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MŰKÖDTETÉSI UTASÍTÁSOK

Ariasana

Emelje fel és távolítsa el a szórófejet.

HU Cumisüveg Elektromos Gőzsterilizáló

Távolítsa el a víztartályt; fogja meg határozottan és emelje fel.
Fordítsa meg a víztartályt és tekerje a tetejét óramutató járásával ellentétesen, hogy kinyissa.
Töltse fel HIDEG csapvízzel vagy DESZTILLÁLT vízzel. NE HASZNÁLJON MELEG VIZET. Ne
töltsön parfümöt vagy olajat a vízbe – a készülék meghibásodását fogja eredményezni!

FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

Elektromos készülékek használatakor mindig tartsa be az alapvető óvintézkedéseket, hogy csökkentse a tűz, áramütés, és
személyi sérülés kockázatát, az alábbiakat beleértve:
A párásítót csak a használati utasításban
leírtaknak megfelelően használja. Más
használat nem javasolt, tüzet, áramütést és
személyi sérülést okozhat.

Ne döntse meg vagy borítsa fel a készüléket
vagy próbálja kiüríteni vagy feltölteni
működés közben.
Ne hagyja a készüléket felügyelet nélkül
zárt szobákban, mert a levegő telítődik és
lecsapódik a falakon és a bútorokon. Mindig
hagyja a szoba ajtaját/ablakát félig nyitva.

Mindig legyen víz a víztartályban, amikor a
készüléket működteti.
Csak tiszta, hideg csapvizet használjon a
tartály feltöltéséhez. Ha kemény a csapvíz,
erősen javasolt desztillált vizet használni.

Az áramütés elleni védelem érdekében ne
merítse vízbe vagy egyéb folyadékba a
készüléket, csatlakozót vagy a kábelt.

Ügyeljen rá, hogy a víztartály teteje szorosan
rá legyen erősítve.
Amikor vizet tölt a tartályba, ügyeljen rá, hogy
ne kerüljön víz a párakibocsátó nyílásba.

Kapcsolja ki a készüléket és húzza ki az
aljzatból, amikor nem használja, egyik helyről
a másikra mozgatja és tisztítás előtt.

Ne tegyen semmilyen típusú gyógyszert a
szórófejbe, alapba vagy a víztartályba.

Ne helyezze a párásítót vagy bármilyen
részét nyílt láng, főző vagy egyéb melegítő
készülék közelébe.

Csatlakoztassa áramforráshoz.
Tekerje a Pára intenzitás kapcsolót az óramutató járásával megegyezően, hogy bekapcsolja.
Hallani fog egy kattanást.

Ne működtesse a párásítót sérült kábellel
vagy csatlakozóval vagy ha a termék
helytelenül működik vagy leejtették és
megsérült bármilyen módon (ld. garancia).

A pára intenzitásának beállításához tekerje a Pára intenzitás kapcsolót. Az óramutató járásával
megegyezően növeli a páratartalom intenzitását, az óramutató járásával ellentétesen csökkenti.

Ne működtesse, ha a borítás sérült.

Szigorú felügyelet szükséges, amikor a
készüléket gyermekek vagy gyermekek
mellett használják.

A terméket KIZÁRÓLAG otthoni használatra
tervezték és nem kereskedelmi, ipari vagy
kültéri használatra.

Helyezze vissza a helyére a víztartályt, ügyelve rá, hogy illeszkedjen a törzzsel, majd helyezze
vissza a szórófejet.

A párásítót sík, vízszintes felületre helyezze,
közvetlen napfénytől távol.

Csak 220V AC aljzatot használjon.

Működés közben fordítsa a pára szórófejet
úgy, hogy a gyermektől, faltól és bútoroktól
elfelé célozzon.

Ne működtesse a párásítót robbanó és/vagy
gyúlékony gázok jelenlétében.

Nem a gyártó által ajánlott kiegészítők
használata veszélyes lehet.

Tartsa távol a kábelt forró felületektől és
olyan helyektől, ahol ráléphetnek vagy
eleshetnek benne.

A laza kapcsolódás az AC aljzat és a
csatlakozó között túlmelegedést és a
csatlakozó deformálódását okozhatja.
Keressen fel egy szakképzett villanyszerelőt,
hogy lecserélje a laza vagy elhasználódott
aljzatot.

Kihúzáshoz először kapcsolja ki a
készüléket, fogja meg a csatlakozót és
húzza ki a fali aljzatból. Soha ne húzza a
csatlakozót a kábelnél fogva.

Ne fedjen le nyílást a készüléken vagy
helyezzen tárgyakat a nyílásokba.

A párásító élettartamának meghosszabbításához a desztillált víz használata erősen javasolt. Ne töltsön parfümöt vagy olajat a vízbe, mert
a készülék meghibásodását és a garancia elvesztését okozza.

