
Інструкція до зволожувача 
повітря Hygro+



Ви повинні вживати необхідних заходів обережності кожен раз, коли ви користуєтеся будь-яким
електричним апаратом, особливо коли поруч знаходяться діти. Помістіть зволожувач повітря поза 
доступності для дітей. Будь ласка, уважно прочитайте інстркуцію перед тим як запустити апарат.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

• Перевірте, щоб потужність зазначена на 
заводському блоці прилада відповідала
електричній напрузі у вашого будинку.

• Уникайте вологих місць та потрапляння
рідини на шнур.

• Використовуйте прилад тільки за 
призначенням. Будь-яке інше застосування
може бути небезпечним.

• Щоб уникнути небезпеки, не 
використовуйте електричний кабель якщо 
він пошкоджений, його слід замінити у 
виробника, відділі післяпродажного
обслуговування або кваліфікованим 
електриком.

• Прилад не містить деталей, які можуть бути 
використані окремо. Не розбирайте його.

• Будьте дуже уважні, якщо ви
використовуєте зволожувач повітря в 
присутності дитини.

• Забороняється користування приладом без 
додавання води.

• Ніколи не додавайте до резервуару миючі
засоби, хімічні розчини,ароматизатори та 
парфуми.

• Завжди використовуйте холодну воду. Ми 
вам рекомендуємо застосовувати
дистильовану воду для оптимального 
використання зволожувача та індикатора
рівня води.

• Не залишайте шнур живлення на робочих
поверхнях.

• Не ставте апарат поряд з джерелом тепла (гарячою
поверхнею, духовою піччю, поруч з електричним
або газовим обігрівачем)

• Не можна чіпати датчик руками та металевим
предметом. Не можна рухати прилад, підчас його
роботи та у вимкненому стані, коли він наповнений
водою.

• Не залишайте воду в резервуарі на тривалий
період- це може привести до утворення бактерій.

• Вимкніть апарат з мережі, якщо ви ним не 
користуєтесь або перед тим, як його помити.

• Призначений тільки для використання в домашніх
умовах.

• Якщо шнур живлення пошкоджений, він повинен 
бути замінений, зверніться в сервісний центр 
післяпродажного обслуговування.

• Зволожувач не призначений для використання
людьми (або дітьми) з обмеженими фізичними, 
сенсорними або інтелектуальними здібностями, а 
також особи, які не мають відповідних знань і 
досвіду, за винятком випадків, коли за ними 
ведеться спостереження особою, відповідальність
за користування приладом.

• Не викидайте електронний пристрій в сміттєві
контейнери з нерозділеним побутовими
відходами. Попередньо переконайтесь, що вони 
утилізуються через окремий збір відходів.

• Цей символ вказує, що в усьому
Європейському Союзі цей продукт не можна
викидати разом з побутовими відходами, і його
слід викидати окремо.



Щоб змінити програму:
- Утримуйте 3 секунди кнопку auto. Ваша попереднє налаштування з'явиться, блимаючи.
- Натисніть на + / -, щоб встановити потрібний рівень вологості.
- Щоб налаштувати таймер, швидким натисканням на кнопку auto, з'явиться і почне блимати «00:00».
Натисніть на + / - щоб налаштувати таймер з інтервалом 30 хвилин. (Наприклад: 00:30 / 01: 00/01: 30, тощо).
N.B. : Тривале натискання на +/- дозволить вам швидко встановити час.
- Щоб підтвердити потрібне налаштування і активувати програму, утримуйте 3 секунди кнопку auto.
Індикатор auto загорить блакитним кольором. Це означатиме, що бажаний рівень вологості в кімнаті виставлено.
Щоб прибрати автоматичний режим роботи auto і повернутися до ручного: утримуйте 5 секунд кнопку включення / 
вимикання приладу ON / OFF. Індикатор auto загориться білим кольором.
Розпилювач ефірних олій
Hygro + вам дає можливість розпилювати ефірні масла. Для цього потрібно налити кілька крапель в чашу (2),
призначену для цого і включити функцію пари на вашому зволожувачі
УВАГА:
- Ніколи не наливайте ефірні олії в резервуар для води і клапан.
- Проконсультуйтеся з вашим лікарем, щоб знати, які олії можна використовувати згідно віку вашої дитини.
- Ефірні олії потрібно зберігати в недоступних для дітей місцях.

- У випадку потрапляння їх в оганізм, терміново зверніться до лікаря.
ФУНКЦІЯ НІЧНИК
Функція нічник апарату Hygro + вам пропонує 7 різних кольорів.
Натисніть на кнопку нічник, щоб активувати цю функцію.
Зволожувач повітря буде міняти колір при кожному натисканні на кнопку нічник.
Щоб активувати автоматичну зміну кольорів (функція веселки), натисніть на кнопку нічник протягом 3 секунд.

ДОГЛЯД ТА ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

• Осад від миючого засобу може розчинитися у воді і буде виходити
з паром.

