Nawilżacz powietrza KV-JSQ01
Parametry Produktu:
Napięcie robocze: DC5V
Natężenie prądu: 400MA
Moc: 2 W
Pojemność wody: 320 ml
Ilość sprayu: 25-35 ML
Czas ciągłego natrysku: około 10h-20h
Rozmiar produktu: 134,8X93x93mm
Waga produktu: 151g
Materiał: ABS/PP/silikon
Standard wykonania: GB4706.48-2009

Instrukcja obsługi:
Ustawienia rozpylania: Włącz zasilanie i naciśnij
przycisk, aby uruchomić tryb ciągłego rozpylania: kliknij
ponownie, a rozpylanie zostanie zatrzymane na 3
sekundy (rozpylanie 3s i zatrzymanie na 3s). Kliknij
ponownie, aby wyłączyć spray (i tak w kółko).
Lampka nocna z obsługą USB: naciśnij i przytrzymaj
przez 1,5 sekundy, aby włączyć lampkę nocną z
wyjściem USB; ponownie naciśnij i przytrzymaj przez
1,5 sekundy, aby wyłączyć lampkę nocną (USB dalej
będzie działać). Następne naciśnięcie przycisku przez
1,5 sekundy spowoduje wyłączenie wyjścia USB (i tak w
kółko).
Ochrona przed przegrzaniem: Po 8 godzinach ciągłej
pracy urządzenia w trybie ciągłego natrysku,
urządzenie automatycznie się wyłączy. Urządzenie
wyłączy się automatycznie również po 12 godzinach
ciągłej pracy w trybie przerywanego rozpylania; Po
wyłączeniu się urządzenia można ponownie uruchomić
urządzenie i dalej go używać.
Zawartość produktu:
1 * nawilżacz, 1 kabel usb. 1 * instrukcja, 1 * wacik
1. Wentylator USB, 1 * lampka USB
1. Wyciągnij wacik i wymień go.
2. Należy zachować ostrożność podczas wymiany ze
względu na spód sprężyny.

3. Przekręć przeciwnie do ruchu wskazówek zegara i
odkręć górną pokrywę.
4. Odkręć górną pokrywę i dodaj wodę do zbiornika.
5. Załóż pokrywę i przekręć zgodnie z ruchem
wskazówek zegara oraz podłącz przewód zasilający.
6. Naciśnij przycisk zasilania, aby włączyć urządzenie.
Środki ostrożności:
1. Dziękujemy za korzystanie z produktów naszej firmy,
przed użyciem zalecamy namoczyć bawełniany wacik
wodą i dopiero później włożyć go do urządzenia. Należy
zwrócić uwagę na spód sprężyny, aby się nie zgubił,
ponieważ może to wpłynąć na użytkowanie urządzenia.
2. Proszę nie wkładać twardych przedmiotów do
metalowej blaszki otworu rozpylacza, aby go nie
uszkodzić. Podczas stosowania olejków eterycznych,
proszę stosować średnią ilość tj. np. 1-3 kropli.
3. Zabrania się wrzucania urządzenia do ognia lub wody.

