
 

RO   MANUAL DE UTILIZARE 
 

UMIDIFICATOR ULTRASONIC BH-860 E 
Cod produs: 561046 

 
 
1. Filtru de aer 

2. Capac filtru de aer 

3. Orificiu ieșire  

4. Capac rezervor 

5. Rezervor de apă 

6. Filtru anti-calcar 

7. Buton pornit/oprit 

8. Funcționare neîntreruptă 

9. Display LCD 

10. Indicator luminos „umplere cu apă”  

11. Buton minus (umiditate mai mică) 

12. Buton plus (umiditate mai mare) 

13. Funcționare pe timp de noapte  

14. Capacul camerei de atomizare 

15. Cameră de atomizare  

 
Vă felicităm pentru alegerea făcută cumpărând acest umidificator ultrasonic. Umiditatea optimă previne uscarea pielii și a mu-
coaselor și, astfel, reduce incidența răcelilor și alergiilor. În plus, acest lucru are un efect pozitiv și asupra plantelor și a mobilei.  
 

Din momentul punerii în funcțiune dispozitivul va garanta o umiditate plăcută în încăpere. Din punct de vedere medical 
umiditatea de 50 - 60% este considerată ideală.  
 

Dispozitivul dvs. de înaltă performanță folosește o tehnologie sofisticată cu cuarț, cu ajutorul căreia dezinfectează apa.  
 

Principiul de funcționare: apa din rezervor este condusă în camera de atomizare via filtrul de calcar, după care este vaporizată 
ultrasonic.  
 

Important: înainte de a pune dispozitivul în funcțiune citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare și țineți-le la îndemână pentru 
consultări viitoare!  
 

Instrucțiuni de siguranță  
Dispozitivul se va folosi doar pentru reglarea umidității din încăperi. O utilizare neadecvată a produsului poate duce la pericole și 
deteriorări pentru care nu ne asumăm răspunderea.  
 

Dacă unitatea sau cablul de alimentare a fost deteriorat în timpul transportului (de exemplu, printr-un impact violent) nu mai 
puneți în niciun caz aparatul în funcțiune. El trebuie verificat într-un atelier specializat.  
 

Copiii nu conștientizează pericolele asociate cu dispozitivele electrice; de aceea, ei nu trebuie să manipuleze aceste aparate fără 
a fi supravegheați.  
 

Nu folosiți unitatea și nu scoateți ștecherul din priză cu mâinile umede.  
 

Unitatea trebuie amplasată pe o suprafață plană, uscată și impermeabilă.  
 

Comparați datele tehnice de pe plăcuța aparatului cu cele ale alimentării cu curent electric – trebuie să fie identice.  
 

Umpleți rezervorul de apă doar cu apă de la robinet, proaspătă și rece.  
 

Nu folosiți dispozitivul fără apă.  
 

Nu adăugați arome sau aditivi în apă.  
 

Nu folosiți dispozitivul fără filtrul anti-calcar sau cu un filtru uzat. Schimbați filtrul decalcifiere cel puțin la cinci luni.  
 

Înainte de curățare scoateți întotdeauna ștecherul din priză.  
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În timpul curățării aveți grijă ca apa să nu intre în unitate. Când goliți restul de apă, aveți grijă ca apa să nu curgă în orificiul duzei 
de aer din partea superioară a camerei de atomizare 15. Dacă apa intra totuși în acest orificiu, întreaga unitate ar putea fi 
afectată. Goliți apa prin partea opusă orificiului de atomizare. Nu cufundați dispozitivul în apă și nu-l introduceți în mașina de 
spălat vase.  
 

Dacă dispozitivul a fost scos din funcțiune pentru o perioadă mai lungă de timp, curățați bine rezervorul de apă și camera de 
atomizare înainte de a umple dispozitivul cu apă.  
 

Dacă dispozitivul prezintă defecțiuni în funcționare, nu îl mai folosiți. El trebuie verificat de către un service autorizat.  
 

Reparațiile trebuie efectuate numai de către service-uri autorizate.  
 

Prima utilizare  
Înainte de a pune pentru prima dată produsul în funcțiune ar trebui să aveți în vedere următoarele:  
 

Îndepărtați toate ambalajele (inclusiv folia de protecție a filtrului anti-calcar).  
 

