
Instrukcja obsługi
Filtr mineralny 

GOTZE&JENSEN       FAH201
   UWAGA! Filtr jest kompAtybilny  
z nAWilżAczem poWietrzA GÖtze&jensen 
AH201kG

Wymiana filtra:
1. Wyłącz nawilżacz powietrza i odłącz przewód 

elektryczny od sieci zasilającej.
2. Zdejmij zbiornik wody z podstawy nawilżacza.
3. Odkręć pokrywę zbiornika. 
4. Odkręć zużyty filtr mineralny spod pokrywy 

obracając go zgodnie z kierunkiem ruchu 
wskazówek zegara.

5. Przykręć nowy filtr do pokrywy obracając go 
w kierunku przeciwnym do kierunku ruchu 
wskazówek zegara.

6. Przykręć pokrywę z nowym filtrem do zbiornika 
wody i zamontuj na nawilżaczu. 

zAlecA się mycie FiltrA minerAlneGo co 
peWien czAs, W zAleżności od częstotliWości 
UżyWAniA nAWilżAczA orAz tWArdości Wody.

!

Cały czas udoskonalamy nasze produkty, dlatego mogą się one 
nieznacznie różnić od zdjęcia przedstawionego na opakowaniu. 
Przed przystąpieniem do użytkowania urządzenia przeczytaj 
instrukcję obsługi.

ART-DOM Sp. z o.o. 
ul. Zakładowa 90/92 
92-402 Łódź



Nierównolegle ŹleDobrzeRównolegle

!

EKOLOGICZNA I PRZYJAZNA DLA 
ŚRODOWISKA UTYLIZACJA

Możesz pomóc chronić środowisko! Dalsze przekazanie 
zużytego sprzętu do punktów zajmujących się 
ponownym użyciem lub odzyskiem, przyczynia się do 
uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska 
naturalnego konsekwencji, wynikających z obecności 
składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego 
składowania i przetwarzania takiego sprzętu.

 
WARUNKI GWARANCJI

Produkt  jest objęty gwarancją producenta, która nie 
wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień 
kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za 
wady rzeczy sprzedanej.

Czyszczenie:

1. Wyłącz nawilżacz powietrza i odłącz przewód 
elektryczny od sieci zasilającej.

2. Zdejmij zbiornik wody z podstawy nawilżacza.
3. Odkręć pokrywę zbiornika.
4. Odkręć filtr mineralny spod pokrywy obracając go 

zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara.
5. Zanurz filtr w ciepłej wodzie z dodatkiem octu 

na około 10 minut.
6. Opłucz filtr pod bieżącą wodą.
7. Przykręć filtr do spodu pokrywy obracając 

go w kierunku przeciwnym do kierunku ruchu 
wskazówek zegara.

8. Przykręć pokrywę z nowym filtrem do zbiornika 
wody i zamontuj na nawilżaczu.

           UWAGA! 

UPEWNIJ SIę, żE POKRYWA ZbIORNIKA ZOSTAłA 
PRZYKRęCONA RóWNOLEGLE, SZCZELNIE NA 
GWINCIE. W INNYm WYPADKU WODA mOżE WYCIEKAć 
ZE ZbIORNIKA NA ZEWNąTRZ NAWILżACZA:
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