• Намагайтесь частіше знімати основу зволожувача. Налийте 250 мл 
не розбавленого білого оцету і залиште на 20 хвилин, протягом
яких, ви можете помити внутрішні деталі.

• За допомогою м'якої щіточки почистіть деталі навколо датчика, без 
натиску. Потім, вилийте розчин в раковину. Промийте чистою, 
гарячою водою.

• Не використовуйте агресивних миючих засобів і жорстких
абразивних матеріалів.

• Перед тим, як сховати зволожувач, злийте воду з резервуара і 
основного корпусу. Перевірте, щоб всі деталі були абсолютно 
сухими, залиште пробку відкрученою для того, щоб прокладка не 
приклеїлася до резервуара. 

ФУНКЦІЯ ТЕРМОМЕТР
Функція термометр Hygro + вам пропонує вимірювати температуру повітря в кімнаті, в якій він знаходиться.
N.B. : Щоб змінити одиниці вимірювання температури ° C / ° F: утримуйте 3 секунди на кнопки «+» і «-» одночасно. 
Температура в кімнаті вашої дитини повинна бути між 19 і 21 ° C.

• Щоб ваш апарат функціонував найкращим чином, 
застосовуйте наступні запобіжні заходи. Дбайлива
єксплоатація дозволить вам довго користуватись
зволожувачем та уникнути появі бактерій і водоростей у воді
або в резервуарі.

• Перед тим, як помити, вимкніть з розетки і перевірте, щоб
основа апарату була не гаряча.

• Помийте зволожувач за допомогою м'якої, злегка вологою
ганчірки або губки. Дайте повністю висохнути. Не ставте
основу апарату на вологу поверхню або біля місць скупчення
води, уникайте потраплянню вологи.

• Намагайтеся частіше промивати резервуар для води за 
допомогою розчину Жавеля з водою (хлористий розчин)

• Помийте чистою водою і дайте висохнути
• Ніколи не використовуйте миючі засіб, щоб промити деталі

зволожувача, що мають міститися в воді.

ВСТАНОВЛЕННЯ РІВНЯ ВОЛОГОСТІ + ТАЙМЕР (ЗВОРОТНЯ ВІДЛІК ЧАСУ)

Щоб встановити автоматичне вимкнення приладу Hygro +, натисніть на кнопку auto протягом 3 секунд.
- Цифра «90%» починає блимати. Натисніть на + / -, щоб встановити потрібний рівень вологості.
- Швидким натисканням на кнопку auto: з'являється і блимає «00:00». Натисніть на + / - щоб налаштувати таймер 

поступово по 30 хвилин. (Наприклад: 00:30 / 01: 00/01: 30, тощо).
N.B. : Довге натискання на +/- дозволить вам швидко виставити час.

- Щоб підтвердити ваше налаштування і активувати програму, натисніть 3 секунди на кнопку auto. Індикатор auto горить
блакитним кольором. Значить бажаний рівень вологості в кімнаті виставлено.
Ваш зволожувач Hygro + автоматично вимкнеться, як тільки потрібний рівень вологості буде досягнутий або коли 
зворотний відлік часу досягне «00:00».



- Тепер ви можете підключити hygro + до мережі за допомогою кабелю і натисніть на кнопку ON
- Оберіть бажаний рівень пари за допомогою кнопки +/- ,потім направте пар в потрібний напрямок за допомогою кришки (1).
- 1-ий рівень: паропродуктивність = 110 мл / год
- 2ий рівень: паропродуктивність = 150 мл / год 
- 3ий рівень: паропродуктивність = 180 мл / год
- 4-ий рівень: паропродуктивність = 220 мл / год
- 5ий рівень паропродуктивність = 250 мл / год
Як тільки шнур живлення зволожувача відключений від електричної мережі або вимкнений, рівень пароутворення автоматично 
регулюється за останнім налаштуванням.
N.B. : Перевірте, що потік пари не спрямований на розетку або на інші електричні пристрої.
- Ваш зволожувач Hygro + готовий до роботи! Він розпорошує чистий і свіжий пар у вашій кімнаті.
- Якщо ви не плануєте використовувати зволожувачв даний час, ви можете вимкнути апарат, натискаючи на кнопку OFF
N.B. : Через 30 секунд без дій, екран перейде в сплячий режим. Ви можете просто доторкнутися до екрану, для того, щоб активувати
його.

РІВЕНЬ ВОДИ ТА ТРИВАЛІСТЬ БЕЗПЕРЕБІЙНОЇ РОБОТИ
N.B: налита кількість води в резервуар визначає тривалість роботи зволожувача.
Ваш зволожувач Hygro + створений для автономної роботи до 22 годин.
Показник рівня води         запалюється, коли в резервуарі не достатня кількість води.