Verificați duritatea apei cu ajutorul benzilor de test incluse, după cum este explicat în aceste instrucțiuni de operare.  
 

Elementele panoului de comandă  
1. Higrostat electronic  
Pentru ajustarea continuă a umidității dorite. Valoarea optimă este cuprinsă între 40 și 60% și poate fi ușor setată. Porniți 
aparatul și apăsați butoanele 11 și 12 simultan și după câteva secunde pe ecranul LCD va clipi valoarea umidității. Acum puteți 
modifica valoarea umidității cu ajutorul butoanelor 11 și 12. După câteva secunde valoarea setată a umidității nu mai clipește, 
iar pe ecran va fi afișată valoarea curentă a umidității din cameră.  
 

2. Indicatorul nivelului de apă  
Dacă este aprins indicatorul de avertizare roșu 10 acest lucru înseamnă, în mod normal, că rezervorul trebuie reumplut cu apă 
sau că în camera de atomizare este prea mult lichid ce va trebui golit. 
 

Dacă indicatorul este aprins continuu în ciuda nivelului corect al apei, atunci este vorba despre o defecțiune. În acest caz 
unitatea va trebui dusă într-un service autorizat.  
 

3. Funcționarea nocturnă 
Umidificatorul este dotat cu un comutator adițional pentru funcționarea de noapte. Acesta va coborî nivelul zgomotului prin 
reducerea vitezei ventilatorului, precum și prin reducerea nivelului de umiditate. Acest lucru este posibil prin apăsarea butonului 
13. Pe ecranul LCD va fi afișat simbolul semilună. La reapăsarea butonului 13 dezactivați funcționarea nocturnă, iar simbolul 
semilună dispare de pe display.  
 

4. Funcționarea continuă  
La apăsarea butonului 8 veți comuta unitatea pe funcționare continuă. Acest lucru înseamnă că unitatea va funcționa până când 
rezervorul de apă se golește. Pe ecranul LCD va fi afișată o săgeată în cerc. La o nouă apăsare a butonului 8 unitatea va trece în 
modul de funcționare automat cu control higrometric, iar simbolul cu săgeată în cerc va dispărea de pe ecranul LCD.  
 

5. Umiditatea dorită  
La atingerea unui nivel confortabil al umidității citiți valoarea și diminuați setarea higrometrului electronic până când atomizorul 

se oprește. Simbolul umidității dorite  va apărea pe ecran, ceea ce înseamnă că valoarea dorită a fost atinsă. Higrometrul 
electronic va reporni producția de „ceață” în momentul în care valoarea umidității scade sub nivelul setat de utilizator. Acest 
ciclu pornit/oprit se va repeta periodic, atâta timp cât umidificatorul este în funcțiune.  
 

Punerea în funcțiune  
Amplasați unitatea pe o suprafață plană, impermeabilă. 
Verificați dacă ventilul filtrului de aer 1 are spațiu suficient pentru absorbție. Duza de atomizare 3 trebuie să nu fie blocată și să 
nu fie orientată spre obiecte sau suprafețe din imediata apropiere.  
 

Demontați capacul rezervorului 4 și umpleți rezervorul 5 cu apă rece și proaspătă de la robinet. 
 

IMPORTANT 
Umpleți rezervorul de apă doar până la nivelul „max.” indicat de gradație. În cazul în care gradația lipsește din rezervor, aveți 
grijă ca apa să fie la minim 1 cm sub marginea rezervorului.  
 

Înainte să montați filtrul anti-calcar 6, îndepărtați folia de protecție. Atașați filtrul de gâtul rezervorului, așezați-l pe linia 
canalului din rezervor și apăsați-l la maxim. Când filtrul ajunge sub apă, apăsați butonul ventilului de pe filtru pentru a elibera 
bulele de aer. Repetați această operație de fiecare dată când înlocuiți filtrul, de asemenea o dată pe săptămână pentru 
funcționarea optimă a filtrului.  
 

Repoziționați capacul rezervorului 4 pe rezervor 5.  
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Montați duza de atomizare 3 în poziția dorită.  
 

Introduceți ștecherul unității în priză. 
 

