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Duux develops reliable baby electronics with a beautiful design and maximum ease
of use to make life a lot easier for parents with newborns so they can enjoy this
special time. This Air Humidifier with ult asonic technology creates immediate mist
with just a single press. The built-in ionizer ensures a clean air while the additional
nightlight makes your child feel safe in the dark.

Read this manual carefully to get the most our of your air humidifier .

Congratulations on the purchase of your Duux product! To use our online service, 
please register your product and warranty on www.duux.co.id/register

congratulations!
Selamat atas pembelian produk Duux! Untuk menggunakan online service kami, silahkan 
mengaktifkan garansi dengan mendaftarkan produk Anda pada www.duux.co.id/register 

Duux senantiasa mengadakan perkembangan produk bayi dengan design yang indah dan 
penggunaan yang mudah untuh memduhkan hidup para orang tua dengan bayi yang baru 
(newborn) sehingga mereka dapat menikmati waktu-waktu spesial. Duux Air Humidifier 
dengan teknologi ultrasonik menciptakan uap air yang dingin secara cepat hanya dengan 
satu tekanan. Ionizer built-in menjaga kebersihan udara dengan tambahan lampu tidur 
yang membuat anak Anda tidur dengan nyaman.

Perhatikan petunjuk penggunaan ini secara seksama untuk mendapatkan manfaat dari Air 
Humidifier sepenuhnya. 
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1 product overview ultrasonic air humidifier

The box contains the following parts / Isi kemasan:

1. Ultra sonic air humidifier (1x)
2.  User guide / Petunjuk penggunaan (1x)

/ tombol on / off yang berputar

/ tombol on / off untuk lampu tidur

lampu tidur

uap air keluar

wadah (tangki) air
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The features & specifications described in this user guide a e subject to change without prior notice.

to be sure!quick start!
Duux ultrasonic air humidifier

2 tech nical specification

















 Operating temperature range / Batas suhu penggunaan: 10 - 40 °C 
Storage temperature range / Batas suhu penyimpanan: 10 - 40 °C 
Power consumption / Konsumsi daya: 20W
Input: 220V 50 - 60 Hz
Box dimensions / Ukuran kemasan: 280 x 280 x 280 mm 
1 year warranty / garansi 1 tahun
Weight / Berat: 1 Kg
Mist output / Output uap air: max. 220 ml/h / 220 ml/jam
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2 important!












Use
Tes air humidifier sebelum digunakan. Pelajari fungsi-fungsi dan fitur-fiturnya. 
Jangan meletakkan air humidifier di atas tempat tidur atau tempat tidur bayi.
Gunakan air humidifier pada posisi tegak.
Jangan pernah membuka casing dari air humidifier untuk menghindari sengatan listrik. 
Membuka casing akan menghanguskan garansi.
Selalu cabut steker dari kabel ketika air humidifier tidak digunakan.
Jangan buka penutup atas ketika perangkat sedang menyala.
Jangan menggoyangkan air humidifier ketika sedang beroperasi.
Jangan gunakan air humidifier lebih dari 24 jam secara terus menerus.
Angkat perangkat dengan memegang wadah air, bukan penutup atas.



Lingkungan
Kemasan luar air humidifier dapat dikembalikan sebagai limbah kertas. Namun, kami 
menyarankan agar Anda menyimpan seluruh kemasan, sehingga perangkat dapat 
diangkut dengan aman, dalam kemasan yang sepantasnya.



Pemasangan
Jangan menginstalasi air humidifier ketika hujan badai.

Mohon baca instruksi ini dengan seksama sebelum menggunakan perangkat. Simpanlah 
pandunan pelanggan ini untuk referensi di masa mendatang.

      Penjelasan umum 
X   Air humidifier hanya dapat digunakan sesuai dengan petunjuk ini. 
X  Pergunakan hanya adaptor yang disediakan. 
X  Gunakan dan simpan perangkat ini pada suhu 10°C sampai 40°C. 
X  Pada saat menyala, jauhkan perangkat ini dari jangkauan anak-anak atau siapapun 

yang belum tentu dapat mengoperasikan perangkat ini dengan aman.
X  Pastikan aliran panas terjaga dengan baik. Jangan tutupi air humidifier dan jangan 

pernah gunakan dekat dengan sumber panas. Jangan terpapar pada cahaya matahari
secara langsung,

X  Pastikan kabel adaptor tidak rusak dan hindari jatuh dan tersandung karena kabel ini. 
X  Reparasi hanya dapat dilakukan oleh teknisi listrik. Jangan memperbaiki perangkat ini

sendiri. Selalu kembali ke titik penjualan dalam hal terjadinya cacat atau kerusakan.
X  Selalu gunakan aksesoris yang direkomendasikan oleh supplier. Penggunaan aksesoris

lainnya dapat mengakibatkan kerusakan dan resiko pada pengguna. 
X  Awasi anak-anak untuk mencegah mereka bermain dengan perangkat ini. 
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3 installation & use

Catatan: pastikan air humidifier diletakkan pada permukaan yang datar dan stabil  
untuk menghindari jatuh.

