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1. Introducere 

Felicitari pentru achizitionarea acestui umidificator ultrasonic. Suntem siguri ca veti fi multumiti de calitatea si functiile 
acestui articol, insa recomandam citirea complete a instructiunilor pentru eficienta maxima. Pastrati manualul pentru 
referiri ulterioare. 
Functiile descrise in acest manual pot fi modificate de catre productaor, fara ca aceste modificari sa fie anuntate in 
prealabil. 
 

2. Continut 
Umidificator ultrasonic – 1 buc 
Telecomanda – 1 buc 
Perie – 1 buc 
Manual si garantie 
 

3. Masuri de siguranta 
Atunci cand se utilizeaza un aparat electric, masurile de siguranta de baza trebuie sa fie urmate pentru a reduce riscul de 
incendiu, curentare si ranire. Printre altele, urmatoarele masuri ar trebui urmate: 

1. Cititi cu atentie acest instructiuni si pastrati-le pentru referiri ulterioare. 
2. Asigurati-va ca sursa de curent corespunde cu cea de pe eticheta aparatului. 
3. Asigurati-va ca in rezervor exista mereu apa, atunci cand este utilizat aparatul.  
4. Utilizati numai apa potabila, curata pentru a umple rezervorul (in zonele cu apa dura, se poate utiliza apa plata 

sau distilata).  
5. Asigurati-va ca dopul aflat in zona superioara a rezervorului este etans. 
6. Asigurati-va ca aveti mereu echipat pe aparat, duza si camera pentru abur, atunci cand acesta functioneaza. 

Pozitionati duza in alta directie fata de copil, pereti sau mobila. 
7. Pozitionati umidificatorul pe o suprafata plana si stabila. 
8. Deconectati mereu aparatul atunci cand nu este utilizat, cand este curatat sau cand este mutat dintr-un loc in 

altul. 
9. Acest aparat este destinat uzului casnic. 
10. Nu acoperiti umidificatorul atunci cand este utilizat. Acest lucrul ar duce la deteriorarea sa. 
11. Nu adaugati uleiuri aromatice in duza, in baza sau in rezervor. 
12. Nu acoperiti orificiile aparatului si nu introduceti obiecte straine in acest orificii. 
13. Nu rasturnati si nu inclinati aparatul, nu incercati sa-l umpleti cu apa sau sa-l scurgeti de apa, in timp ce 

functioneaza. 
14. Nu introduceti aparatul in apa si nu lasati apa sa intre in contact cu circuitele electrice. 
15. Nu incercati sa deschideti aparatul. 
16. Pastrati umidificatorul curat. Nu introduceti obiecte straine in zona ventilatorului, intrucat acest lucru ar duce la 

distrugerea aparatului. 
17. Supravegheati aparatul atunci cand functioneaza in apropierea copilului.  



18. Nu lasati cablul electric sa intre in contact cu apa sau cu suprafete umede, sa se rasuceasca sau sa intre in 
contact cu copilul. 

19. Nu utilizati aparatul afara. 
20. Nu asezati aparatul langa surse de caldura pe baza de gaz sau curent. 
21. Nu utilizati aparatul atunci cu cablul sau stecherul distrus, sau dupa ce aparatul nu a functionat corect sau a fost 

deteriorat in vre-un fel anume. 
22. Nu incercati sa dezasamblati partile componente. Producatorul si distribuitorul nu-si asuma responsabilitatea in 

cazul in care aceste instructiuni nu au fost respectate. 
23. Nu utilizati aparatul in alte scopuri decat cel pentru care a fost creeat. 
24. Orice reparatii care trebuiesc efectuate, se vor realiza de catre un service autorizat. 
25. Aparatul nu trebuie lasata nesupravegheat in camere inchise, intrucat ar putea duce la aparitia condensului pe 

pereti si mobila. 
26. Nu asezati aparatul langa surse de caldura, ca de exemplu sobe, radiatoare sau alte surse de caldura. Nu plasati 

aparatul langa perete, langa un alt aparat electric. Aparatul trebuie plasat la minim 10 cm departare de perete si 
60 cm fata de nivelul solului, pentru a obtine cele mai bune rezultate. 

27. Nu utilizati detergenti pentru curatarea componentelor care intra in contact cu apa. Detergentul poate sa 
interactioneze cu zonele in care este eliminata apa.  

