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MULȚUMIRE

Vă mulțumim pentru cumpărarea produsului marca Concept și vă dorim să fiți mulțumiți de produsul nostru pe 
întreaga durată de utilizare a acestuia.

Înainte de prima utilizare citiți cu atenție și în întregime manualul de utilizare și păstrați-l pentru o consultare 
ulterioară. Asigurați-vă că și celelalte persoane care vor folosi produsul sunt familiarizate cu instrucțiunile prezentate 
în prezentul manual.

Parametri tehnici

Tensiune 220-240 V, 50/60 Hz

Consum de putere 30 W 

Capacitatea rezervorului de apă 4 l 

Puterea umidificatorului ≥260 ml/h (±50 ml/h)

Nivel de zgomot ≤35 dB

Dimensiunile produsului 19,6x19,6x27,8 cm

INDICAȚII IMPORTANTE PRIVIND SECURITATEA
• Nu utilizați aparatul în alt mod decât cel descris în prezentul manual.
• Înainte de prima utilizare îndepărtați de pe aparat întregul material de 

ambalare și materialele de marketing.
• Verificați dacă tensiunea rețelei de alimentare corespunde cu valorile de 

pe plăcuța de identificare a aparatului.
• Așezați aparatul numai pe o suprafață stabilă, departe de alte surse de 

căldură.
• Nu lăsați aparatul fără supraveghere în timp ce este pornit, eventual 

racordat la priza de curent electric.
• La conectarea aparatului la priza de curent și la deconectarea de la priza 

de curent, butonul de pornire/oprire trebuie să fie pe poziția oprit.
• La scoaterea aparatului din priza de curent electric nu trageți niciodată 

de cablu, prindeți de ștecăr și scoateți-l prin tragere.
• Nu permiteți copiilor sau persoanelor cu dizabilități să manipuleze cu 

aparatul, folosiți-l în afara accesului acestora.
• Persoanele cu capacitatea motrică redusă, cu percepția simțului redusă, 

cu capacitatea intelectuală insuficientă sau persoanele nefamiliarizate cu 
deservire, trebuie să folosească aparatul doar sub supravegherea unei 
persoane responsabile și familiarizate cu deservirea.

• Acordați atenție sporită la folosirea aparatului în apropierea copiilor.
• Nu permiteți folosirea aparatului drept jucărie.
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• A nu se introduce niciodată degetele, creioanele și nici alte obiecte în
orificiile aparatului.

• A nu se folosi niciodată aparatul fără grilaje de protecție.
• Nu expuneți copiii mici și persoanele bolnave fluxului direct de aer.
• Nu acoperiți aparatul.
• Nu atârnați nimic pe aparat și nu puneți nimic nici în fața acestuia.
• Aparatul trebuie utilizat numai în poziția verticală.
• Nu utilizați aparatul în apropierea dușului, căzii, a chiuvetei sau a piscinei.
• Nu folosiți aparatul într-un mediu umed sau prăfos.
• Nu folosiți aparatul într-un mediu cu gaze explozive sau substanțe

inflamabile (solvenți, vopsele, adezivi etc.).
• Amplasați umidificatorul lângă perete interior, în apropierea unei

prize electrice. Pentru obținerea unei eficiențe cât mai mari posibile
umidificatorul ar trebui amplasat cel puțin la 10 cm de perete.

• Nu alimentați apă în umidificator în timp ce este în priză, mai întâi
deconectați-l de la sursa de energie electrică.

• Umidificatorul a se amplasa pe o suprafață stabilă și dreaptă, cel puțin
60 cm deasupra nivelului podelei.

• A nu se direcționa ieșirea umidității direct spre perete.
• În cazul în care nu folosiți aparatul, deconectați-l de la rețea.
• A nu se înclina, goli și nici muta NICIODATĂ aparatul pe timpul funcționării.
• Înaintea mutării aparatului și a manipulării cu rezervorul de apă a se

deconecta întotdeauna aparatul de la rețeaua electrică.
• A nu se turna apa în alte orificii ale aparatului, a se turna doar în rezervorul 

de apă.
• Umiditatea prea mare din încăpere poate să cauzeze condensarea apei

pe geamuri și mobilier. Dacă se întâmplă acest lucru, opriți umidificatorul.
• Înaintea montării sau demontării aparatului, deconectați cablul

de alimentare din priza de curent electric.
• Înainte de curățare și după utilizare, opriți aparatul și deconectați-l 

de la priza de curent electric.
• Păstrați aparatul curat, nu lăsați să pătrundă vreun obiect prin orificiile

grilei. Acestea ar putea cauza accidente grave, scurtcircuitarea,
deteriorarea aparatului sau incendiul.