1. Lepaskan bagian penutup atas.

2. Tuang air ke dalam wadah (di bawah garis MAX).

3. Tuang beberapa tetes aroma ke dalam wadah air (optional).

Catatan: aroma yang digunakan sebanyak 3 tetes atau kurang. Apabila terlalu banyak 
aroma yang digunakan, akan timbul gelembung udara yang dapat merusak perangkat.
Catatan: jangan menggunakan cairan lain selain aromaterapi seperti eucalyptus dan 
balsamy.

4. Tutup bagian penutup atas.



Operation panel
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4 functions

5.

night light butto

- putar untuk mengoperasikan perangkat 
- menyalakan / mematikan lampu tidur

TOMBOL BERPUTAR 
TOMBOL LAMPU TIDUR

Catatan: Apabila air di dalam tangki berubah menjadi kotor, matikan perangkat dan 

tambahkan air bersih.

Catatan: ketika membuka penutup atas, mohon matikan perangkat.

tombol on / off yang berputar
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Cleaning
Disconnect the adapter before cleaning.
Only clean the baby air humidifier and adapter with a dry cloth, do not use 
chemical cleaners.

Make sure the cleaned air humidifier is dry before connecting to 
the power supply.

Spare parts
Spare parts and accessories can be requested at the point of purchase.

6 warranty & service5 maintenance

Pembersihan
Lepaskan adaptor sebelum membersihkan.
Bersihkan air humidifier dan adaptor hanya dengan kain kering, 
jangan gunakkan pembersih kimia.

Suku cadang
Suku cadang dan aksesoris dapat diajukan pada saat pembelian.

Pastikan bahwa air humidifier yang sudah dibersihkan dalam 
kondisi kering sebelum dihubungkan pada power supply.

Air humidifier Duux memiliki garansi selama 12 bulan setelah tanggal pembelian. 
Selama periode ini, kami menjamin semua reparasi untuk kerusakan yang disebabkan 
oleh cacat bahan dan proses manufaktur. 

Saat terjadi kerusakan, mohon lihat kembali panduan pelanggan dan FAQ yang tersedia . 
Apabila tidak terdapat solusi , silahkan hubungi customer service kami.

Daftarkan garansi Anda pada www.duux.co.id/register

Periode garansi
X Periode garansi tidak akan diperpanjang, walaupun terdapat reparasi yang dilakukan. 
X Garansi memberikan hak untuk reparasi, namun tidak untuk penukaran atau  
    pengembalian produk.
X Kewajiban Duux terbatas pada reparasi atau penggantian part yang rusak
    sebagaimana perlu, yang tercakup di dalam garansi. 
X Duux mempunyai hak untuk memperbarui design produk tanpa mengasumsikan 
    kewajiban untuk memodifikasi produk yang diproduksi sebelumnya.
X Garansi hanya berlaku apabila Anda mengikutsertakan kwitansi pembelian yang asli 

bersama dengan produk yang rusak. Registrasi garansi harus tersedia ketika 
layanan jaminan diperlukan.
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Bagian ini mencantumkan beberapa pertanyaan yang sering ditanyakan mengenai 
perangkat ini. 

Tidak ada garansi yang diberikan pada kondisi sebagai berikut:
X Apabila Anda membuat modifikasi atau reparasi tanpa ijin tertulis dari Duux 

sendiri atau retailer.
X Kerusakan dan keausan normal karena kecelakaan, kelalaian, kurangnya 

pemeliharaan, penyalahgunaan, atau penggunaan aksesoris dan part yang tidak diproduksi
oleh Duux, serta komponen yang diongkar dan/atau dirubah. 

X Kerusakan yang disebabkan oleh penggunaan dan pemeliharaan di luar apa yang 
      diindikasikan pada panduan pelanggan.

Penting:
X Periode garansi mulai terhitung pada saat pembelian produk dan divalidasi dengan

 registrasi online di www.duux.co.id/register
X Dalam hal terjadi perselisihan pada garansi produk, Duux mempunyai hak untuk

 mengambil keputusan mengenai garansi tersebut.

Bagaimana cara saya mendapatkan aroma untuk digunakan pada air humidifier tersebut?

Dapatkah saya menggunakan produk ini di luar ruangan bayi?

Tentu saja! Dengan design yang modern, produk ini dapat digunakan di ruang manapun.

Anda dapat mendapatkan botol kecil berisi aroma di toko kesehatan setempat atau 
melalui internet. Sebagian dari aromaterapi, seperti  eucalyptus, dapat digunakan 
untuk melegakan pernapasan ketika anak Anda terserang flu. 

Bagaimana jika ruangan saya lebih besar daripada yang ditentukan?

Jangan khawatir, itu tidak akan menjadi masalah. Namun ingat, diperlukan waktu 
yang sedikit lebih lama untuk mendapatkan hasil yang sama.

Mengapa lampu tidur berkedip?

Kadar air sudah berada pada level di bawah minimum atau wadah air kosong. 
Mohon menambahkan air ke dalam wadah.
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