Setați controlul umidității la nivelul dorit, pentru modul de funcționare cu ajustare continuă. Valoarea optimă este cuprinsă în 
intervalul 40% - 60%. Apăsați simultan butoanele 11 și 12 iar după câteva secunde pe ecranul LCD va clipi valoarea umidității. 
Puteți seta acum valoarea dorită a umidității cu ajutoarelor butoanelor corespunzătoare. După câteva secunde, valoarea 
umidității setată de dvs. va dispărea și ecranul va trece la afișarea umidității curente din încăpere. Această setare este menținută 
automat de umidificator. Acest lucru înseamnă că dacă atmosfera este prea uscată, umidificatorul va sesiza automat acest lucru 
și se va activa. La atingerea umidității dorite, unitatea se oprește automat.  
 

Dacă rezervorul de apă 5 este gol, unitatea trece în modul standby. Acest lucru este indicat de lumina de avertizare roșie 10 
„Adăugați apă”. Dacă se întâmplă acest lucru, umpleți rezervorul cu apă.  
 

Dacă aveți un aparat cu funcționare de noapte, puteți seta acest mod de funcționare cu butonul 13. Umiditatea produsă precum 
și zgomotul generat sunt reduse pe timpul nopții.  
 

În timpul primelor ore de funcționare umezeala produsă ar putea să aibă un anume miros. El va dispărea după un timp, fiind 
cauzat de granulele filtrului de decalcifiere.  
 

Important: dacă nivelul apei din camera de atomizare 15 depășește nivelul senzorului flotor, unitatea va opri procesul de 
atomizare. În acest caz, opriți unitatea, verificați dacă flotorul cu sigiliul din cauciuc este corect montat, goliți camera de 
atomizare cu un vas mic, după care puteți repune în funcțiune unitatea.  
 

Curățare  
Vă recomandăm să curățați unitatea o dată pe săptămână.  
 Scoateți ștecherul din priză înainte de curățare.  
 Demontați capacul rezervorului 4, duza de atomizare 3 și filtrul de decalcifiere 6. 
 Goliți apa reziduală înainte de curățare. 
 Umpleți aproximativ o jumătate din rezervorul de apă 5 (camera de atomizare este și ea automat umplută). Pentru a 

optimiza operațiunea de curățare vă recomandăm să adăugați 10 picături de Dimanin A *(nu adăugați săpun sau detergenți).  
 

După ce ați curățat rezervorul de apă cu o perie sau o lavetă moale, goliți-l de apă și repoziționați flotorul.  
 

* ”Dimanin A” este un dezinfectant fără clor folosit și pentru piscine.  
Atenție: Țineți această substanță departe de mâinile copiilor! Nu beți această substanță și evitați contactul direct cu ochii! În 
proporția corectă de diluare substanța nu este dăunătoare nici pielii, nici ochilor.  
 

Repoziționați acum filtrul anti-calcar, umpleți rezervorul cu apă și repoziționați capacul rezervorului și duza de atomizare.  
 

Introduceți ștecherul unității în priză și porniți-o.  
 

Pe lângă curățarea săptămânală a aparatului, la fiecare șase săptămâni (min.!) realizați următoarele: scoateți filtrul de 
decalcifiere și cufundați-l scurt în apă fierbinte (70°C) pentru a contracara formarea germenilor.  
 

Dacă filtrul de aer este murdar, deschideți capacul filtrului, scuturați-l bine și puneți-l înapoi. În cazul unor depuneri mai severe, 
filtrul de aer va trebui schimbat.  
 

Verificarea durității apei  
Verificați duritatea apei cu benzile de test după cum urmează:  
 

Cufundați benzile de test într-un pahar cu apă de la robinet (nu le țineți sub jet). După două minute puteți determina gradul de 
duritate al apei utilizând următorul tabel.  
 

Numărul zonelor de testare 
Verde  Violet  Duritate 
4  0  sub 3° dH 
3  1  4-7° dH 
2  2  8-15° dH 
1  3  16-22° dH 
0  4  peste 23° dH 
 

Pentru a determina valoarea mai precis vă puteți adresa și companiei locale de utilități (apă). 
 

