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Instrucțiuni de utilizare 
SaltDome pentru terapia cu sare cu ultrasunete 

 
 

 

 

 

Declarația de conformitate: 

Dispozitivul a fost fabricat și verificat în conformitate cu un sistem de management certificat ISO 9001 și 
îndeplinește toate aspectele specificației convenite în conformitate cu cerințele europene.  

 

Producător: J&R Electronics Co, China 
Asistență tehnică. 
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Felicitări pentru achiziționarea dispozitivului de terapie cu sare cu ultrasunete SaltDome!  

 
SaltDome este conceput pentru uz casnic. Nebulizatorul său de particule cu ultrasunete folosește 

vibrațiile ultrasonice pentru a transforma soluția salină în particule de sare cu dimensiunea de 1-5 microni. 
Aceste particule sunt capabile să pătrundă adânc în plămâni și alveole pentru a ajuta la eliminarea 
flegmei, combaterea bacteriilor, virușilor și ciupercilor, reducerea inflamației, îmbunătățirea oxigenării 
fluxului sanguin și umezirea căilor respiratorii. 

Terapia cu sare a fost utilizată cu succes în tratamentul și prevenirea bolilor respiratorii cronice și 
acute. Ajută la reducerea inflamației, deblocarea blocajelor, curățarea sistemului respirator și 
îmbunătățirea respirației. De asemenea, previne dezvoltarea bolilor respiratorii, protejează împotriva 
răcelii și gripei prin menținerea igienei generale a întregului sistem respirator. 

SaltDome oferă aer sărat și ioni negativi care nu numai că ameliorează afecțiunile care afectează 
sistemul respirator, dar sunt, de asemenea, benefice pentru eficiența muncii și concentrare. 

Dispozitivul de terapie cu sare SaltDome este livrat cu un adaptor de rețea, instrucțiuni, o cupă de 
amestecare și sare gemă naturală suficientă pentru aproximativ trei luni de utilizare continuă.  

Acest instrument este ușor de utilizat. Trebuie doar să îl conectați, să umpleți rezervorul și să îl folosiți 
noaptea. Așezați dispozitivul pe noptieră, lângă pat, la aceeași înălțime cu corpul dumneavoastră, și 
bucurați-vă de efectele minunate ale sării naturale. 

SaltDome este foarte silențios și nu vă va deranja somnul. Pentru cele mai bune rezultate, vă 
recomandăm o utilizare regulată, pe termen lung. 

 
 
Detalii despre dispozitiv 
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Utilizați   

 

1. Așezați aparatul pe o suprafață orizontală, stabilă și uscată unde 
va fi utilizat (noptieră) și ridicați capacul superior. Fig. 1 (FIG1) Nu 
așezați o față de masă sau alte materiale textile sub aparat, deoarece 
acestea pot bloca orificiul de aerisire.   

2. Conectați adaptorul de alimentare în priza din partea de jos a 
dispozitivului. Figura 2 (FIG2) 

3. Folosiți paharul de măsurare furnizat și umpleți 1-3 pahare de apă în 
rezervorul de apă (până la 300 ml) Figura 3 (FIG3) 

4. Apoi dizolvați 1/2 lingură de sare grunjoasă (NU MAI MULT!) în cea de-
a 4-a cană de măsurare de apă. Turnați această soluție de sare în 
rezervorul de apă, care se va umple apoi. Nivelul apei nu trebuie să 
depășească nivelul maxim. Figura 5 (Fig5)  
Dacă coloana de apă este prea mare, celula cu ultrasunete nu va putea 
produce umiditate, astfel încât rezervorul nu va rămâne fără apă.   