28. Acest aparat nu este destinat utilizarii de catre persoane (inclusiv copii) cu rationament redus (fizic, senzorial si 
mental), cu lipsa de experienta si intelegere, decat in cazul in care persoanele respective au fost instruite de 
catre o persoana insarcinata sa aiba grija de siguranta lor. 

29.   In cazul in care se doreste schimbarea cablului, aceasta operatiune va fi realizata de catre un service autorizat. 
 
Acest umidificator nu este o jucarie! Nu lasati copii sa se joace cu aparatul. Exista risc de electrocutare si de accidentare 
grava. Acest aparat trebuie sa fie utilizat doar de catre adulti. Copiii trebuie sa fie supravegheati pentru a nu se jiuca cu 
aparatul. 
Important: sunteti informat cu privire la faptul ca orice modificare si schimbare in structura aparatului, realizate de alte 
persoane decat cele autorizate de Miniland SA, duc la pierderea garantiei. 
 

4. Functii aparat  
4.1. Descriere aparat 
4.1.1. Umidificator 
1. Orificiu eliminare abur 
2. Maner rezervor apa 
3. Rezervor apa 
4. Dop rezervor apa 
5. Orificiu eliminare aer 
6. Corp aparat 
7. Cablu electric 
8. Panou de control 
9. Senzor nivel apa 
10. Transductor ultrasunete 
11. Filtru apa 
 
4.1.2. Panou de control 

A. ON/OFF       - pornit/oprit 
B. WARM MIST/LIGHT NIGHT/IONIZER  - abur cald/lumina veghe/ionizare 
C. AUTO HUMIDISTAT    -  nivel umidificator automat 
D. TIMER     - reglare timp 
E. SET HUMIDITY    - stabilire nivel umiditate 
F. MIST EMISSION SETTING   - stabilire nivel abur  
Informatii afisate 
G. AUTO HUMIDISTAT ON   - nivel umidificator automat pornit 
H. IONIZER ON     - ionizator pornit 



I. WARM MIST ON    - abur cald pornit 
J. TIMER ON     - reglare timp pornit 
K. WATER TANK EMPTY    - rezervor gol 
L. % RELATIVE HUMIDITY TARGET   - % nivel umiditate relativa 
 
Mentiune: Panoul de control se opreste automat dupa 2 minute de la ultima utilizare, astfel incat sa nu deranjeze pe 
timpul noptii. Aparatul functioneaza insa. Reaprindeti panoul de control prin apasarea oricarui buton. 
 
4.1.3. Telecomanda 
1. ON/OFF       -  pornit/oprit 
2. AUTO HUMIDITY    -  nivel umidificator automat 
3. SET HUMIDITY    - stabilire nivel umiditate 
4. WARM MIST/LIGHT NIGHT/IONIZER  - abur cald/lumina veghe/ionizare 
5. TIMER     - reglare timp 
6. MIST EMISSION SETTING   - stabilire nivel abur  
7. BATTERY COMPARTMENT   - compartiment baterii 
 
4.2. Principiul de functionare 
Umidificatorul ultrasonic transforma apa din rezervor in vapori. Sistemul de ventilatie aflat in aparat emite aburul in 
aerul uscat, creeand efectul de umiditate. 
 

5. Instructiuni de utilizare 
5.1. Adaugarea apei 
1 Se recomanda ca la prima functionare,in aparat sa se utilizeze apă distilată. (Vă rugăm să urmați instrucțiunile date în 
secțiunea de curățare). 
2 Țineți rezervorul de apă cu susul în jos. 
3 Desurubati rezervorul de apă in sensul invers al acelor de ceasornic. 
4 Adaugati apă rece în rezervorul de apă. Nu utilizati apa calda, intrcat ar putea cauza scurgeri. 
5 Înșurubați capacul rezervorului de apă cu grijă și verificați dacă acesta este corect blocat, fără scurgere. 
6 Țineți rezervorul de apă pe verticală și apoi așezați înapoi pe bază. 
7 Puneți duza de vapori pe orificiul rezervorului de apă. 
 Atenție: 
1. Utilizați mânerul din partea de sus atunci când transportati rezervorul de apă complet umplut și așezați cealalta 
mana dedesupt pentru asistență si protectie maner aparat. 
2. Nu puneți apă în baza direct altfel va fi deteriorate aparatul  sau va cauza un pericol. 
3. Nu mișcați aparatul când rezervorul de apă este complet umplut cu apă. 
 
