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Antes de usar 

Leia atentamente o manual de instruções antes de usar. Estas informações irão ajuda-
lo a familiarizar-se com o seu novo dispositivo, conhecer todas as suas funções e 
partes, conhecer detalhes importantes sobre o seu primeiro uso, como opera-lo e 
obter instruções em caso de falha. 
Seguir as instruções para uso evita danos ao dispositivo e a perda dos seus direitos.
A Incoterm não se responsabiliza por eventuais danos decorrentes da não observação 
das instruções de uso.
Guarde este manual para consultas futuras. 

Conteúdo da embalagem

• 1 Dispositivo umidificador ultrassônico.
• 1 Reservátorio de 500ml.
• 1 Fonte de alimentação USB 5V. 
• 4 Esponjas.
• 4 Tubos plásticos prolongadores.

Informações importantes sobre a segurança do produto

Não exponha o instrumento a temperaturas extremas, vibrações ou choques. 
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Instruções de uso

1. Antes de ligar o umidificador, insira a esponja na água para absorver água. A esponja 
deve estar completamente encharcada. 

2. Coloque a esponja maior primeiro e depois coloque o tubo plástico.

3. Se desejar estender o comprimento do filtro, coloque uma esponja curta em outro 
tubo de plástico e conecte a primeira parte da unidade. 
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4. Coloque o umidificador no recipiente ou em uma garrafa. Conecte o soquete a fonte USB.

5. Conecte a parte principal da tomada de energia USB do umidificador ao 
computador. Em seguida, acione o botão liga desliga localizado no adaptador USB. 

Nota: A produção de névoa é suspensa após duas horas.
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Limpeza e manutenção

1. Desligue o umidificador do adaptador USB antes de limpar.
2. Limpe a parte externa da base da unidade com um pano macio e úmido. 
3. Não use solventes ou produtos abrasivos. 

Como limpar o reservatório de água

1. Desligue o umidificador do adaptador USB antes de limpar.
2. Coloque o detergente suave e agite-o bem.
3. Retire a água e lave-o bem com água. 
O reservatório de água deve ser limpo uma vez por semana. 

Como limpar o transdutor e o recipiente de água

1. Para remover resíduos de água, despeje cerca de duas colheres de sopa de vinagre 
branco e adicione água no recipiente. Certifique-se de ter preenchido o recipiente. 
2. Deixe a água com vinagre durante pelo menos uma hora e meia. 
3. Limpe o transdutor do umidificador com um cotonente ou uma escova de cerdas 
macias. 
4. Após, descarte a solução e lave-o bem.
5. Em hipótese alguma, mergulhe o umidificador em na água.

Nota: Limpe o transdutor e o recipiente pelo menos uma vez por mês para evitar 
resíduos de água.
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Descarte adequado 

Este produto foi fabricado com materiais e componentes de alta qualidade que podem 
ser reciclados e reutilizados. 

Não descarte este produto com outros resíduos domésticos. Ao fim da vida útil do 
dispositivo o usuário é obrigado a levar o dispositivo a um ponto de coleta de 
equipamentos eletroeletrônicos a fim de garantir o descarte ambientalmente 
compatível. 
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Especificações 

Capacidade do reservatório: 500 ml 
Capacidade de umidificação: 30 a 50ml/h
Autonomia: 2 horas
Área de abrangência: 7 a 9m²
Dimensões: 158mm x Ø80mm.
Peso: 128g.
Alimentação: Fonte USB de 5 V.



Importado por: Incoterm Indústria de Termômetros LTDA
Av. Eduardo Prado, 1670 - Porto Alegre/RS | CEP: 91751-000 | CNPJ: 87.156.352/0001-19

Tel.: 51 3245.7100 | Fax: 51 3248.1470
www.incoterm.com.br atendimento@incoterm.com.br

Desde 1973

Origem: China Rev000_09/2017_MKT/PNM

A INCOTERM garante a qualidade deste produto e firma o compromisso do 
atendimento em garantia e assistência técnica, bem como a troca 
incondicional do mesmo caso sejam detectados e comprovados defeitos de 
fabricação. Esta garantia é válida pelo período de 06 (seis) meses a partir da 
data da compra e mediante apresentação de nota fiscal. Qualquer intenção 
de reparo por pessoas não autorizadas implicará na perda da garantia.

GARANTIA
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