• Nu folosiți substanțe abrazive sau agresive din punctul de vedere chimic
pentru a curăța aparatul.

• Nu folosiți niciodată aparatul care are cablul de alimentare sau

ștecărul deteriorate, asigurați neîntârziat eliminarea defectului de 
către un service autorizat.

• Nu utilizați aparatul dacă acesta nu funcționează corespunzător, dacă
a căzut, dacă este deteriorat sau a fost expus vreunui lichid. Predați-l
pentru testare și reparare la un service autorizat.

• Aparatul nu este destinat utilizării în aer liber.
• Aparatul este destinat doar utilizării casnice, nu este destinat uzului

comercial.
• Nu atingeți aparatul cu mâinile ude sau umede.
• Nu cufundați cablul de alimentare, ștecărul sau aparatul în apă sau într-

un alt lichid.
• Nu reparați aparatul prin forțe proprii. Apelați la un service autorizat.
• Acest aparat poate fi utilizat de către copiii cu vârsta de 8 ani și peste și

de către persoanele cu dizabilități fizice sau capacitate mentală redusă
sau experiență și cunoștințe insuficiente doar dacă sunt supravegheate
sau au fost familiarizate cu utilizarea în siguranță a aparatului și pricep
eventualele pericole. Curățarea și întreținerea efectuată de către utilizator 
nu poate fi exercitată de către copii care nu au vârsta de peste 8 ani și
nu sunt supravegheați. Copiii sub 8 ani trebuie să păstreze distanța de
siguranță față de aparat și cablu de alimentare. Copiii nu au voie să se
joace cu aparatul.

• Înaintea utilizării uleiurilor eterice a se verifica efectele adverse asupra
sănătății dumneavoastră la utilizarea acestor produse.

• A se folosi întotdeauna doar uleiuri eterice de calitate, care sunt curate,
100% naturale și destinate difuziunii. Folosiți-le cu măsură și cu grijă.
Urmați instrucțiunile și avertizările menționate pe ambalajul uleiurilor
eterice.

• Femeile gravide, oamenii cu epilepsie, astmaticii, oamenii suferind cu
alergii, pacienții cu problemele cardiace sau boli grave nu ar trebui să
folosească uleiuri eterice.

• Utilizați uleiuri esențiale timp de maxim 10 minute. Nu utilizați uleiuri
esențiale în prezența unui copil sub 3 ani.

• Înaintea adăugării uleiului eteric umpleți întotdeauna mai întâi rezervorul
cu apă.

La nerespectarea instrucțiunilor producătorului, eventuala reparație 
nu poate fi recunoscută drept reparație de garanție.
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INFORMAȚII DE SECURITATE PENTRU CONSUMATOR
Notă: Umidificatorul, ca și aparat electric, necesită ca la exploatare să-i fie acordată atenție.
Notă: În cazul în care se formează pe pereți și pe geamuri umiditate, opriți umidificatorul. Umiditatea prea mare din 
încăpere poate să provoace daune. A nu se bloca intrarea sau ieșirea aerului.

DESCRIEREA PRODUSULUI

1 Capacul rezervorului de apă
2 Ieșirea aburului
3 Rezervor de apă
4 Filtru cu bile ceramice 
5 Ieșire aer
6 Flotor
7 Buton de comandă
8 Disc cu ultrasunete

UTILIZARE

ÎNAINTE DE PRIMA UTILIZARE

1. Asigurați-vă că aparatul este oprit și deconectat de la rețeaua electrică.
2. Amplasați umidificatorul pe o suprafață dreaptă, la cel puțin 60 cm față de podea și 10 cm de perete. Recomandăm 

a nu se amplasa umidificatorul pe mobilier scump.
3. Instrucțiuni de completare a apei în rezervor.

 - Scoateți rezervorul din suport în sus.
 - Desprindeți capacul de pe rezervorul de apă și turnați în acesta apă rece proaspătă.
 - NU PUNEȚI ÎN REZERVOR APĂ CALDĂ, SE POATE AJUNGE LA INFILTRAREA APEI.
 - După umplerea rezervorului puneți la loc capacul iar rezervorul înapoi pe suport. Apa va începe să curgă automat 

în baza aparatului.
4. Racordați cablul de alimentare la sursa de energie electrică.