5.3. Abur cald/Lumina veghe/Ionizare 
 Setarile de baza sunt: Abur cald oprit/Lumina veghe oprit/Ionizare pornit. Aparatul revine la setarile de fabrica dupa 
fiecare a sasea apasare consecutive a butonului. Daca apasati butonul Abur cald/Lumina veghe/Ionizare (B pe aparat, 4 
pe telecomanda): 

- O data: Ionizare pornit / abur cald oprit / lumina veghe pornit 
- De doua ori:  Ionizare pornit / abur cald oprit / lumina veghe pornit 
- De trei ori: Ionizare pornit / abur cald pornit/ lumina veghe pornit 
- De patru ori: Ionizare pornit / abur cald pornit / lumina veghe oprit 
- De cinci ori: Ionizare oprit / abur cald pornit / lumina veghe oprit 

Lumina de veghe este lumina colorata cu schimbarea alternative a culorilor. 
 
5.4. Nivel umidificator automat 
Apasati butonul Auto humidistat (C pe aparat sau 2 pe telecomanda) pentru a active functia automata de umidificare. 
Umiditatea ideala de 55% este pastrata constant in camera. Atunci cand nivelul umiditatii scade sub cel ideal (55%), 
umidificatorul va emite abur in mod automat. In momentul in care nivelul umiditatii atinge nivelul ideal, aparatul se 
opreste automat.  



 
5.5. Reglare timp 
Acest umidificator are 12 posibilitati de  setarea a timpului, de la 1 oră până la 12 ore. Pentru a utiliza această funcție, 
apăsați pur și simplu pe Timer (pe panoul de control D sau pe telecomanda 5). Timpul setat este afisat pe ecran. Pentru 
dezactivarea functiei, apasati butonul Timer.  
 
5.6. % nivel umiditate relativa 
Apăsați ușor Set Humidity, butonul de pe panoul de control E sau de pe telecomanda 3  în primul rând, acesta va intra în 
Umiditatea relativă setarea de control. Apăsând Set Humidity, utilizatorul poate seta umiditatea relativă dorita %  (RH)  
și de a crește% RH. Este recomandat umiditatea intre 40% si 60%. Aplicatia poate fi reglata de la 40% la 75% sau operare 
in mod continuu.  
Nivelul RH% este afisat mereu pe ecran. Apăsand butonul timp de o secunda, puteti in mod continuu creste sau scadea 
RH%. Daca nu apasati butonul timp de 4 secunde, va fi afisat pe ecran, nivelul actual RH%. Atunci cand nivelul umiditatii 
in aer este cu 3% mai mare decat nivelul setat, aparatul se va opri in mod automat. Aparatul nu se va opri complet, in 
cazul in care a fost selectata functia Continuous operating (Co). Valoarea dorita este afisata in momentul in care faceti 
selectia. Dupa cateva secunde, pe ecran va fi afisat nivelul curent. 
  
5.7. Stabilire nivel abur 
Apasati butonul Misst emission (F pe aparat sau 6 pe telecomanda). Intrati in meniul stabilire nivel abur. Apasati butonul 
pentru a mari nivelul emissilor de abur. Nivelul poate fi stabilit ca minim, mediu sau ridicat. Este recomandat un nivel 
minim de emisie pe timpul noptii. Daca nu apasati butonul timp de 4 secunde, nivelul actual RH% va fi afisat din nou pe 
ecran. 
 
5.8. Avertizare rezervor gol 
Atunci cand rezervorul este gol, va fi afisat pe ecran semnul aferent rezervorului gol (k). Aparatul se va opri in mod 
automat. Utilizatorul trebuie sa umple rezervorul in momentul in care martorul de avertizare clipeste. 
Atentie:  

1. Pentru a evita un șoc electric, nu atingeți priza atunci când aveți mâinile ude. 
2. Nu obstructionati iesirea vaporilor de apa prin duza aparatului. 
3. Dacă cablul de alimentare sau produsul este deteriorat, va rugam sa nu folositi produsul. Acesta trebuie înlocuit 

de producător sau de agentul său de service sau de o persoană calificată în mod  responsabil, în vederea  evitarii 
oricarui  pericol. 

 
5.9. Erori 

Simptome Cauze Actiune 

Indicatorul de energie nu se aprinde si 
nu sunt emisii de abur si aer. 

Aparatul nu este conectat la sursa de 
energie. 
Aparatul nu este pornit. 

Conectati aparatul la sursa de energie. 
 
Porniti aparatul. 

