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PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO UŻYTKOWANIA SPRZĘTU NALEŻY DOKŁADNIE PRZECZYTAĆ 
NINIEJSZĄ INSTRUKCJĘ I ZACHOWAĆ JĄ DO WYKORZYSTANIA W PRZYSZŁOŚCI. OSOBY, KTÓRE 
NIE PRZECZYTAŁY INSTRUKCJI NIE POWINNY PRZEPROWADZAĆ REGULACJI LUB OBSŁUGIWAĆ 
URZĄDZENIA.

INFORMACJE O URZĄDZENIU 
Wentylator posiada szereg funkcji technicznych, które nadają urządzeniu wielofunkcyjności:
• Nawilżanie powietrza przy użyciu najnowszej technologii ultradźwiękowej. Automatyczna zmiana 

kierunku nawiewu powietrza.
• Automatyczny programator czasu pracy w przedziale 1 - 12 godzin.
• Trzy tryby pracy: naturalny / normalny / nocny.
• Pilot zdalnego sterowania: zasięg działania do 5 m.
• Zbiornik na wodę o pojemności 2 litrów.
• Wydajność: wytwarzanie orzeźwiającej mgiełki przez 8 godzin pracy na pełnym zbiorniku.
• Panel dotykowy z wyświetlaczem LED.

UWAGI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA 
Podczas korzystania z urządzenia elektrycznego powinny zostać zachowane podstawowe środki 
bezpieczeństwa.
1. Przed uruchomieniem urządzenia należy dokładnie przeczytać instrukcję.
2. Przed pierwszym uruchomieniem należy usunąć i zutylizować folię, opakowanie i etykiety. Dzieci nie 

powinny bawić się elementami opakowania.
3. Przed użyciem należy upewnić się że napięcie elektryczne jest takie samo jak na tabliczce 

znamionowej umieszczonej na urządzeniu.
4. Należy upewnić się, że urządzenie jest ustawione na stabilnej, poziomej i płaskiej powierzchni. Nie 

wolno ustawiać urządzenia na lub w pobliżu łatwopalnych materiałów, takich jak obrusy czy zasłony.
5. Nie należy ustawiać urządzenia w pobliżu gazowych i elektrycznych grzejników, kuchenek i 

kominków.
6. Nie wolno podłączać urządzenia do zewnętrznych programatorów czasowych ani niezależnych 

systemów sterowania.
7. Nie wolno podłączać urządzenia do przedłużaczy ani rozdzielaczy. Należy upewnić się, że urządzenie 

jest podłączone bezpośrednio do dedykowanego źródła zasilania bez innych urządzeń podłączonych 
do tego samego gniazda.

8. Nie należy włączać zasilania dopóki urządzenie i wszystkie jego części nie zostaną zainstalowane i 
podłączone zgodnie z instrukcją.

9. Aby uniknąć porażenia, nie należy zanurzać przewodu, wtyczki ani urządzenia w wodzie. Należy 
dopilnować, by woda nie kapała na urządzenie. Nie kłaść na urządzeniu przedmiotów wypełnionych 
wodą, np. wazonów. Nie wlewać wody ani innych płynów do środka urządzenia przez otwory 
wentylacyjne. Nie myć urządzenia pod bieżącą wodą.

10. Nie należy dotykać urządzenia, przewodu ani wtyczki mokrą dłonią.
11. Przed czyszczeniem lub przenoszeniem urządzenia należy się upewnić, że jest ono odłączone od 

zasilania.
12. Urządzenie nie posiada żadnych części wymagających serwisowania. Nie należy samodzielnie 

Rysunki znajdujące się w tej instrukcji mogą nie odzwierciedlać w pełni opisywanego urządzenia. 
Należy odnosić się do prawdziwych urządzeń. Prosimy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję przed 
rozpoczęciem użytkowania urządzenia. By chronić siebie i innych, należy przestrzegać wszystkich 
informacji dotyczących bezpieczeństwa. Nieprzestrzeganie instrukcji może spowodować obrażenia 
ciała i / lub uszkodzenie mienia. Prosimy przechowywać niniejszą instrukcję w bezpiecznym miejscu 
do późniejszego wglądu. Produkt jest przeznaczony do użytku domowego, prywatnego, wewnątrz 
pomieszczeń.
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PRZYGOTOWANIE DO PRACY 
Przed pierwszym uruchomieniem urządzenia należy:
• Ostrożnie wyjąć urządzenie z pudełka i usunąć wszystkie elementy opakowania.
• Umieścić urządzenie na płaskiej, twardej, poziomej powierzchni.
• Użyć miękkiej ściereczki by usunąć z urządzenia kurz i zanieczyszczenia mogące pojawić się podczas 

pakowania i transportu.

otwierać urządzenia. Wszelkie naprawy powinny być przeprowadzane przez wykwalifikowane 
osoby.