5. Este normal să vedeți murdărie pe fundul rezervorului după ce sarea s-
a dizolvat. Sarea gemă este naturală și nerafinată. Nu este periculoasă 
pentru dumneavoastră! 
Nu umpleți NICIODATĂ apă într-un aparat care este deja pornit!  
Dacă apa de la robinet este dură sau conține clor, folosiți apă 
dedurizată sau îmbuteliată. Figura 4 (FIG4) 

6. Dizolvarea a ½ lingură de sare gemă este de obicei suficientă. În cazul 
unor afecțiuni grave, cantitatea de sare poate fi ușor crescută, dar nu 
trebuie să depășească o lingură pentru întregul acvariu. Mai multă sare 
nu este necesară pentru efectul terapeutic, ci mai degrabă creșteți 
timpul petrecut în aerul sărat!  

7. Ștergeți rezervorul de apă cu un prosop de hârtie. Puneți la loc capacul 
superior 

8. Conectați fișa de alimentare la priza de perete. Figura 6 (FIG6) 
9. Apăsați butonul POWER pentru a porni. Figura 9 (FIG9) 

Aparatul se va porni numai dacă există apă în rezervor. LED-ul "1 oră" care indică starea de pornire se va 
aprinde și aparatul va începe să funcționeze.  
Particulele microscopice de sare sunt evacuate din aparat prin deschiderea superioară.  
Cel mult o ușoară ceață este vizibilă, iar acest lucru este normal! Doar foarte puțini vapori sunt emiși din 
dispozitiv.  

10. Apăsați din nou butonul POWER pentru a seta temporizatorul. Timpul poate fi setat la 1 oră, 3 ore, 6 ore. 
După expirarea timpului setat, dispozitivul se va opri automat. Apăsați din nou butonul  
POWER pentru a porni lumina LED. În această poziție, aparatul va funcționa continuu și se va opri doar 
atunci când rezervorul este gol. Apăsați  
din nou butonul POWER pentru a opri aparatul.  

11. A/M (Low/High Vapour Output) - utilizați butonul A/M pentru a reduce/crește cantitatea de vapori 
emisă. Schimbarea este abia perceptibilă cu ochiul liber. Diferența de ieșire a vaporilor între cele două 
moduri este de aproximativ 20-25%.  Figura 8 (FIG8) 

12. LUMINĂ - apăsarea butonului aprinde LED-ul încorporat în dispozitiv, iar acesta își schimbă culoarea în 
mod continuu la fiecare câteva secunde. Dacă vă place o culoare, apăsați din nou butonul pentru a o seta 
ca fiind permanentă. Apăsați din nou butonul LIGHT (LUMINĂ) pentru a vă deplasa printre culori. În cele 
din urmă, lumina poate fi stinsă. Figura 7 (FIG7) 
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Dacă aparatul nu este utilizat pentru o perioadă lungă de timp, turnați apa și puneți aparatul într-un loc 
uscat. 

Aparatul se va opri automat atunci când nu mai există saramură în rezervor. Rezervorul de apă se epuizează 
în aproximativ 5-9 nopți. Pentru a relua utilizarea, umpleți din nou rezervorul cu saramură. 

Odată ce unitatea este încărcată, nu o înclinați sau mutați și nu scoateți capacul superior. 

Dacă nu există apă în rezervorul de apă, apăsarea butonului ON / OFF va emite un semnal sonor pentru a vă 
reaminti să adăugați apă. 

Dispozitivul nu va funcționa fără apă. 

 

Telecomandă 
 

Dispozitivul poate fi operat și prin telecomandă.  
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TIMER  
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Întreținere și curățare  
 

2-3 curățați dispozitivul după utilizare, după cum urmează: 
 

1. Deconectați aparatul de la rețea și scoateți capacul. 
2. Scurgeți apa rămasă pe "Latura de scurgere" a rezervorului. 
3. Curățați aparatul cu un pahar de acid citric dizolvat în apă călduță și o cârpă moale și ștergeți-l cu un 

prosop de hârtie (decalcifiere). 

4. Curățați ușor celula cu ultrasunete (mica adâncitură rotundă din partea de jos a rezervorului de apă) 
cu o cârpă moale. 

