
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ 

ДЛЯ 
УЛЬТРАЗВУКОВОГО ЗВОЛОЖУВАЧА ПОВІТРЯ 

 
 

 
Модель : Tadiran Air Humidifier BABY 

(AHJ-01) 
 
 



УВАГА!! 
ЗВОЛОЖУВАЧ ПОВІТРЯ НЕ Є ІГРАШКОЮ. 

НЕ дозволяйте ДІТЯМ ГРАТИ З НИМ !! 
 
Недотримання правил користування приладом може призвести 
до пожежі, ураження електричним струмом та / або серйозних 
травм. 
 
1. Цей зволожувач призначений тільки для використання в 
приміщенні. 
2. Використовуйте тільки чисту воду. Не використовуйте 
гарячу воду. 
3. Рекомендується використовувати фільтровану або 
дистильовану воду. 
4. Переконайтеся, що кришка ємності для води щільно 
закрита. 
5. Розпилювач повинен бути спрямований у бік від стін, 
електроприладів, меблів і дітей. 
6. Не встановлюйте розпилювач під певним кутом. Щоб 
відрегулювати кут, встановіть його заново. 
7. Помістіть зволожувач на пласку, гладку, рівну поверхню. 
8. Не вставляйте і не виймайте вилку з розетки 
зволожувача мокрими руками. 
9. Використовуйте тільки розетку з напругою 220-240 В і 
частотою 50-60Гц. 
10. Вимикайте зволожувач від мережі при переміщенні або 
чищенні. 
11. Вимикайте зволожувач від мережі, коли він не 
використовується. 
12. Не намагайтеся спорожняти, наповнювати і нахиляти 
зволожувач під час його роботи. 
13. Цей пристрій не призначено для користування особами 
(включаючи дітей) з обмеженими фізичними, сенсорними або 
розумовими здібностями, а також з недостатнім досвідом і 
знаннями, якщо тільки вони не отримали інструктаж щодо 
використання приладу від особи, відповідальної за їх безпеку. 
14. Діти повинні перебувати під наглядом, щоб діти не 
гралися з приладом. 

15. Якщо шнур живлення пошкоджений, він повинен бути 
замінений виробником або кваліфікованим сервісним центром, 
щоб уникнути ризику для безпеки. 
16. При використанні приладу слід дотримуватися 
обережності через виділення парів гарячої води. 
 

ДОТРИМАННЯ ПРАВИЛ БЕЗПЕКИ 
 
1. Встановіть зволожувач на стійку поверхню. 
2. Не занурюйте зволожувач в воду. 
3. Не ставте зволожувач поруч з джерелом тепла. 
4. Не висмикуйте вилку з розетки за шнур. 
5. При виявленні несправності зволожувача негайно 
вимкніть з розетки. 
6. Вимикайте зволожувач від мережі, коли не користуєтеся 
їм. 
7. Перед чищенням переконайтеся, що вилка не перебуває 
у розетці. 
8. Під час наповнення зволожувача водою або його 
спорожнення необхідно відключити його від мережі.  
 

КЕРІВНИЦТВО ПО 
ЕКСПЛУАТАЦІЇ 

 
1. Помістіть зволожувач на піднесену водонепроникну 
поверхню. Не ставте зволожувач на рушник або килимове 
покриття. Вентиляційний отвір на дні може засмітитися і 
привести до перегріву зволожувача. 
2. Зніміть носик з осі на верхній частині зволожувача. 
3. Підніміть ємність для води за ручку, переверніть її і 
відкрутіть кришку резервуара для води. 
4. Наповніть резервуар холодною водою, але не до країв. 
5. Закрутіть кришку, переверніть ємність для води і 
встановіть її на корпус. 
6. Встановіть носик назад, щоб він не обертався, а тільки за 
рахунок мотора. 
7. Вставте вилку шнура в розетку і натисніть кнопку 
живлення, щоб включити зволожувач.    
 



8. Через кілька секунд з носика почне виходити туман. 
9. Щоб відрегулювати інтенсивність виходу туману, 
поверніть кнопку регулювання туману відповідно до Ваших 
потреб. (При високій інтенсивності туману буде чути звук 
осідання крапель). 
10. В якості міри безпеки індикатор нестачі води загориться, і 
вихід туману припиниться відразу ж після того, як в зволожувачі 
закінчиться вода. 
11. При натисканні кнопки режиму «360º» носик буде 
обертатися на 360º. Для збільшення терміну служби двигуна, 
після безперервного використання режиму «360º» протягом 10 
годин, будь ласка, зачекайте близько 2 годин, перш ніж знову 
використовувати даний режим. 
 