13. Nie należy korzystać z urządzenia jeśli wtyczka, przewód bądź jakakolwiek część jest uszkodzona. 
Jeśli przewód jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez autoryzowany serwis.

14. Nie należy korzystać z urządzenia w innym celu niż ten, do którego zostało zaprojektowane. 
Urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego, wewnątrz pomieszczeń. Nie należy korzystać z 
urządzenia na zewnątrz i w celach komercyjnych.

15. Jeśli urządzenie jest używane w pobliżu dzieci, konieczny jest ścisły nadzór. Podczas pracy urządzenie 
i przewód zasilający należy przechowywać poza zasięgiem dzieci.

16. Gniazdo elektryczne, do którego jest podłączony wentylator, nie powinno być obciążone innymi 
urządzeniami elektrycznymi. W przypadku przeciążenia gniazda, wentylator może nie działać 
prawidłowo.

17. Podczas pracy urządzenia, należy zapewnić odpowiedni odstęp od innych obiektów. Nie blokować 
wlotu i wylotu powietrza.

18. Nie umieszczać urządzenia przy ścianie i przy innych obiektach. Należy zapewnić przynajmniej 15 
cm wolnej przestrzeni z tyłu, z boku i ponad urządzeniem. Nie należy kłaść żadnych przedmiotów 
na urządzeniu.

19. Nie przykrywać urządzenia podczas pracy.
20. Należy dbać, by przewód nie zwisał swobodnie, np. z krawędzi stołu.
21. Nie należy odłączać urządzenia od prądu, ciągnąc za przewód. Podczas odłączenia należy chwycić 

za gumową część wtyczki.
22. To urządzenie nie może być używane przez dzieci oraz osoby o ograniczonych zdolnościach 

fizycznych, sensorycznych lub umysłowych lub z brakiem doświadczenia i wiedzy, jeśli nie znajdują 
się pod nadzorem opiekuna posiadającego odpowiednie doświadczenie i wiedzę, lub nie zostały 
poinstruowane na temat prawidłowego użytkowania urządzenia. Dzieci nie powinny bawić się 
urządzeniem.

23. Nie należy pozostawiać pracującego urządzenia bez nadzoru.
24. Nigdy nie należy wkładać palców ani innych obiektów (np. ołówków) do wlotu lub wylotu powietrza 

gdy urządzenie jest podłączone do zasilania.
25. Luźne ubranie i długie włosy mogą zostać wciągnięte do wylotu powietrza. Należy zachować 

szczególną ostrożność w pobliżu działającego urządzenia.
26. Nie należy dodawać do zbiornika żadnych olejków eterycznych ani substancji zapachowych. 

Zbiornik należy uzupełniać czystą wodą.
27. Nie używać przedłużacza. Krótki przewód zasilający dołączony do urządzenia niweluje ryzyko 

splątania bądź pociągnięcia za zbyt długi przewód.
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INSTALACJA PRODUKTU 

CZĘŚCI SKŁADOWE:
1. Obręcz zabezpieczająca
2. Dysza generująca mgiełkę
3. Przednia osłona wirnika
4. Śruba mocująca
5. Wirnik wentylatora
6. Śruba zabezpieczająca
7. Tylna osłona wirnika
8. Silnik wentylatora
9. Rurka doprowadzająca wodę do dyszy
10. Śruba mocująca
11. Obudowa
12. Podstawa
13. Kółka
14. Nakrętka mocująca podstawy.
15. Pokrywa zbiornika na wodę z 

podświetlanym wskaźnikiem poziomu 
wody i zamknięciem na magnes.

INSTALACJA 
1. Ostrożnie wyjąć urządzenie z pudełka i usunąć wszystkie elementy opakowania.
2. Umieścić wspornik (drążek) silnika wentylatora (8) w okrągłym otworze w górnej części obudowy 

(11). Należy upewnić się, że drążek jest prawidłowo osadzony, tak aby śrubę mocującą (10) można 
było wkręcić w otwór w obudowie, w którym zamocowany jest wspornik silnika (drążek).

3. Położyć podstawę wentylatora (12) na płaskiej twardej powierzchni w taki sposób aby otwory do 
mocowania kółek były na wierzchu. Zamontować 4 kółka w otworach. Obrócić podstawę kołami do 
dołu.

4. Odkręcić nakrętkę mocującą podstawy (14) z gwintu na spodzie obudowy (11). Postawić obudowę (11) 
na podstawie wentylatora (12) w zagłębieniu, w taki sposób aby dopasować dwa kołki (prowadnice) 
obudowy (11) do otworów znajdujących się w zagłębieniu podstawy (12). Przymocować obudowę 
(11) do podstawy (12), dokręcając nakrętkę mocującą (14) od spodu podstawy.

