znajdziesz dokładne informacje jak prawidłowo użytkować nawilżacz 

powietrza HACE. Ten produkt może być użytkowany tylko według zasad opisanych w instrukcji obsługi. 

Proszę zachować instrukcję w bezpiecznym miejscu, aby móc ponownie z niej korzystać. 

 

Symbol ostrzegawczy 

Jeśli prezentowany jest symbol ostrzegawczy, nie wolno naśladować czynności pod nim opisanych.  

Mogę być niebezpieczne dla życia lub zdrowia. 

 

Symbol wskazówki 

Przydatne informacje dotyczące użytkowania nawilżacza w jak najlepszy sposób. 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. Najważniejsze informacje 

1.1 Dziękujemy 

Dziękujemy, za wybór nawilżacza powietrza HACE. Nawilżacz powietrza HACE pomoże Ci nawilżyć 

powietrze w domu lub w biurze, zapewni dobry klimat przez cały rok w twoim otoczeniu.  

1.2 O nawilżaczu powietrza 

Co to jest relatywne nawilżanie? 

Relatywne nawilżanie to parowanie wody w stosunku do maksymalnego możliwego poziomu w 

temperaturze otoczenia. Pomiar wyraża się w procentach. 

Jakie są konsekwencje niskiej wilgotności dla ludzi? 

 Zatkany nos 

 Trudności z oddychaniem 

 Sucha skóra 

 Szok elektrostatyczny 

 Suchość skóry 

 Zmęczenie, senność i niska koncentracja 

 Infekcje i choroby układu oddechowego np. astma 

 Suche gardło, ból gardła 

 Suchość oczu 

Jeśli ogrzewamy powietrze w pomieszczeniu wilgotność spada. Nawilżacz powietrza zwiększa poziom 

wilgotności w otoczeniu.  

(symbol wskazówki) Dla uzyskania najlepszego komfortu i zachowania zdrowego klimatu 

wilgotność w pomieszczeniu powinna mieścić się w przedziale 50-60% RH. 

1.3 Zasada działania 

Nawilżacz ultradźwiękowy wykorzystuje oscylator (transduktor) o wysokiej częstotliwości do 

rozbijania wody na drobne cząstki wody. System wentylacji wydmuchuje tę wodę w suchym 

powietrzu, gdzie odparowuje i zwiększa wilgotność. 

1.4 Dane techniczne 

Specyfikacja: 

Model: MJS-601 

Napięcie: 220-240V 50/60Hz 

Pobór mocy (grzanie): 80W 

Pobór mocy (Chłodzenie): 30W 

Całkowity pobór: 110W 

Pojemność zbiornika: 5,5 l 

Szybkość parowania: >/ 300ml/H 



Głośność ok 35dB 

2. Warunki gwarancji: 

Proszę przeczytać poniższe warunki gwarancji bardzo dokładnie przed pierwszą instalacją i użyciem 

nawilżacza. Nie zachowanie podstawowych zasad bezpieczeństwa może  spowodować utratę 

gwarancji, uszkodzenie nawilżacza lub porażeniem prądem. 

 Jeśli zamierzasz napełnić zbiornik wodą, lub wyczyścić urządzenie należy wyłączyć 

urządzenie z gniazda sieciowego. 

 To urządzenie nie jest przeznaczone do użytkowanie przez dzieci, osoby z 

dysfunkcjami fizycznymi, sensorycznymi, umysłowymi lub z brakiem doświadczenia i 

wiedzy. Należy je nadzorować lub instruować w zakresie użytkowania urządzenia 

przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo. 

 Urządzenie powinno być zainstalowane zgodnie z krajowymi przepisami 

instalacyjnymi. 

 Nawilżacz powinien stać na twardej i stabilnej powierzani. Urządzenie nie może być 

narażone na bezpośrednie nasłonecznienie, nie może stać bezpośrednio przy ścianie 

lub przy źródle ciepła. Urządzenie nie będzie działać prawidłowo jeśli postawisz je 

na nierównej powierzchni. 

 Nie należy wkładać i wyjmować wtyczki elektrycznej mokrymi rękoma. 

 Jeżeli główny przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony w 

autoryzowanym serwisie lub przez odpowiednio wykwalifikowaną osobę. 

 Uzupełniaj zbiornik świeżą, destylowaną lub demineralizowaną wodą. Nie włączaj 

urządzenia jeśli w zbiorniku nie ma wody. 

 Nie wolno potrząsać urządzeniem, ponieważ woda może wylać się ze zbiornika. 

 W przypadku rozlania się wody do wnętrza urządzenia, może dojść do poważnego 

uszkodzenia nawilżacza. Należy natychmiast odłączyć nawilżacz od gniazda 

zasilającego i skonsultować się ze sprzedawcą. 