ВСТАНОВЛЕННЯ РІВНЯ ВОЛОГОСТІ
Щоб встановити автоматичне вимикання приладу Hygro +, натисніть на кнопку auto протягом 3 секунд.
- Цифра «90%» починає блимати. Натисніть на + / -, щоб встановити потрібний рівень вологості.
-Щоб підтвердити ваше налаштування і активувати програму, натисніть 3 секунди на кнопку auto.
Індикатор auto горить блакитним кольором. Це означає, що РЕАЛЬНИЙ рівень вологості в кімнаті виставлено.
Ваш зволожувач автоматично вимкнеться, як тільки потрібний рівень вологості буде досягнутий.
Щоб з'явилася ваше попереднє налаштування, треба швидко натиснути на кнопку auto.
Заданий рівень вологості буде аффішірован 3 секунди, перш ніж повернеться до початкового екрану.

Щоб змінити налаштування:
- Натисніть 3 секунди на кнопку auto. Ваша попередня установка з'явиться, кліпаючи.
- Натисніть на + / -, щоб встановити потрібний рівень вологості.
-Щоб підтвердити вашу настройку і активувати програму, натисніть 3 секунди на кнопку auto.
Якщо Індикатор auto горить блакитним кольором, це означає що РЕАЛЬНИЙ рівень вологості в кімнаті виставлено.
Щоб прибрати автоматичний режим роботи auto і повернутися до ручного: натисніть 5 секунд на кнопку включення / 
вимикання приладу ON / OFF. Індикатор auto горить білим кольором. 

ВСТАНОВЛЕННЯ РІВНЯ ВОЛОГОСТІ + ТАЙМЕР (ЗВОРОТНЯ ЗВІТ ЧАСУ)
Щоб встановити автоматичне вимикання приладу Hygro +, натисніть на кнопку auto протягом 3 секунд.
- Цифра «90%» починає блимати. Натисніть на + / -, щоб встановити потрібний рівень вологості.
- Швидким натисканням на кнопку auto: з'являється і блимає «00:00». Натисніть на + / - щоб налаштувати таймер поступово по 30 
хвилин. (Наприклад: 00:30 / 01: 00/01: 30, тощо)
N.B. : Довге натискання на +/- дозволить вам швидко виставити час.

Babymoov дякує вам за вибір апарату Hygro + який подарує вашій дитині
чисте і свіже повітря. Ознайомтесь з його функціями.

1.Кришка
2. Резервуар для розпилення ефірних
олій
3. Резервуар для води 
4. Клапан 
5. Основа 
5.1. Датчик вологості
5.2. Електричне живлення
5.3. Шнур живлення

6.Цифровий єкран
6.1. Рівень вологості і годинниковий механізм
6.2. Температура (° C / ° F) і годинниковий
механізм
6.3. Показник потужності пара 
6.4. Збільшити потужність пара (1 до 5)
6.5. Зменшити потужність пара 
6.6. Прграмма
6.7. Кнопка ON / OFF 
6.8. Нічник
6.9. Показник рівня води 
7. Вихід повітря (вентиляція

ШВИДКИЙ ЗАПУСК

1.Налийте в резервуар води 
максимум 2,5Л), потім поставте
його на основу і щільно закрутіть.

2.Підключіть до розетки і натисніть
кнопку ON потім ви можете 
вибрати бажану кількість пара за 
допомогою кнопок +/-.

3.Ваш зволожувач готовий до 
застосування! Він розпорошує чисте і свіже
повітря у всій вашій кімнаті. Тепер
ознайомтесь з іншими функціями апарату
...

- Номінальна напруга (в змінних струмі): 220-240 V / 50 Hz- Частота: 50-60 Hz
- Потужність: 25 W
- Температура функціонування: 0 - 40 ° C
- Потужність пара: 250 мл / год в максимально рівні
- Обсяг резервуара для води: 2,5 л
- відповідає кімнаті від 8 до 20 м2
- Автономний режим максимум: 22 годин

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Щоб з'явилася ваша програма, треба швидко натиснути на кнопку auto. Заданий рівень вологості буде аффішірований на 3 
секунди, перш ніж повернеться до початкового зображення на екрані.
Щоб змінити вашу програму: - Натисніть 3 секунди на кнопку auto. Ваша попередня установка з'явиться, кліпаючи.
- Натисніть на + / -, щоб встановити потрібний рівень вологості.
- Щоб підтвердити вашу настройку і активувати програму, натисніть 3 секунди на кнопку auto. Індикатор auto горить
блакитним кольором. Значить бажаний рівень вологості в кімнаті встановлено.

Щоб прибрати автоматичний режим роботи auto і повернутися до ручного: натисніть на 5 секунд кнопку включення / 
вимикання приладу ON / OFF. Індикатор auto загорить білим кольором.

ВСТАНОВЛЕННЯ РІВНЯ ВОЛОГОСТІ + ТАЙМЕР (ЗВОРОТНЯ ВІДЛІК ЧАСУ)
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