5. Po prawidłowym zmontowaniu obudowy i podstawy wentylatora można przystąpić do montażu 
głowicy (silnika z wirnikiem). Umieścić tylną osłonę wirnika (7) na osi napędowej głowicy i 
zabezpieczyć ją okrągłą śrubą zabezpieczającą (6). Zainstalować wirnik wentylatora (5) na wale (osi) 
napędowym. Zabezpieczyć za pomocą śruby mocującej (4).

6. Przygotować obręcz zabezpieczającą (1), luźno skręcając ją razem z przednią osłoną wirnika za 
pomocą śruby łączącej i śrubokręta, tak aby utworzyła okrąg (przekręcić śrubokręt tylko 2-3 razy).

7. Umieścić przednią osłonę wirnika (3) dokładnie na krawędzi tylnej osłony wirnika (7) i połączyć 
obydwie osłony za pomocą obręczy zabezpieczającej wokół krawędzi obu osłon wirnika. Gdy obręcz 
zabezpieczająca otoczy osłony wirnika, dokręcić śrubę obręczy za pomocą śrubokręta.

8. Włożyć rurkę doprowadzającą wodę (9) do dyszy generującej mgiełkę (2) w przedniej części 
przedniej osłony wirnika.

UWAGA! Nie uruchamiać urządzenia przed prawidłowym zainstalowaniem osłon i wirnika.
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OBSŁUGA URZĄDZENIA 
Po podłączeniu do źródła zasilania wskaźnik zaświeci się. Wentylator jest w trybie czuwania. Pracę 
wentylatora można kontrolować za pomocą dotykowego panelu sterowania lub pilota zdalnego 
sterowania.
Aby móc skorzystać z pilota, najpierw należy włożyć do niego dwie baterie AAA 1,5 V. Należy napełnić 
zbiornik wodą, a następnie podłączyć urządzenie do zasilania sieciowego.

UWAGA! 
• Przed przystąpieniem do uzupełniania wody, należy upewnić się że urządzenie jest odłączone od 

źródła zasilania.
• Do zbiornika na wodę należy wlewać jedynie wodę. Nie należy wlewać żadnych substancji 

chemicznych, olejów ani innych dodatków.
• Temperatura wody wlewanej do zbiornika nie może przekraczać 40°C.

Wyciągnąć zbiornik 
na wodę.

1 2 3

Obrócić zbiornik o 180° 
i odręcić korek zbiornika 

na wodę

Napełnić zbiornik 
wodą i zakręcić 

korek
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OBSŁUGA ZA POMOCĄ PANELU STEROWANIA

Wyświetlacz Timera 
(godziny)

Praca w trybie nocnym
„SLEEP”

Praca w trybie naturalnym
„NATURAL”

Praca w trybie nawilżania
„MIST”

Niska prędkość pracy wentylatora
„LOW”

Praca w trybie automatycznej zmiany 
kierunku nawiewu „AUTO SWING”

Funkcja nawilżania WŁĄCZ/WYŁĄCZ
„MIST ON / OFF”

Automatyczna zmiana kierunku 
nawiewu WŁĄCZ/WYŁĄCZ „AUTO 

SWING ON/OFF”

Tryb oczekiwania (STAND BY)
Przycisk pozostaje podświetlony

Praca w trybie normalnym
„NORMAL”

Średnia prędkość pracy wentylatora 
„MID”

Najwyższa prędkośc pracy 
wentylatora „STRONG”

Włączane wentylatora - „ON”
Nastawa prędkości pracy - „Speed”

Odbiornik sygnału pilota 
zdalnego sterowania

Wyłączanie wentylatora - „OFF”

Nastawa czasu pracy - „TIMER”

Obsługa dotykowego panelu sterowania – opis funkcji 

1. Funkcja wentylacji - „FAN” 
Aby włączyć funkcję wentylacji, należy nacisnąć przycisk “Fan - ON”. Następnie należy wybrać pożądaną 
prędkość pracy wentylatora (niska, średnia, wysoka) naciskając przycisk “SPEED/ON” kilka razy. Aby 
wyłączyć, należy nacisnąć przycisk „OFF”.

2. Automatyczna zmiana kierunku nawiewu - „SWING”
Aby włączyć funkcję automatycznej zmiany kierunku nawiewu, należy użyć przycisku „SWING”. Głowica 
wentylatora zacznie się poruszać w lewo i prawo. Ponowne naciśnięcie przycisku powoduje wyłączenie 
funkcji oscylacji.

