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Zapoznaj się z tą instrukcją uważnie przed rozpoczęciem użytkowania destylatora. 

Zalecenia: 

• Zawsze umieszczaj urządzenie na płaskiej powierzchni i upewnij się, że jest odpowiednia wentylacja. 

• Wyjmij wtyczkę z gniazdka, gdy urządzenie nie będzie używane - dotyczy to również napełniania, opróżniania i 

czyszczenia. 

• Nigdy nie używaj uszkodzonego kabla elektrycznego. 

• Nie zanurzaj żadnego z elementów wyposażenia w wodzie oraz upewnij się, że powierzchnia zewnętrzna pozostaje sucha. 

• Po zakończeniu destylacji zaleca się odłączyć przewody zasilające i zdjąć pokrywę obudowy po ostygnięciu przez co 

najmniej 10 minut. Ma to zapobiec poparzeniu spowodowanemu przez parę. 

• Nigdy nie pozwalaj dzieciom obsługiwać urządzenia. 

• Nie czyść urządzenia za pomocą stalowych szczotek lub materiałów ściernych. 

• Nigdy nie wlewaj wrzątku do butelki z wodą. 

Instrukcje dla użytkownika 

• Urządzenie składa się z dwóch komponentów: pokrywy ze spiralą chłodzącą / wentylatorem chłodzącym i dolną obudową. 

• Zdejmij pokrywę z obudowy i wyjmij dzbanek na wodę. 

• Wlej wodę do obudowy ze stali nierdzewnej aż do linii poziomu maksymalnego (4litry). Proces destylowania jest szybszy, 

gdy używa się gorącej wody. 

• Ponownie umieść pokrywę na obudowie i podłącz kabel zasilający z pokrywy do najbliższego gniazda. Upewnij się, że 

pokrywa jest odpowiednio dopasowana do obudowy. 

• Umieść butelkę z wodą pod wylotem urządzenia, aby pobrać wodę destylowaną. 

• Teraz podłącz przewód zasilający do obudowy i podłącz do odpowiedniego gniazdka elektrycznego. 

• Należy ustawić żądaną temperaturę do destylacji. Wentylator zacznie się obracać i rozgrzewać. 

• Pierwsze krople wody destylowanej pojawiają się w dzbanku po około 30 minutach. 

• Wyjmij kabel z gniazdka po skończonej pracy. Jeśli tak się nie stanie, urządzenie automatycznie wyłącza element grzewczy 

po określonym czasie. 

• Jeśli chcesz kontynuować destylację, zaleca się odłączanie kabli zasilających i zdjęcie  pokrywy z obudowy na około 10 

minut. Ma to zapobiec poparzeniu spowodowanemu przez parę. Następnie wlej wodę do urządzenia i ponownie 

rozpocznij cały proces. 

• Zaleca się nie używać pierwszej partii wody destylowanej z urządzenia. Może ona być zanieczyszczona procesem 

produkcyjnym lub opakowaniem. 

• Aby oddestylować wodę, zalecamy ustawienie urządzenia na maksymalną temperaturę 108°C. W przypadku innych 

zastosowań lepiej jest stosować standardową temperaturę 95°C 

Ostrzeżenie: urządzenie może się nagrzać podczas użytkowania. 

Czyszczenie: 

• Użyj zwykłego detergentu do czyszczenia zewnętrznej części urządzenia aplikując go za pomocą wilgotnej szmatki, a 

następnie osusz. 

• Używaj wody z kranu do płukania wewnętrznych części obudowy ze stali nierdzewnej. Należy to zrobić za każdym razem 

po użyciu. Jeśli to konieczne, dodaj trochę kwasu cytrynowego do wody, aby usunąć wszelkie osady. 

Komunikaty: 

• "E" Jeśli z jakiegokolwiek powodu temperatura stanie się zbyt wysoka, czujka termiczna automatycznie wyłączy element 

grzewczy. Na wyświetlaczu pojawi się "E". Po schłodzeniu wyjmij kabel urządzenia z gniazdka. Urządzenie działa 

normalnie po ponownym podłączeniu kabla do gniazdka. 

• "H" Urządzenie przestaje działać po przekroczeniu obecnej temperatury. Naciśnij przycisk resetowania, aby 

kontynuować destylację. 

• "F" Ten komunikat oznacza, że czujnik temperatury jest uszkodzony. 

• "-" Ten sygnał wskazuje, że temperatura docelowa została osiągnięta. Wentylator chłodzący będzie nadal działał. Przed 

wybraniem nowej temperatury za pomocą przycisków resetowania i strzałek najpierw pozwól urządzeniu ostygnąć po 

osiągnięciu temperatury docelowej. 



 

SPECYFIKACJA URZĄDZENIA 

 

Marka ByZoo 
Model DESTYLATOR WODY BYZOO 

Rodzaj urządzenia Destylator 

Materiał Stal nierdzewna 

Moc 750 W 

Temperatura Regulowana 

Pojemność 4 litry 

Gwarancja 2 lata 

 