ОЧИЩЕННЯ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ 
 
Вимкніть зволожувач і відключіть його від електромережі перед 
чищенням 
 
1. Зовнішню поверхню приладу слід очищати, протираючи її 
м'якою сухою тканиною. 
2. Внутрішню частину слід чистити раз на тиждень 
наступним чином: наповніть ємність для води чистою водою, 
додайте кілька крапель відбілювача, потім струсіть його 
протягом декількох секунд. Струшуйте, тримаючи його обома 
руками. Не тримайте його за ручку. Після струшування вилийте 
воду, а потім ретельно промийте прилад. 
3. Під час очищення не використовуйте ніякі хімічні засоби. 
4. Уникайте потрапляння води всередину корпусу. 
5. Очищайте деталі приладу, що вимагають дбайливого 
звернення, водою, змішаної з оцтом, на м'якої тканині.   
 
 
 
 
 
 
 
 

ЗБЕРІГАННЯ 
 
1. Перед зберіганням зволожувач необхідно очистити і 
злити воду. 
2. При зберіганні приладу переконайтеся, що всі деталі сухі. 
3. Не закривайте кришку ємності для води занадто щільно. 
Залиште її вільною, щоб вона не прилипала до прокладання. 
4. Під час зберігання не кладіть нічого зверху на прилад, 
щоб не пошкодити його. 
5. Збережіть коробку і зберігайте прилад в коробці.       
 
 
 

СПЕЦИФІКАЦІЯ 

Модель: Tadiran Air Humidifier Baby (AHB-01) 

Напруга: 220-240 В  50/60 Гц 

Потужність: 23 Вт 

Об `єм: 2.5 л 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ  

НЕ НАМАГАЙТЕСЯ РЕМОНТУВАТИ 
ЗВОЛОЖУВАЧ ПОВІТРЯ САМОСТІЙНО 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Гарантійний талон 
 

Цей документ не обмежує визначені законом права споживачів, 
а доповнює і уточнює обумовлені законом зобов’язання, що 
передбачають угоду сторін або договір.  
 
Заповнення гарантійного талона  
 
Уважно ознайомтеся з гарантійним талоном і простежте, щоб він 
був правильно заповнений і мав штамп Продавця. При 
відсутності штампа Продавця та дати продажу (або касового 
чека з датою продажу) гарантійний термін на виріб 
обчислюється з дати виробництва виробу. Забороняється 
вносити в Гарантійний талон будь-які зміни, а також стирати 
переписувати будь-які зазначені в ньому дані.  
 
Зовнішній вигляд та комплектність виробу  
 
Ретельно перевірте зовнішній вигляд виробу і його 
комплектність, всі претензії щодо зовнішнього вигляду та 
комплектності виробу пред’являйте Продавцю при покупці 
виробу.  
 
Вітаємо Вас з придбанням техніки відмінної якості!  
 
З усіх питань, пов’язаних з техобслуговуванням виробу, 
звертайтеся в спеціалізовані сервісні центри. Детальна 
інформація про сервісні центри, уповноважені здійснювати 
ремонт і технічне обслуговування виробу, знаходиться на сайті  
 

tadiran.ua 
 
Додаткову інформацію Ви можете отримати у Продавця. 
Детальна інформація про сервісні центри, що уповноважені 
здійснювати ремонт і технічне обслуговування виробів, 
додається окремим списком та/або перебуває на сайті. 
Телефони колл центру керуючої сервісної компанії 0800 33 1371 

Проблема Рішення 
Світловий індикатор живлення 
не включається 

Переконайтеся, що в ємності є 
вода і все зібрано правильно 

Зволожувач повітря не працює 
взагалі 

Переконайтеся, що пристрій 
правильно підключено до 
розетки, а кнопка живлення 
знаходиться в положенні ON 

Індикатор живлення світиться, 
але туман не виділяється або 
виділяється дуже слабо 

Переконайтеся, що ніщо не 
блокує сопло туманного носика. 
Перевірте, чи є вода в ємності. 
Переконайтеся, що 
вентиляційний отвір на дні не 
заблокований. 
 

Зовні зволожувача з'являється 
білий пил 

Можливо, воду яку Ви 
використовуєте занадто багато 
мінералів. Перейдіть на 
дистильовану або фільтровану 
воду. 
 