3. Ręczna nastawa kąta nachylenia wirnika
Mocno przytrzymać głowicę wentylatora. Następnie odkręcić śrubę motylkową po prawej stronie głowicy 
wentylatora. By wyregulować kąt nachylenia należy odchylić głowicę do góry i do dołu, aby otrzymać
wymaganą pozycję. Po wyregulowaniu kąta nachylenia wirnika ponownie dokręcić śrubę motylkową.

4. Funkcja nawilżania - chłodzenie za pomocą mgiełki
Nacisnąć przycisk „MIST”, aby włączyć / wyłączyć generowanie mgiełki.

5. Automatyczny programator czasowy - TIMER
• Gdy urządzenie jest wyłączone (podłączone do zasilania, w stanie oczekiwania), można 

zaprogramować czas włączenia wentylatora. Po wciśnięciu przycisku „TIMER”, na wyświetlaczu pojawi 
się czas pozostały do włączenia urządzenia. Możliwe jest zaprogramowanie włączenia wentylatora w 
przedziale od 1 do 12 godzin, co 1 godzinę.
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OBSŁUGA ZA POMOCĄ PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

Funkcja zrasazania - wytwarzania mgiełki
WŁĄCZ / WYŁĄCZ

Wybór trybu pracy wentylatora
NORMALNY / NATURALNY / NOCNY

Nastawa czasu pracy urządzenia
TIMER 1-12h

Wyłączanie wentylatora oraz
Wyłączanie urządzenia

Włączanie wentylatora / 
Nastawa prędkości pracy wentylatora

Automatyczna zmiana kierunku nawiewu:
WŁĄCZ / WYŁĄCZ

• Gdy urządzenie jest włączone i pracuje, można zaprogramować czas pozostały do wyłączenia 
wentylatora przez wciśnięcie przycisku „TIMER”. Możliwe jest zaprogramowanie wyłączenia 
wentylatora w przedziale od 1 do 12 godzin, co 1 godzinę.

6. Tryby pracy
Tryb pracy wentylatora można ustawić tylko za pomocą pilota. Nacisnąć „MODE”, aby wybrać jeden 
spośród trzech dostępnych trybów pracy: normalny, nocny, naturalny.

7. Wyłączanie urządzenia
W celu wyłączenia urządzenia należy nacisnąć przycisk „OFF”. 

CZYSZCZENIE
Przed przystąpieniem do czyszczenia i konserwacji należy bezwzględnie
odłączyć urządzenie od zasilania.
• Należy czyścić zbiornik na wodę raz w tygodniu by uniknąć osadzania się kamienia, bakterii i alg.
• Jeśli wentylator nie będzie używany przez dłuższy czas, należy opróżnić zbiornik na wodę i wytrzeć 

do sucha ściereczką z mikrofibry. 
• W przypadku pozostawienia urządzenia przez dłuższy czas w spoczynku (np. podczas zimy) 

należy zabezpieczyć produkt używając odpowiedniego pokrowca, by uchronić urządzenie przed 
dostawaniem się kurzu i zanieczyszczeń do środka.

• Nie używać żrących płynów ani benzyny, alkoholu itp., by uniknąć deformacji i zniszczenia 
plastikowych elementów urządzenia oraz wyświetlacza.

KONSERWACJA
Wnętrze wentylatora nie wymaga konserwacji. Nie należy otwierać urządzenia. Naprawy wymagające 
otwarcia obudowy urządzenia mogą być wykonywane tylko przez wykwalifikowany serwis. 

NAPRAWY
W przypadku zauważenia uszkodzenia lub wady, produkt powinien zostać sprawdzony i naprawiony 
przez oficjalny serwis lub podobnie wykwalifikowaną osobę.
Nie naprawiać i nie modyfikować urządzenia samodzielnie. Wykonywanie napraw przez 
niewykwalifikowane osoby, grozi utratą gwarancji. Wszelkie naprawy muszą być wykonywane przez 
wykwalifikowane osoby.
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Po zakończeniu używania urządzenia nie wolno go utylizować razem z pozostałymi odpadami 
komunalnymi. Zwracamy szczególną uwagę na kluczową rolę konsumenta w procesie recyklingu 
tego rodzaju odpadów. Urządzenie musi zostać zutylizowane w centrum utylizacji odpadów. 
Sortowanie odpadów takich jak stary sprzęt elektryczny i elektroniczny zapobiega negatywnym 
skutkom dla środowiska i zdrowia ludzkiego, które mogą wynikać z niewłaściwego sposobu 
utylizacji takich odpadów. Sortowanie takich odpadów umożliwia odzyskiwanie materiałów, z 
których te urządzenia są wykonane, co skutkuje znaczącą oszczędnością energii i zasobów. Tak 
określone wymogi dotyczące utylizacji są oznaczone etykietą przekreślonego pojemnika na 
odpady umieszczoną na urządzeniu.