5. Nu utilizați niciodată alți acizi, enzime sau detergenți, deoarece se pot produce gaze toxice sau pot 
apărea defecțiuni. 

6. În interiorul rezervorului de apă există, de asemenea, un capac interior care poate fi îndepărtat 
pentru a fi curățat. Localizați mânerul și scoateți capacul interior. 
După curățare, introduceți mai întâi ieșirea de aer și apoi apăsați partea laterală a mânerului până 
când auziți un clic. 

7. Pentru a depozita aparatul, curățați-l temeinic în conformitate cu instrucțiunile. Odată uscat, puneți-l 
înapoi în ambalajul original și depozitați-l într-un loc răcoros și uscat.  

 

FOARTE IMPORTANT:  

Utilizați numai o cârpă moale pentru a curăța celula cu ultrasunete. Nu o atingeți niciodată cu un obiect ascuțit 
sau dur.  

Nu scufundați NICIODATĂ baza aparatului în apă și aveți grijă să nu intrați apă în interiorul AIR sau în alte 
deschideri.  

După încărcare, NU mutați dispozitivul dintr-un loc în altul. Întotdeauna scoateți capacul și goliți rezervorul de 
apă înainte de a-l muta în alt loc. 

 

Condiții de transport și depozitare: -20 ℃ - 55 ℃, umiditate ≤95%, presiune 70-106 kPa.   

Condiții de funcționare: 5- 40℃, umiditate 30-80%, presiune 80kPa - 106kPa. 

 
Date tehnice  
 
Tensiune de intrare: 24V 
Putere: 13W 
Metoda de umidificare: celula cu ultrasunete 2.4Mhz 
Capacitatea rezervorului de apă: 500ml 
Nivelul de zgomot: <35dB 
Adaptor: Intrare 100-240V~ 50/60Hz 
Rezistența la apă: IPX0 
Dimensiunile dispozitivului: 168x121mm 
Greutate: aproximativ 520 gr. 
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Măsuri de precauție  
 

Vă rugăm să citiți și să respectați următoarele: 
 
• Țineți întotdeauna aparatul pe o suprafață stabilă, plană și nivelată. Nu așezați o pernă sau o pătură 

dedesubt, deoarece aceasta va bloca orificiile de ventilație de dedesubt, provocând supraîncălzirea și 
defectarea aparatului.  

• Nu umpleți niciodată apa peste marcajul "MAX". 

• Nu adăugați mai multă sare în apă decât se recomandă. 

• Folosiți sare grunjoasă naturală și fără aditivi, cum ar fi sarea grunjoasă Parajdi sau sarea de 
Himalaya.  

• Nu folosiți sare de mare, sare care conține iod sau alți aditivi. 

• Dacă rezervorul este gol, nu porniți aparatul. 

• Respectați instrucțiunile de întreținere și curățați aparatul în mod regulat pentru a preveni 
funcționarea defectuoasă a acestuia. 

• Deconectați întotdeauna alimentarea cu energie electrică înainte de întreținere. 

• După utilizare, turnați apa rămasă din "Latura de scurgere" a rezervorului și ștergeți dispozitivul cu o 
cârpă curată și uscată.  

• A se păstra departe de lumina directă a soarelui, de sursele de căldură și de aerul condiționat. 

• Nu înclinați aparatul, deoarece apa ar putea intra în partea inferioară și provoca o funcționare 
defectuoasă. 

• Nu îl utilizați mai mult de 10 ore la un moment dat. Așteptați 60 de minute înainte de repornire pentru 
a evita deteriorarea celulei cu ultrasunete. 

• Pentru aromaterapie se pot folosi numai uleiuri esențiale 100% naturale. Parfumurile chimice, 
mirodeniile sau impuritățile vor cauza disfuncționalități. Folosiți câte 3-5 picături la 100ML de apă. O 
cantitate prea mare de ulei va bloca sistemul și va cauza defecțiuni. Vă rugăm să curățați aparatul în 
conformitate cu instrucțiunile de întreținere înainte de a trece la un nou tip de ulei esențial. 