 Nigdy nie dotykaj mokrych elementów urządzenia kiedy urządzenie jest włączone. 

 Natychmiast odłącz urządzenie od gniazda sieciowego i sprawdź to ze swoim 

sprzedawcą nawilżacz, jeśli wydobywa się z niego zapach dymu. 

 Nie uzupełniaj zbiornika gorącą wodą, temperatura wody nie powinna przekraczać 

40°C.  

 Nie wolno zanurzać urządzenia, ani kabla w wodzie lub innych cieczach. 

 Nie należy oskrobywać twardym narzędziem przetwornika. Czyścić nawilżacza 

regularnie urządzenie według zasad opisanych w instrukcji. 

 Zawsze zachowuj dystans od źródeł wody. 

 Upewnij się, że kabel zasilający nie dotyka źródeł ciepła i nie wystaje za krawędzie 

stołu.  

 Nie używaj nawilżacza w pomieszczeniu gdzie używane są produkty w aerozolu 

(spray), lub gdzie podawany jest tlen. 

 Nie rozkręcaj urządzenia. 

 Kiedy przestawiasz urządzenie, trzymaj za podstawę nigdy za zbiornik. 

 Nawilżacz przeznaczony jest tylko do użytku domowego, wewnątrz pomieszczeń. 

 Nawilżacz produkuje wilgoć i parę wodną. Należy zawsze zachowywać dystans od 

przedmiotów narażonych na działanie wody. 

 Nie wolno zamieniać ani modyfikować kabla zasilającego w jakikolwiek sposób 

 

 



3. Instalacja i ustawienie nawilżacza 

3.1 Przed pierwszym użyciem 

 Ostrożnie rozpakuj urządzenie i zdejmij wszystkie zabezpieczenia ochronne 

 Zachowaj karton, na wypadek gdyby urządzenie potrzebowało naprawy w serwisie 

 Przed pierwszym użyciem nawilżacz powinien odstać około 0,5 do 1h czasu, aby przystosował 

się do temperatury pokojowej. 

 Użyj czystej wody, o temperaturze nie przekraczającej 40°C. 

 Sprawdź czy zbiornik jest czysty przed napełnieniem wodą. 

3.2 Umieszczenie nawilżacza 

 Postaw urządzenie w pomieszczeniu, które potrzebuje nawilżacza.  

 Należy pamiętać, że nawilżacz służy do nawilżania domu, lub mieszkania. Nawilżacz będzie 

pracował najwydajniej w pomieszczeniu gdzie zostaną zamknięte drzwi i okna, a wentylacja 

będzie minimalna. 

 Postaw urządzenie na płaskiej powierzchni blatu. Jeśli jest on umieszczony na nierównej 

powierzchni, to może nie działać poprawnie. 

 Sprawdź, czy napięcie znamionowe spełnia  normy napięcia wejściowego i podłącz urządzenie 

do gniazdka elektrycznego. 

4. Instrukcja użytkowania 

4.1 Napełnianie zbiornika 

1. Wyłącz blokadę przed dziećmi, aby wyjąć zbiornik wody. 

Zablokowany (|) Odblokowany (-) 

2. Wyjmij zbiornik wody trzymając za górną pokrywę i pociągając uchwyt pod obudową. 

3. Odwróć zbiornik do góry dnem i odkręcić korek. 

4. Napełnij zbiornik świeżą, chłodna wodą. Preferowana jest woda destylowana lub przegotowana. 

5. Zakręć korek, następnie odwróć zbiornik do góry i zamontuj w urządzeniu. Włącz blokadę przed 

dziećmi przekręcając pokrętło.  

UWAGA! Zawsze po napełnianiu zbiornika i pozostaje woda na urządzeniu, jest to normalne zjawisko. 

 

4.2 Użycie nawilżacza 

Nawilżacz jest obsługiwany za pomocą panelu sterowania, lub za pomocą pilota zdalnego sterowania. 

Przyciski sterowania i funkcji są takie same na panelu sterowania jak i na pilocie. 

PANEL KONTROLNY  

Zanim użyjesz pilota zdalnego sterowania upewnij się że posiada baterie CR2025 3V. Odpowiednia 

bateria jest dołączona do pilota. Jeśli pilot sterowania nie działa poprawnie wymień baterie na nowe 

i spróbuj ponownie. 

 

 



4.3 Panel Kontrolny 

Włączanie i wyłączanie nawilżacza. 

Kiedy nawilżacz jest włączony zaczyna pracować w trybie AUTO. 

 

Ustawienia prędkości wentylatora: Wybierz dogodną pracę wentylatora: NISKA, ŚREDNIA, WYSOKA 

lub AUTO-ustawienia. W trybie AUTO prędkość wentylatora ustawi się w zależności od wybranego 

poziomu wilgotności. Ustawienia wentylatora wyświetlą się jako kreski po prawej stronie ekranu. 