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRAWIDŁOWEGO USUWANIA PRODUKTU ZGODNIE Z DYREKTYWĄ EUROPEJSKĄ 
2012/19 / UE

Model: MOS
Napięcie: 220 - 240V
Częstotliwość: 50 Hz
Moc: 75 W
Pojemność zbiornika na wodę: 2l
Pilot: tak
Funkcja oscylacji: tak
Zużycie wody : 220 ml/h (produkcja mgiełki)
Technologia produkcji mgiełki: ultradźwiękowa
Wymiary: (wysokość x szerokość x głębokość): 125 cm x 40 cm x 40 cm
Waga: 7,6 kg
Zasięg pilota: 5 m
Zasilanie pilota : 2x AAA 1,5V

 Klasa ochronności: II

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

UTYLIZACJA

Problem Możliwa przyczyna Rozwiązanie

Przycisk włączenia się nie 
podświetla, urządzenie nie 
uruchamia się, nie pojawia się 
mgiełka.

1. Wentylator nie jest podłączony do 
zasilania.
2. Bezpieczniki nie są na swoim 
miejscu.

Umieścić wtyczkę w gnieździe 
i upewnić się, że jest stabilnie 
podłączona.
2. Sprawdzić prawidłowe ustawienie 
bezpieczników.

Tryb mgiełki nie działa.
1. W zbiorniku nie ma wody.
2. Zawór w otworze zbiornika jest 
zablokowany.

1. Napełnić zbiornik wodą.
2. Ostrożnie przekręcić zawór 
palcem.

Mgiełka ma dziwny zapach. Zbiornik na wodę jest zabrudzony. Wyczyścić zbiornik na wodę. 
Uzupełnić czystą wodą.

Wyświetlacz na zbiorniku się
podświetla, ale urządzenie nie
wytwarza mgiełki ani podmuchu.

Poziom wody w zbiorniku jest zbyt 
wysoki.

Usunąć część wody ze zbiornika. 
Poziom wody powinien być
poniżej zaznaczonego 
maksymalnego poziomu.

Ilość mgiełki jest niewystarczająca. Zawór może być zabrudzony. Wyczyścić zbiornik na wodę.
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PLEASE READ THIS MANUAL CAREFULLY BEFORE OPERATING THE EQUIPMENT, AND KEEP IT FOR 
FUTURE REFERENCE. PERSONS WHO HAVE NOT READ THE MANUAL SHOULD NOT FOLLOW THE 
REGULATION OR OPERATE THE DEVICE. THIS PRODUCT IS INTENDED FOR HOUSEHOLD USE ONLY.

ABOUT THE DEVICE 
This mist fan has a range of technical features:
• Latest ultrasonic mist evaporation.
• Automatic oscillation.
• Automatic off/on timer setting: 1-12 hours.
• Different wind modes: Natural/Normal/Sleeping.
• Remote control: Up to 5m operating range.
• Water tank, 2 Liters: Up to 8 hours mist on a full tank.
• Sense touch control panel with LED indicator.

SAFETY PRECAUTIONS
When using electrical appliances, basic safety precautions should always be followed, including the 
following:
1. Read instructions carefully before use.
2. Remove and safely discard any packaging material and labels before using this product for the first 

time. Ensure children and babies do not play with plastic bags or any packaging materials.
3. Before use, check that your local voltage corresponds with the specifications shown on the appliance 

nameplate located under the appliance.
4. Always operate the appliance on a horizontal surface which is level and stable. Do not operate the 

appliance on or near combustible materials such as tablecloths or curtains.
5. Do not place the appliance on or near a hot gas or electric burner, or a heated oven.
6. Never connect this appliance to an external timer or separate remotecontrol system.
7. Never use this appliance with an extension cord or power board. Ensure it is plugged into a dedicated 

power point and without any other appliances on the same outlet.
8. Do not turn on the power until the appliance and parts are in place as required.
9. To protect against electric shock, do not immerse the cord, plug, or appliance in water or any other 

liquid. Do not expose the appliance to dripping or splashing and ensure that no objects filled with 
liquids such as vases are placed on the appliance. Do not put any water or other liquid into the main 
housing of the appliance through the vents. Do not rinse it under the tap.

10. Do not touch the appliance, power cord, or power plug with wet hands.
11. Unplug from the outlet when not in use, before putting on or taking off the parts, and before 

cleaning.
12. The appliance does not contain any serviceable parts inside. Do not attempt to open and repair the 

unit yourself. All components should only be serviced by a qualified technician.
13. Do not use the appliance if the plug, power cable, or unit itself are damaged. If the power cord is 

damaged, you must have it replaced at a service center with qualified persons in order to avoid a 
hazard.