• Folosiți numai apă de la robinet și apă îmbuteliată, nu folosiți apă minerală, apă minerală, apă 
spumantă, apă Salvus sau apă termală, deoarece acestea pot deteriora aparatul. 

• Nu mutați dispozitivul în timpul utilizării.  

• Nu atingeți niciodată nicio parte a produsului cu mâinile umede. 

• A se ține departe de copii și animale de companie.  

• Cablul nu ar trebui să traverseze nicio traiectorie de deplasare și nu ar trebui să aplice niciodată o forță 
de tracțiune puternică în niciun punct. 

• Dacă simțiți un miros de arsură, deconectați imediat. 
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Depanare   
 
Dacă dispozitivul nu funcționează corect, verificați următoarele: 
 

Lipsa de 
defecțiune 

Cauza posibilă Soluția propusă 

Nu pornește - se 
oprește devreme 

• Este suficientă apă în 
rezervor? 

• Este cablul de alimentare 
conectat corect? 

• Umpleți rezervorul cu apă 
• Deconectați și verificați cablurile, apoi 

reconectați-le cu atenție. 

Nu există ceață 
sau este 
anormală 

• Nu este suficientă apă 
• Prea multă apă 
• Este celula cu ultrasunete 

contaminată? 
• Sunt placarea și căptușeala 

interioară instalate 
incorect? 

• Este blocată intrarea de 
aer din partea de jos a 
aparatului din anumite 
motive? 

• Se umple cu apă suficientă. 
• Nu umpleți niciodată rezervorul de apă peste 

linia MAX. 
• Vă rugăm să consultați instrucțiunile de 

întreținere pentru curățarea corespunzătoare 
a celulei cu ultrasunete. 

• Îndepărtați-l și înlocuiți-l în mod 
corespunzător pentru a vă asigura că 
formarea de vapori nu este împiedicată. 

• Curățați sau deblocați orificiul de admisie. 
• Fluxul de aer restricționat are un efect asupra 

formării de vapori. 

Scurgeri de apă 
din dispozitiv 

• Sunt placarea și căptușeala 
interioară instalate 
incorect? 

• S-a răsturnat dispozitivul? 
• Temperatură scăzută sau 

umiditate ridicată? 
 

• Îndepărtați-l și înlocuiți-l în mod 
corespunzător pentru a vă asigura că 
formarea de vapori nu este împiedicată. 

• Urmați instrucțiunile privind scurgerile 
accidentale. 

• În aceste condiții, condensul se condensează 
rapid în picături de apă. 

 

Atenție 

 

Cantitatea și intensitatea vaporilor produși variază, dar nu este considerată o defecțiune. Factorii care 
influențează cantitatea de ceață includ cantitatea de apă din rezervor, umiditatea și temperatura din 
încăpere și fluxul de aer.  

Dacă nu există apă în rezervor, apăsarea butonului PAPER (Hârtie) va face ca aparatul să emită un "bip" 
de 3 ori pentru a vă reaminti să adăugați apă. Aparatul nu va funcționa fără apă. 

În cazul în care aparatul se răstoarnă sau se răstoarnă în timpul utilizării, vă rugăm să urmați pașii de mai 
jos pentru a evita funcționarea defectuoasă. 

• Scoateți aparatul din priză și îndepărtați capacul. 
• Turnați apa rămasă din rezervorul de apă. 
• Scuturați ușor aparatul pentru a scurge apa care se poate afla în carcasa aparatului, apoi lăsați-l 

să se usuce timp de cel puțin 24 de ore. 
 

 

Distribuitor: Scart Kft. 2730 Albertirsa, Koltói Anna utca 39. 
+36 53 200108 - info@medimarket.com - www.medimarket.com  