 

Ustawienia poziomu wilgotności. 

Ustaw żądana wilgotność, naciskając przycisk, aby wybrać wilgotność między 40% a 75 %, lub wybierz 

opcję CO. W trybie pracy CO, nawilżacz będzie pracował ze stałą wydajnością aż do wyłączenia 

urządzenia lub do momentu zmiany opcji. Podczas ustawiania poziomu wilgotności ustawiona wartość 

jest pokazana na wyświetlaczu przez kilka sekund. Po chwili wyświetlacz powróci do wskazywania 

temperatury otoczenia i poziomu wilgotności.  

UWAGA: należy pamiętać, nawilżacz będzie działać tylko wtedy, gdy ustawiony poziom wilgotności 

przekracza poziom wilgotności otoczenia. Gdy poziom wilgotności ustawiony jest wyższy niż poziom 

wilgotności otoczenia, urządzenie zatrzyma się i automatycznie ponownie uruchomi się gdy wilgotność 

spadnie. 

Aktywne jonizowanie: jest to funkcja oczyszczania powietrza i daje lepszą jakość powietrza. Symbol 

ION jest widoczny na wyświetlaczu, gdy funkcja jest aktywna. Wybierz przycisk ION ponownie aby 

wyłączyć funkcję jonizacji, 

 

Aktywne ogrzewanie: kiedy ogrzewanie jest aktywne, nawilżacz będzie produkował ciepłą parę 

wodną. Za pomocą ogrzewania uzyskasz szybszy i przyjemny efekt ciepłej pary wodnej. Symbol 

ogrzewania świeci, kiedy opcja jest włączona. Aby ogrzewanie działało prawidłowo należy odczekać 

około 15 minut od włączenia funkcji ogrzewania. Wybierz przycisk ponownie aby wyłączyć funkcję 

ogrzewania. 

Ustawienia TIMERA: Podczas pracy nawilżacza wybierz, opcję TIMER aby wybrać godzinę wyłączenia 

się nawilżacza. Wybierz przedział między 1 a 12 godzin. Ustawiony czas wyświetli się na ekranie, 

odliczanie będzie wyświetlać się co godzinę. Po upływie wybranego czasu, nawilżacz wyłączy się. 

Naciskając przycisk TIMER przed wyświetleniem się „H” dezaktywuje się funkcja Timera. 

 

Symbol braku wody w zbiorniku: Kiedy świeci się symbol braku wody w zbiorniku, oznacza to że w 

zbiorniku jest niewiele wody. Nawilżacz zatrzyma się. Uzupełnij zbiornik i włącz urządzenie 

ponownie.  

5. Czyszczenie i konserwacja 

UWAGA! Zawsze wyłączaj urządzenie przed przystąpieniem do czyszczenia. 

Dla długotrwałego i bezawaryjnego użytkowania nawilżacza należy pamiętać o częstym czyszczeniu 

nawilżacza. 



5.1 Zalecenia 

1. Używaj chłodnej wody przegotowanej lub demineralizowanej 

2. Czyść przetwornik (Rysunek B), zbiornik wody i dno pojemnika czyść raz w tygodniu. 

3. Wymieniaj wodę regularnie. 

4. Opróżnij zbiornik wody i osusz dno pojemnika przed przechowywaniem urządzenia na dłuższy czas. 

5. Wyczyść urządzenie i wszystkie wgłębienia jeśli zamierzasz nie używać nawilżacza przez dłuższy 

czas. 

 

5.2 Jak czyścić przetwornik? 

1. Umieść kilka kropli środka czyszczącego na przetworniku (rysunek B) , zaczekaj 2-5 minut. 

2. Wyszczotkować zabrudzenia z powierzchni za pomocą dołączonego pędzelka (widoczny po wyjęciu 

zbiornika na wodę) 

3. Przemyć przetwornik czystą wodą. 

4. Nigdy nie używaj ostrych przedmiotów do czyszczenia urządzenia. 

 

5.3 Jak czyścić dno urządzenia? 

1. Czyść dno urządzenia za pomocą delikatnej ściereczki. Jeśli zabrudzenia nie znikają, należy 

zamoczyć ściereczkę w occie i powtórzyć czyszczenie. 

2. Jeśli w zagłębieniach nadal pozostaje zabrudzenie, należy nalać odrobinę octu, pozostawić na kilka 

minut i ponownie oczyszczać miejsce pozbywając się zabrudzeń. 