14. Do not use the appliance for anything other than the intended use. It is for household use only. It is 
not to be used outdoors or for commercial purposes.

15. Close supervision is necessary when any appliance is used near children. Keep the appliance and 
power cord out of reach of children when it is in operation.

16. The appliance should be operated on a separate electrical power point from other operating 

The illustrations used in the manual are to illustrate the operation method and structure of the product. 
Where there is a small difference between the physical item and the illustrations, please take the physical 
as the standard. Read these instructions carefully before attempting to assemble, install, operate, or 
maintain the product. Protect yourself and others by observing all safety information. Failure to comply 
with instructions could result in personal injury and / or property damage.
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SHORT CORD INSTRUCTIONS 
• Do not use with an extension cord. A short power-supply cord is provided to reduce the risks 

resulting from being entangled in or tripping over a long cord.

PREPARATION FOR USE 
Before using the misting fan for the first time:
• Carefully unpack the misting fan and remove all the packing materials.
• Place the misting fan on a flat and stable surface.
• Use a soft cloth to remove any dust on the surface that may happen during packing and transport.

appliances. If the power point is overloaded with other appliances, this misting fan may not work 
properly.

17. Leave enough open space from other objects while in use. Do not block air intakes or exhausts.
18. Do not place the appliance against a wall or against other appliances. Leave at least 15cm of free 

space on the back and sides and above the appliance. Do not place anything on top of the appliance.
19. Do not cover the appliance while in use.
20. Do not let the cord hang over the edge of the table or counter.
21. Do not unplug the misting fan by pulling on the cord. In order to disconnect from the socket, please 

hold by the rubber part of the plug.
22. This appliance is not designed to be used by people (including children) with a physical, sensory, 

or mental impairment, or people without knowledge or experience unless they are supervised or 
given prior instructions concerning the use of the appliance by someone responsible for their safety. 
Children must be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

23. Do not leave the appliance operating while unattended.
24. Never put fingers or any other objects through the grilles (fan guards) while the fan is running.
25. Long hair can be caught in the fan owing to the air turbulence. Hair, jewelry, and loose clothing must 

be kept away from the fan.
26. Do not add any liquid into the tank, such as essential oils, fragrances, or vaporizing fluid. Tank should 

be filled with clean water only.

ASSEMBLY INFORMATION 

COMPONENTS:
1. Guard bracket
2. Mist attachment
3. Front fan guard
4. Blade bracket
5. Fan blade propeller
6. Guard bracket
7. Rear fan guard
8. Fan head/motor
9. Mist hose
10. Fixing screw
11. Housing
12. Base
13. Castors
14. Floor bracket
15. Water tank cover with illuminated 

water-level display and magnet closure.
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ASSEMBLY 
1. Remove the appliance from its packaging and remove any packaging materials from the fan and 

accessories.
2. Position the metal pipe of the fan head (8) in the round hole on the upper side of the housing (11). 

Ensure that the pipe is sitting correctly so that the small screw (10) can be screwed into the small hole 
in the housing, in which the metal pipe is fixed.

3. Lay the fan base (12) on a flat hard surface with the wheel mounting holes on top. Install the 4 wheels 
in the holes. Rotate the base with the wheels down.

4. Unscrew the base fixing nut (14) from the threads on the bottom of the housing (11). Place the 
housing (11) on the fan base (12) in the recess in such a way as to fit the two housing pins (guides) 
(11) with the holes in the recess in the base (12). Attach the housing (11) to the base (12) by tightening 
the cap nut (14) from the bottom of the base.

5. Position the fan correctly and assemble the fan head. Place the rear fan guard (7) with the hole on the 
head’s drive shaft and secure it using the round guard bracket (6).

6. Place the blade (5) on the drive shaft. Fix the fan propeller using the blade bracket (4).
7. Prepare the guard bracket (1) by loosely screwing it together using the connecting screw and a 

screwdriver to form a circle. (Only turn it 2-3 times)
8. Place the front fan guard (3) exactly on the edge of the rear fan guard (7) and place the guard bracket 

around the edge of both fan guards. When it has surrounded the fan guards, tighten the guard 
bracket screw using a screwdriver.

9. Insert the misting hose (9) on the mist attachment (2) of the front fan guard.

ATTENTION! 
Do not operate the appliance until the safe grills and blade properly installed.

OPERATION OF THE FAN
When connected to the power supply, the indicator will illuminate. The fan is under standby mode. You 
can control the fan with the touch control panel or the remote controller. The mist fan has many functions 
that can either be controlled directly on the fan or via the remote controller. To use the remote controller, 
first, insert two AAA 1.5V batteries in the remote control. Fill the fan’s water tank so that the ultra - sound 
mist function can be used, then plug the fan into the mains power.