Filtrul de decalcifiere inclus poate fi utilizat pentru durități ale apei de până la 15° dH. Durata vieții unui filtru anti-calcar depinde 
de duritatea apei. El va trebui înlocuit după cum urmează:  
 

Durată de funcționare la 0-10° dH:  
cca. 5 luni 
   

Durată de funcționare la 10-15° dH:  
cca. 3 luni 
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Dacă unitatea nu este folosită o perioadă mai lungă de timp (de exemplu, după sezonul estival), filtrul decalcifiere va trebui 
schimbat.  
 

La grade de duritate extreme ale apei va trebui să folosiți un filtru adițional:  
 

Filtru K – pentru a „înmuia” apa. Prelungește durata de viață a filtrului de decalcifiere cu aproximativ 2-3 luni.  
 

Filtru A – se conectează în serie cu filtrul K atunci când conținutul de săruri este mare.  
 

Filtrele adiționale pot fi înlocuite astfel că au o durată de funcționare mai mare.  
 

Informație importantă 
Dacă folosiți un filtru uzat, sau dacă nu folosiți un filtru adițional se pot elimina substanțe minerale, ce se depun în cameră sub 
forma unor depuneri de culoare albă.  
 

Date tehnice 
Model  Honeywell  
  ULTRASTAR 
Tensiune 230V/50Hz 
Consum curent 50W 
Greutate (gol) 2,6 kg 
Volum rezervor 4 l 
Dimensiuni 31 x 21,5 x 20 cm (L x l x Î) 
Volum atomizare până la 0,4 l/oră 
Clasă de protecție II  
 
Dacă aveți alte întrebări la care nu găsiți răspunsul în acest manual vă rugăm să vă adresați departamentului nostru tehnic.  
În cazul defecțiunilor produse ca urmare a nerespectării instrucțiunilor prezentate în acest manual de utilizare se pierde dreptul 
la garanție. Nu ne asumăm responsabilitatea pentru daunele ce pot rezulta în aceste situații! 
Nu ne asumăm răspunderea pentru daunele materiale sau umane ce pot rezulta ca urmare a operării nepotrivite a 
aparatului(cum ar fi curățarea neadecvată, schimbarea filtrului prea târziu, blocarea duzei de atomizare, atomizarea unor 
substanțe chimice interzise etc.). În apă nu trebuie introduși aditivi, pentru că unitatea se va defecta iar sănătatea celor din 
încăpere va fi afectată.  
 
Vă rugăm să citiți și să păstrați acest manual pentru consultări ulterioare! 
 
ATENȚIE! 
Înainte de punerea în funcțiune a aparatului țineți cont de observațiile de mai jos: 
 

1. Despachetați patronul decalcifiere și lăsați-l să se înmoaie în apă 12 ore, astfel încât granulatul să aibă din nou proprietățile 
originare. 
2. Verificați flotorul, acesta trebuie să fie corect poziționat. Atenție: anumite modele sunt echipate cu închidere tip baionetă și 
pot fi deschise prin rotire spre dreapta. 
3. Nu îndepărtați flotorul cu magnet. Aveți grijă să nu distrugeți cristalul de cuarț în timpul curățării aparatului. 
4. La reumplerea cu apă opriți aparatul. La modelul BH-860/62 E trebuie să reintroduceți valoarea dorită pentru umiditate.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aceste instrucţiuni de utilizare sunt o publicaţie a German Electronics SRL (str 
Cuza Vodă nr. 61/A, Oradea, România) şi KAZ Hausgeräte GmbH (Westerhaar 54, 
D-58739 Wickede, Germania). 
Toate drepturile, inclusiv cele aferente traducerii, sunt rezervate. Reproducerea prin orice mijloace, de 
exemplu prin fotocopiere, microfilmare, sau prin introducerea în sisteme electronice de procesare a 
datelor, necesită în prealabil aprobarea scrisă a editorului. Retipărirea, chiar şi parţială, este interzisă. 
Aceste instrucţiuni de utilizare reflectă specificaţiile tehnice ale produsului la data tipăririi manualului de 
utilizare. Producătorul îşi rezervă dreptul de a opera modificări de natură tehnică sau de design fără o 
înştiinţare prealabilă. 

© 2014 KAZ Hausgeräte GmbH & German Electronics SRL (ediția în lb. română) 
Toate drepturile rezervate 