3. Wypłukać ponownie czystą wodą. 

 

5.4. Jak czyścić filtr wody? (Rysunek C) 

1. Należy wymienić filtr na każde 1000l. Pamiętaj, o regularnym czyszczeniu filtra. 

2. Wyjmij zbiornik wody i wyjmij wtyczkę z gniazdka 

3. Odkręć korek z filtrem 

4. Namocz filtr wody w occie przez około 10 minut. 

5. Opłucz filtr wody w czystej wodzie. 

Wyjmij, wyczyść i osusza filtr przed przechowywaniem urządzenia. Owiń filtr dokładnie i zapakuj 

starannie obok nawilżacza w suchym i chłodnym pomieszczeniu.  

 

 



5.5 Przechowywanie 

1. jeśli nie zamierzasz używać nawilżacza przed dłuższy czas, upewnij się że żaden z części nawilżacza 

nie jest mokry. 

2. Nie przechowuj urządzenia jeśli w zbiorniku lub w podstawie zbiornika nadal jest woda.  

3. Wyczyść i osusz filtr przed przechowywaniem nawilżacza. 

4. Trzymaj urządzenie z dala od dzieci, w suchym i chłodnym miejscu. 

 

6. Gwarancja i serwisowanie 

Jeśli Twój produkt jest uszkodzony i wymaga naprawy, skontaktuj się ze swoim sprzedawcą.  

2 letnia gwarancja na wady produkcyjne. Dowód zakupu oraz karta gwarancyjna jest niezbędne do 

wszelkich roszczeń gwarancyjnych. 

7. Rozwiązywanie problemów 

Jeśli Twój nawilżacz pracuje nieprawidłowo, należy zapoznać się z poniższą tabelą możliwych 

przyczyn, które rozwiążesz sam. Jeśli Twój problem nie zostanie rozwiązany, skontaktuj się z 

serwisem.  

Za wadliwe działanie nie uznaje się: 

1. Kiedy osadza się biały proszek w zbiorniku na wodę i wewnątrz urządzenia, spowodowane jest 

to zbyt twardą wodą (zawiera dużo minerałów, magnezu i wapnia). W takiej sytuacji należy 

wyczyścić zbiornik i filtr. Należy używać wody delikatnej, przegotowanej lub destylowanej.  

2. Urządzenie wydaje dźwięki bulgotania, jest to normalne zjawisko. 

3. Nawilżacz pracuje bardzo cicho, ale nie jest to bezdźwięczna praca. Głośność pracy to około 

35dB, jest zupełnie normalne. 

Problem Przyczyna Rozwiązanie 

Nawilżacz nie włącza się Brak zasilania elektrycznego Podłącz urządzenie do 
zasilania, włącz urządzenie. 

Lampka świeci się, ale 
urządzenie nie nawilża 

Brak wody w zbiorniku Napełnij zbiornik 

Nieprzyjemny zapach 
pary wodnej 

Nowe urządzenie wydziela 
specyficzny zapach. 

Wyjmij zbiornik na wodę, 
otwórz pokrywę i odstaw w 
chłodne miejsce na 12 godzin 

Woda w zbiorniku stała zbyt 
długo. 

Umyj zbiornik, wymień wodę na 
świeżą. 



Lampka świeci się, ale 
urządzenie nie nawilża 

Zbyt dużo wody w podstawie 
zbiornika 

Odlej wodę ze zbiornika. Włóż 
ponownie zbiornik, upewnij się, 
że jest prawidłowo 
zamontowany. 

Urządzenie wydziela 
zbyt mało mgły. 

W zbiorniku jest zbyt twarda 
woda (za dużo minerałów) 

Wyczyść zbiornik, podstawę 
zbiornika, napełnij świeżą wodą 

W zbiorniku jest 
zanieczyszczona woda, lub 
stała zbyt długo. 

Napełnij zbiornik świeżą, czystą 
wodą. 

Niestandardowy dźwięk 
pracy urządzenia 

Wibracje z w zbiorniku 
spowodowane są niskim 
poziomem wody. 

Uzupełnij wodę w zbiorniku, 
czystą i świeżą wodą 

 Nawilżacz stoi na niestabilnym 
podłożu. 

Postaw urządzenie na twardym, 
wypoziomowanym, stabilnym 
podłożu 

Mgiełka wydobywa się z 
całej dyszy 

Istnieją szczeliny między dyszą, 
a zbiornikiem 

Zanurz dyszę w wodzie na 
chwilę i umieść ją z powrotem 
w zbiorniku. 

 

8. Recykling i sprzedaż 

Ekologia – Dbajmy o środowisko 
Opakowanie kartonowe radzimy oddać do punktu skupu makulatury. Worki z polietylenu (PE) wyrzucić do 
kontenera na plastik, części z tworzyw sztucznych oddaj do punktu skupu surowców wtórnych. Części metalowe 
oddaj do punktu skupu złomu. Za organizację zbiornic materiałów do wtórnego wykorzystania, jak również za 
informację o ich rozmieszczeniu odpowiedzialne są Urzędy Gmin i Powiatów. 

 

 

 