Remove the 
water tank

1 2 3

Unscrew the black cap on 
the underside

Fill with and screw 
the cap back on



MOS EN

12www.eberg.eu

ATTENTION! 
• Ensure the product is unplugged from the mains before filling or refilling the water tank.
• Only use water in the water tank. Do not add any chemicals, oils, or other additives.
• Only use cold or warm water in the water tank. The water must not be warmer than 40°C.

OPERATION WITH THE CONTROL PANEL

Timer display (hours)

„Sleep” wind setting display „Natural” wind setting display

Mist humidification display

„Light” wind speed 1 display

Oscillation display

Mist humidification ON/OFF

Oscillation ON/OFF

Standby mode(light is on)

„Normal” wind setting display

„Medium” wind speed 2 display

„STRONG” wind speed 3 display

FAN ON & settings

Remote control sensor

FAN OFF(power)

Timer ON/Timer OFF

Operation using the touch display on the fan

1. Fan function 
Use the “Fan” button to switch the fan ON. Set the wind speeds (light, medium, strong) by pressing the 
“SPEED/ON” button several times. Press the “OFF” button to switch the fan off.

2. Automatic oscillation
First, switch the fan on. Then press the “SWING” button. The mist fan head moves continuously from side 
to side. Pressing the button again stops the oscillation of the mist fan Fan.

3. Manual tilt adjustment
Hold the fan head securely. Then undo the wing screw on the right-hand side of the fan head. Tilt the head 
upwards and downwards to adjust the angle. After adjusting the angle, tighten the wing screw again.

4. Cooling using ultrasonic mist
Press the “Mist” button to switch the ultrasonic mist on / off.

5. Automatic on/off timer
• Gdy urządzenie jest wyłączone (podłączone do zasilania, w stanie oczekiwania), można With the 
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device off, you can program time of turning on the device. After pressing the „TIMER” button, the 
display will show the time remaining to turning on the device. You can select from 1 to 12 hours.

• When the device is on and working, you can program the time remaining to turn off the device by 
pressing the „TIMER” button. You can select from 1 to 12 hours.

6. Different wind settings
The wind mode can only be adjusted by using the remote control. Press “Mode” to set the wind mode 
(NORMAL, SLEEP, NATURAL).

7. Switching off
The fan is switched off again by pressing the“SPEED/ON” button. Operation using the remote controller

OPERATION USING THE REMOTE CONTROLLER

CLEANING, MAINTENACE AND SERVICE

Mist humidification ON / OFF Setting the wind modes

Timer ON / OFF, 1-12 hours Fan and device OFF

Fan ON & set wind settings Oscillation ON/OFF

CLEANING
• Always unplug the appliance before cleaning it.
• Clean the water tank and the water unit once a week to prevent the formation of scale, algae, or 

bacteria.
• If the appliance will not be used for a longer period of time, empty the water tank and dry the water 

unit with a microfiber cloth.
• If the appliance will be placed in storage for a longer period of time (over winter, etc.), always cover 

it with a suitable cover to prevent dust from entering the device in key places.
• To avoid damaging the plastic and indicators, do not use any abrasive cleaning agents or chemicals.

MAINTENANCE
In general, the mist fan does not require any maintenance. The fan must not be opened by unauthorized 
persons. If there seems to be a problem, contact your dealer.

SERVICE AND REPAIR
If you notice any damage or a fault with your mist fan, it must be checked and repaired by a specialist. 
Please contact service center or a qualified for further inspection. Do not open and repair the unit by 
yourself. Never attempt to disassemble or repair the unit by yourself. In the case of not
competent repair, the guarantee is not valid.
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This appliance may not be scrapped with domestic waste at the end of its life cycle. We call your 
attention to the crucial role played by the consumer in the re-use, recycling and other forms
of recovery of such waste. The appliance must be scrapped by a sorted waste disposal centre 
or by returning it to the retailer (no charge is levied for this service), when you purchase a new 
equivalent appliance. Sorted disposal of electric and electronic equipment prevents the negative 
effects on the environment and human health resulting from improper scrapping, and also 
allows the materials from which it is made to be recovered and recycled, with significant savings 
in terms of energy and resources. The sorted disposal requirement is indicated by the crossed 
waste bin label affixed to the appliance.