1

2

3

6

8

5

7

4

INSTRUCȚIUNI DE DESERVIRE

Mai întâi apăsați butonul ON/ OFF  pentru a porni aparatul. Dacă butonul se aprinde în culoarea roșie, în rezervor este 
puțină apă. Reapăsați butonul pentru a opri umidificatorul.
Dacă aveți suficientă apă în rezervor, apăsați butonul ON/ OFF  și porniți aparatul. Umidificatorul pornește la cel 
mai scăzut nivel de degajare a aburului, iar indicatorul se aprinde în roz. A doua apăsare a butonului crește intensitatea 
degajării aburului și indicatorul se aprinde în verde. A treia apăsare a butonului comută la cel mai înalt nivel de degajare 
a aburului și indicatorul se aprinde în albastru. A patra apăsare oprește aparatul. Umidificatorul are trei niveluri de degajare 
a aburului și la fiecare apăsare a butonului este emis un sunet. În cazul în care se termină apa în aparat, va fi emis bip 
de 3 ori ca un avertisment și umidificatorul se oprește automat, indicatorul se aprinde în roșu. Completați apă și apăsați 
butonul ON/OFF  pentru repornirea aparatului.
Dacă rezervorul de apă nu este potrivit corect pe bază în timpul umidificării, aparatul se oprește automat și butonul ON/
OFF  se aprinde în roșu. Repuneți i rezervorul pe bază și umidificatorul va începe să degajeze din nou abur.

Notă: Folosiți întotdeauna doar apă proaspătă, distilată sau demineralizată, pentru a preveni orice defecțiune.

Adăugarea uleiului parfumat.
Dacă doriți să adăugați uleiul parfumat, apăsați sertarul de aromă, pentru a-l putea scoate. Adăugați 1-3 picături de ulei 
parfumat pe inserție. Prin reapăsarea sertarului de aromă o fixați în corpul aparatului. 

CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE

Pe timp de iarnă insuficiența umidității poate usca pielea dumneavoastră și poate cauza iritarea neplăcută a mucoasei 
nazale, răcire frecventă, dureri în gât etc. Umidificatoarele de aer produc umiditate relativă și protejează sănătatea 
dumneavoastră. Pentru a putea folosi umidificatorul cât mai mult și totodată să nu se ajungă la deteriorarea acestuia, 
urmați următoarele instrucțiuni de întreținere. În cazul în care nu veți respecta aceste instrucțiuni, în apă se pot înmulți 
microorganisme nedorite.

ÎNTREȚINERE ZILNICĂ
• Înainte de curățare, opriți aparatul și deconectați-l de la rețeaua electrică.
• Dați la o parte rezervorul de apă și partea de sus a umidificatorului.
• Limpeziți și curățați bine rezervorul, pentru a se îndepărta depunerile și impuritățile. Curățați-l și uscați-l bine cu 

ajutorul unei cârpe curate sau a unui prosop de hârtie.
• Umpleți rezervorul cu apă proaspătă de la robinet, așa cum este descris în instrucțiunile pentru completarea apei.

ÎNTREȚINERE SĂPTĂMÂNALĂ
• Repetați 3 puncte ale întreținerii zilnice menționate mai sus.
• Puneți în rezervor cca 200 ml de oțet și lăsați să acționeze 15 minute. Apoi îndepărtați calcarul din rezervor, în

special de pe discul cu ultrasunete cu o perie moale.
• Îndepărtați calcarul și resturile de oțet cu o cârpă moale și curată.

AVERTIZARE LA ÎNTREȚINERE
• Nu cufundați NICIODATĂ unitatea principală a aparatului în apă.
• A nu se folosi pentru curățarea umidificatorului solvenți sau alte substanțe agresive.
• Părțile interioare ale aparatului a se curăța cu ajutorul unei cârpe moi.
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• Discul cu ultrasunete a se curăța doar cu o perie moale. Curățați-l o dată pe săptămână. În discul cu ultrasunete 
puteți adăuga 2-5 picături de oțet - lăsați să acționeze cca 5 minute. După aceea curățați cu peria alăturată.

• Folosiți o perie cu păr moale.
• În cazul în care rămâne în rezervor apă, schimbați-o cel puțin o dată la săptămână.

CURĂȚAREA BILELOR CERAMICE DE FILTRARE
Pentru curățarea filtrului cu bile folosiți 1 l de apă distilată. Dacă bilele sunt încă murdare, trebuie să repetați curățarea 
mai des. Pentru o eficiență mai mare a curățării, cufundați bilele ceramice într-un pahar cu oțet și lăsați să acționeze 
5 minute. Apoi clătiți bine bilele și lăsați-le să se usuce într-un loc uscat timp de 4-6 ore. 

DEPOZITAREA APARATULUI
• Curățați și uscați umidificatorul potrivit instrucțiunilor menționate mai sus.
• Recomandăm a se depozita aparatul în ambalajul original.
• A nu se expune temperaturilor înalte.

SOLUȚIONAREA PROBLEMELOR

În cazul în care umidificatorul dumneavoastră nu funcționează corect, controlați următoarele cauze posibile.