Ecranul este pornit, emite aer, dar nu 
si vapori de apa. 

Nu este apa in rezervor. Umpleti rezervorul cu apa. 

Abur cu miros neplacut. Aparat nou. 
Apa murdara sau pastrata prea mult in 
aparat. 

Deschideti rezervorul si lasati-l deschis 
12 ore. 
Curatati rezervorul, umpleti-l cu apa 
curata. 

Ecranul este pornit, nu emite aer si 
vapori. 

Prea multa apa in rezervor. 
Nivelul umiditatii in camera este mai 
ridicat decat nivelul selectat. 

Scurgeti surplusul de apa.  
Cresteti nivelul umiditatii. 
 

Usoare urme de fum  Transductor ultrasonica murdar. 
Apa murdara sau pastrata prea mult in 
aparat. 

Curatati transductorul. 
Curatati rezervorul, umpleti-l cu apa 
curata. 

Zgomot ciudat Insuficienta apa in rezervor. 
Vibratii cauzate de suprafata pe care 
este asezat. 

Umpleti rezervorul cu apa. 
Asezati aparatul pe suprafata stabila.  



Alte probleme Contactati reprezentantul Miniland SA  

 
6. Intretinerea 

In timpul iernii, lipsa umiditatii poate usca pielea si cauza iritarea cailor respiratorii, frig in mod constant, gat uscat, etc. 
Pentru a obtine eficienta maxima in utilizarea aparatului si pentru a evita greselile de folosire, urmati instructiunile de 
intretinere. Daca nu sunt respectate conditiile de intretinere, in interiorul aparatului se pot dezvolta microorganisme . 
 
6.1. Intretinerea zilnica 
1. Inainte de curatare, opriti aparatul si scoateti-l din priza.  
2. Ridicati rezervorul aparatului. 
3. Mergeti cu rezervorul la ghiuveta si apoi curatati-l temeinic pentru a elimina urme de sedimente si mizerie. Curatati si 
uscati apoi cu carpa moale, uscata si curata.    
4. Umpleti rezervorul cu apa plata conform instructiunilor de umplere a rezervorului. 
 
6.2. Intretinere saptamanala 
Repetati procedurile 1-3 de mai sus.  
Introduceti otet alb (aprox 200 ml) in rezervor si lasati-l timp de aproximativ 15 minute, dupa care stergeti rezervorul cu 
o perie moale, in special curatati transductorul. 
Eliminati otetul din rezervor si apoi stergeti-l cu o carpa uscata. 
 
6.3. Atentionari privind intretinerea 
Aveti grija ca baza sa nu fie introdusa sub apa.  
Nu utilizati solventi sau agenti agresivi de curatare pentru a spala aparatul. 
Stergeti partile interne ale aparatului cu o carpa moale, curata. 
Utilizati peria doar pentru a sterge transductorul. Acesta trebuia curatat saptamanal. 
Utilizati doar partea moale a periei. 
Schimbati apa cel putin o data la saptamana, in cazul in care aceasta este pastrata in rezervor mai mult de o saptamana. 
 
6.4. Depozitarea umidificatorului 
Curatati aparatul asa cum este descris mai sus si apoi stergeti-l riguros. 
De preferinta, depozitati aparatul in cutia proprie. 
Evitati depozitarea la tenperaturi inalte. 
 

7. Specificatii tehnice   
Voltaj: 230V 
Frecventa: 50Hz 
Capacitate umidificatoarea: 400 ml/ora (abur cald) 
Emisie abur: 100 – 400 ml/ora 
Perioada de functionare: 18-70 ore 
Volum rezervor: 7 l 
Putere: 30W (abur rece), 130W (abur cald) 
Dimensiuni: 324 (L) x 200 (l) x 339 (H) mm 
Greutate: 2.1 kg 
Suprafata acoperita: 45 mp 
 

8. Aruncarea deseurilor electrice 
Aruncati aparatul in mod responsabil in locurile special amenajate. Nu amestecati deseurile electrice si electronice cu 
deseurile menajere. Pentru corecta colectare a acestor deseuri, aruncati-le la punctele de colectare anuntate de catre 
autoritatile locale. 

Importator si distribuitor: R.G.R.BUSINESS GROUP SRL 
Sos. Dudesti-Pantelimon Nr. 44, Sector 3, Bucuresti 

Tel: 0755.545.007 / 0731.015.464 
Email: office@innovadbaby.ro 
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