INFORMATION FOR THE CORRECT DISPOSAL OF THE PRODUCT IN ACCORDANCE WITH EUROPEAN 
DIRECTIVE 2012/19/EU

Model: MOS
Voltage: 220 -240V
Frequency: 50 Hz
Power: 75 W
Water Tank: 2,0 L
Remote control: yes
Fan oscillation: yes
Water consumption : 220 ml per hour (mist production)
Mist production: by Ultrasonic technology
Dimensions: (HxWxD): 125 cm x 40 cm x 40 cm
Weight: 7,6 kg
Range remote control: 5 m
Batteries for the remote: 2x AAA 1,5V

 Class II

TROUBLESHOOTING

TECHNICAL SPECIFICATION

UTILIZATION

Fault Possible cause Rozwiązanie

The Off button does not light up, the 
fan does not start, there is no mist.

1. The appliance is not plugged in.
2. The fuse has tripped.

1. Plug the appliance in.
2. Reset the fuse.

There is no mist.
1. No water in the tank.
2. The valve in the tank opening is 
trapped.

1. Fill with water.
2. Gently move the valve with your 
finger.

The mist smells strange. The water tank is not clean. Clean the water unit & tank. Fill with 
clean water.

The tank display lights up, but there 
is no wind or mist. The water level is too high. Remove some water. Water level

should be below marked line.

Amount of mist is not sufficient. The valve may be dirty. Clean the water unit.



GWARANCJA
1. Produkty objęte są gwarancją producenta w okresie 24-miesięcy licząc od dnia 

sprzedaży
2. W przypadku naprawy gwarancyjnej urządzenia objętego gwarancją, okres gwarancji 

ulega wydłużeniu o okres naprawy urządzenia liczony w pełnych dniach.
3. Gwarancją objęte są ukryte wady produkcyjne wyrobów.
4. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych:

1. Nieprawidłowym montażem, rozruchem lub/i obsługą wykonywaną niezgodnie z 
dokumentacją techniczną urządzenia.

2. Nieprawidłowym podłączeniem lub zasilaniem urządzenia napięciem innym 
niż podane na tabliczce znamionowej i/lub dokumentacji techniczno ruchowej 
urządzenia.

3. Naprawami lub modyfikacjami konstrukcyjnymi urządzenia we własnym zakresie.
4. Eksploatacją urządzeń w warunkach niezgodnych z przeznaczeniem i cechami 

konstrukcyjnymi wyrobu (tłuszcze, pyły, zbyt wysokie lub/i niskie temperatury…)
5. Spaleniem silników elektrycznych uruchamianych lub/i eksploatowanych bez 

zabezpieczeń termicznych określonych w dokumentacji techniczno ruchowej.
6. Niewłaściwą konserwacją urządzeń (lub zaniechaniem konserwacji) przewidzianą w 

dokumentacji Technicznej.
5. Stwierdzone uszkodzenia urządzenia objętego Gwarancją należy zgłosić  

MAXAIR Arkadiusz Dragun | 32-002 Kokotów | Kokotów 703 | tel. 513 677 545
6. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać 

1. Model urządzenia
2. Numer seryjny
3. Datę zgłoszenia reklamacji
4. Opis uszkodzenia
5. Datę zakupu
6. Kopię dowodu zakupu

7. Zgłoszenia reklamacyjne będą rozpatrzone w terminie nie dłuższym niż 14 dni od 
zgłoszenia reklamacji.

8. Urządzenia należy zdemontować, zapakować i wysłać do  
MAXAIR Arkadiusz Dragun | 32-002 Kokotów | Kokotów 703 | tel. 513 677 545

9. W przypadku zasadności reklamacji urządzenie zostanie naprawione (lub wymienione 
na nowe) i odesłane do Nabywcy . Koszt przesyłki pokrywa Gwarant .

10. Gwarant zastrzega sobie prawo do decyzji o sposobie realizacji gwarancji, tj. o naprawie 
bądź wymianie urządzenia na nowe.

11. W przypadku stwierdzenia bezzasadnego roszczenia gwarancyjnego urządzenie 
zostanie naprawione i/lub odesłane na koszt Nabywcy, po wcześniejszym potwierdzeniu 
przez Nabywce kosztów naprawy oraz wysyłki reklamowanego towaru .

12. Zmiany konstrukcyjne urządzeń i/lub samowolne naprawy skutkują utratą gwarancji.
13. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Kupującego 

wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.



Nazwa urządzenia: Pieczęć punktu sprzedaży i podpis sprzedawcy:

Model:

Nr fabr. / nr silnika:

Nr rachunku / faktury:

Data sprzedaży:

KARTA GWARANCYJNA

Nazwa i adres firmy:

Telefon kontaktowy:

Osoba do kontaktu:

Dane zgłaszającego reklamację:

Adnotacje o przebiegu napraw

Data zgłoszenia Data naprawy Uszkodzenie Rodzaj naprawy Wykonał serwis
(podpis i pieczęć )





Kokotów 703
32-002 Kokotów
biuro@eberg.eu

tel. + 48 513 677 545
www.eberg.eu