Defecțiunea Cauza Soluția

Umidificatorul nu 
funcționează.

Nu este racordat cablul de 
alimentare.

Conectați cablul de alimentare la priză.

Indicatorul este aprins, 
însă nicio ceață nu iese din 

aparat.
În rezervor este prea multă apă. Turnați puțină apă din rezervor.

Nu este ceață

Nivelul de apă în rezervor este 
prea mic.

Completați apă în rezervor.

Din rezervor curge apa.
Controlați dacă rezervorul este în poziția 

corectă.

Temperatura aparatului este prea 
mică.

Înaintea utilizării, puneți aparatul pentru 
o jumătate de oră la temperatura camerei.

Depunere pe discul cu ultrasunete. Curățați discul cu ultrasunete. 

Ieșire slabă a ceții

Prea multă / prea puțină apă în 
rezervor

Goliți apa din rezervor / adăugați apă în 
rezervor.

Depunere pe discul cu ultrasunete. Curățați discul cu ultrasunete. 

Apa este prea rece 
Folosiți apa care are temperatura de 

cameră.

Apa nu este curată. 
Curățați rezervorul și turnați în el apă 

proaspătă, distilată sau demineralizată. 

Pe mobilier se formează 
praf alb.

Apa dură poate să depună pe 
discul cu ultrasunete o anumită 

cantitate de praf alb. Praful alb se 
descompune datorită vibrațiilor 
ultrasonice și este suflat în aer 

împreună cu ceață. Praful alb din 
aer se depune pe mobilier.

Dacă acest fapt devine neplăcut, folosiți apă 
distilată. Nu uitați ca după o scurtă folosire 

să curățați discul cu ultrasunete și filtrul.

Apa este acumulată în 
afara umidificatorului sau 

a zonei din jur.

Saturarea umidității. 
Opriți umidificatorul sau reglați-l la un nivel 

scăzut de ceață.

Aparatul nu este în poziție 
orizontală și se adună apa în el. 

Deconectați-l și puneți-l pe o suprafață 
dreaptă. Direcționați duza de ceață 

dinspre obiecte. Amplasați-l pe o suprafață 
impermeabilă și dreaptă, la o distanță de cel 

puțin 60 cm față de podea.

Ceața are un miros 
neobișnuit. 

Aparatul este nou.
Deschideți rezervorul de apă și lăsați-l 

12 ore într-un loc întunecos și rece.

Apa din rezervor este murdară 
sau este în rezervor un timp 

îndelungat.

Curățați rezervorul și turnați în el apă 
proaspătă, distilată sau demineralizată.

Aparatul emite zgomot 
neobișnuit.

Zgomotul în rezervor este cauzat 
de cantitatea mică de apă.

Completați apă în rezervor.

Aparatul nu este pe o suprafață 
dreaptă.

Puneți aparatul pe o suprafață stabilă și 
dreaptă.

Capacul rezervorului de 
apă nu poate fi slăbit

Capacul este prea strâns.
Pentru slăbire puneți pe garnitura capacului 

puțin săpun lichid.

SERVICE

Întreținerea cu caracter mai amplu sau reparația care necesită intervenție la părțile interioare ale produsului, trebuie 
făcute de un service de specialitate.

PROTECȚIA MEDIULUI

• Optați pentru reciclarea materialelor de ambalare și a aparatelor vechi.
• Cutia de la aparat poate fi predată la un centru de colectare a deșeurilor sortate.
• Pungile din polietilenă (PE) a se preda la un centru de colectare a materialelor în vederea reciclării.

Reciclarea aparatului la sfârșitul duratei de viață

Acest aparat este însemnat în conformitate cu Directiva Europeană 2012/19/UE privind deșeurile 
de echipamente electrice și electronice (DEEE). Simbolul de pe produs sau de pe ambalaj indică 
faptul că acest produs nu aparține deșeurilor menajere. Trebuie dus la un centru de colectare pentru 
reciclarea echipamentelor electrice și electronice. Prin asigurarea eliminării corecte a acestui produs 
veți contribui la prevenirea impactului negativ asupra mediului și a sănătății umane, care ar fi cauzate 
prin eliminare necorespunzătoare. Eliminarea trebuie efectuată în conformitate cu reglementările 
privind gestionarea deșeurilor. Informații mai detaliate privind reciclarea acestui produs veți obține 
de la autoritățile locale competente, serviciile de eliminare a deșeurilor menajere sau în magazinul 
unde ați cumpărat produsul.

Acest produs respectă toate cerințele de bază ale Directivei UE relevante.

Modificările textului, a designului și a specificațiilor tehnice pot fi efectuate fără o atenționare prealabilă. Ne rezervăm 
dreptul la modificarea acestora.
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