Присутність специфічного 
запаху 

Очистіть ємність для води. 
Залиште бак відкритим без 
кришки на деякий час 

http://www.easy-comfort.com.ua/


 
Виробник залишає за собою право вносити зміни в конструкцію, 
комплектацію або технологію виготовлення виробу, з метою 
поліпшення його технологічних характеристик.  
Такі зміни вносяться у виріб без попереднього повідомлення 
Покупців і не тягнуть за собою зобов’язань щодо зміни/ 
поліпшення раніше випущених виробів.  
Переконливо просимо Вас, щоб уникнути непорозумінь до 
встановлення/експлуатації виробу уважно вивчити його 
інструкцію по експлуатації.  
Забороняється вносити в Гарантійний талон будь-які зміни, 
стирати або переписувати будь-які зазначені в ньому дані.  
 
Термін дії гарантії 1 рік з моменту покупки виробу. 
 
Дійсність гарантії  
Ця гарантія дійсна тільки на території України на вироби, куплені 
на території України. Гарантія поширюється на виробничий або 
конструкційний дефект виробу. Ця гарантія включає в себе 
виконання уповноваженим сервісним центром ремонтних робіт і 
заміну дефектних деталей виробу в сервісному центрі або у 
Покупця (на розсуд сервісного центру). Гарантійний ремонт 
виробу виконується в термін не більше 14 днів, за умови 
наявності запчастин у АСЦ. Дійсна гарантія не дає права на 
відшкодування і покриття збитку, що стався в результаті 
переробки і регулювання виробу, без попередньої письмової 
згоди виробника, з метою приведення його у відповідність з 
національними або місцевими технічними стандартами та 
нормами безпеки.  
 
ЦЯ ГАРАНТІЯ НЕ НАДАЄТЬСЯ У ВИПАДКАХ:  
 
• якщо буде повністю/частково змінений, стертий, видалений 
або буде нерозбірливим серійний номер виробу;  
• використання виробу не за його прямим призначенням, не у 
відповідності з його Інструкцією з експлуатації, в тому числі, 
експлуатації виробу з перевантаженням або спільно з 
допоміжним обладнанням, не рекомендованим Продавцем 
(виробником);  
• наявності на виробі механічних пошкоджень (сколів, тріщин, 
тощо), впливів на виріб надмірної сили, хімічно агресивних 

речовин, високих температур, підвищеної вологості/ запиленості, 
концентрованих парів, якщо будь-що з перерахованого стало 
причиною несправності виробу;  
• стихійного лиха (пожежа, повінь тощо) та інших причин, що 
перебувають поза контролем Продавця (виробника) і Покупця, 
які заподіяли шкоду виробу;  
• неправильне підключення виробу до електричної мережі, а 
також несправностей (не відповідності робочим параметрам і 
безпеки) електричної мережі;  
• дефектів, що виникли внаслідок попадання всередину виробу 
сторонніх предметів, рідин, комах і продуктів їх життєдіяльності, і 
т.д.  
• неправильне зберігання виробу;  
• необхідність заміни витратних матеріалів: ламп, фільтрів, 
елементів живлення, акумуляторів, запобіжників, а також 
скляних/фарфорових/полотняних і переміщуюваних вручну 
деталей та інших додаткових швидкозношуваних/змінних 
деталей (комплектуючих) виробу, які мають власний обмежений 
період працездатності, у зв’язку з їх природним зносом, або 
якщо така заміна передбачена конструкцією і не пов’язана з 
розбиранням виробу;  
 
 
З моменту підписання Покупцем Гарантійного талона 
вважається, що:  
 
• Вся необхідна інформація про придбаний продукт і його 
споживчі властивості у відповідності з Законом України “Про 
захист прав споживачів” надана Покупцю у повному обсязі;  
• Покупець отримав Інструкцію з експлуатації купленого виробу 
українською мовою. 
• Покупець ознайомлений і згоден з умовами гарантійного 
обслуговування/особливостями експлуатації придбаного виробу; 
• Покупець претензій до зовнішнього вигляду/ 
комплектації/ ............................................................................. 
придбаного виробу не має.  
 
Покупець:  
 
Підпис:                                                   Дата: 
 



 

Вiдомостi про товар та органiзацiю, що продала вирiб 

 

 
 
 
Дата продажу:________________  
  
Продавець:___________________ м/п 
  
 
Покупець:____________________   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Гарантійні талони 
 

 
 

Заповнюється продавцем 

 

Вилучється майстром при обслуговуванні 
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