MEGJEGYZÉS A
PÁRATARTALOM
SZINTJÉHEZ

RÉSZEK LEÍRÁSA
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Legjobb a páratartalom szintjét 30-50 %
relatív páratartalom értéken tartani.

Helyezze vissza a tetőt és tekerje óramutató járásával megegyezően – ne szorítsa meg túlzottan.
MEGJEGYZÉS: Amikor megtöltött víztartályt visz, helyezze alá az egyik kezét támasznak.

MEGJEGYZÉS:

Amint a víztartály a helyén van, ne próbálja mozgatni a párásítót. Ha muszáj mozgatni, húzza
ki a konnektorból és öntse ki a vizet az alapból mozgatás előtt.
Amint a készüléket csatlakoztatta vagy működés közben ne próbálja felemelni a víztartályt.
Figyeljen a vízszintre – öntsön bele vizet, ha alacsony.

ÁPOLÁS ÉS KARBANTARTÁS

Kapcsolja ki és húzza ki a konnektorból a készüléket tisztítás előtt.
Soha ne használjon mosószert vagy bármilyen tisztítószert a tartály vagy az alap tisztításához.
A vízben feloldódott tisztítószer zavarhatja a párakibocsátást.
Ha a víztartály rendkívül koszos, áztassa gyenge fehérítő és víz keverékébe és öblítse tisztára.
Soha ne használjon mosószert.
Törölje le a törzs külsejét egy nedves ruhával.
Ne spricceljen vizet vagy más folyadékot az irányítópanelre.
Soha ne merítse az alapot vízbe, vagy hagyja, hogy víz kerüljön a levegőkivezetőbe vagy egyéb nyílásba.
Tisztítsa meg és öblítse le a víztartályt és a szórófejet kézmeleg vízzel gyakran, hogy elkerülje az
ásványi lerakódást.
Tartsa a porlasztót és a vízérzékelőt ásványi lerakódásoktól mentesen. Távolítsa el a víztartályt és
ürítse ki a víztárolót. Tisztítsa meg a porlasztót és érzékelőt egy puha kefével (régi fogkefével). Ne
kaparja a porlasztót vagy az érzékelőt. Ne tisztítsa olyan eszközökkel, amelyeknek van fém része.
Ha vizet hagy a tartályban pár napnál tovább, baktériumok növekedését okozhatja. Mindig ürítse
ki a víztartályt, ha pár napig nem használja, annak ellenére, hogy az aktív szén elpusztítja a
baktériumokat a víztartályban.

®
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Hideg időben az ablakok és néha a falak is
bepárásodhatnak vagy megfagyhatnak a
túlzott belső páratartalomtól. Ha ez történik,
csökkentse a pára intenzitását, hogy
elkerülje az ablakpárkányon lecsapódott víz
csöpögéséből fakadó károkat.

Power

No Water
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Túl magas páratartalom hatására a szobában
a nedvesség felgyűlhet felületeken, ahol
baktérium és gomba nőhet. A felgyülemlő
nedvesség károsíthatja a falakat, bútorokat,
1.
tapétát is.
2.
A túlzott páratartalom megszüntetésére, főleg
3.
kisméretű szobákban, hagyja a szoba ajtaját
vagy ablakát nyitva és állítsa be megfelelően 4.
a pára intenzitását.
5.

Pára szórófej
Víztartály
Úrjratöltés jelző (elfogyott a viz)
Pára intenzitás irányitó
Víztartály sapka

6. Érzékelő
7. Porlasztó

HIBAELHÁRÍTÁS
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A 24 hónapos törvényes garancia alól kivételt
képeznek az elhasználódó alkatrészek (például
elemek, kefefejek vagy bármilyen elhasználódó
rész).
A 24 hónapos törvényes garancia megszűnik,
ha:
A termék esztétikailag károsodott a helytelen,
használati utasításoknak nem megfelelő
használat miatt.
A termék módosítva lett vagy babrált vele.
A meghibásodás az egyes alkatrészek és/
vagy kiegészítők és/vagy pótalkatrészek rossz
karbantartásának következménye (például
oxidáció és/vagy vízkövesedés a víz vagy
egyéb folyadék megrekedése miatt, szenzor
üledék által való blokkolása, az elemekből
történő korrozív anyag szivárgása).
Az alábbiak a 24 hónapos törvényes garancián
kívül esnek:
Az elhasználódó alkatrészek cseréjének és
javításának költsége vagy a termék általános
karbantartásának költsége.
A termék szállítási kockázatai és költségei az
üzletbe/üzletből, ahol a vásárlás történt vagy
egyéb hivatalos központba/központból, ahol
a terméket fogadják.
A használati utasításokban leírtaktól eltérő,
helytelen használat vagy telepítés által
okozott kár.
Természeti katasztrófák, balesetek vagy a
termék számára nem megfelelő kedvezőtlen
körülmények által okozott károk.

A gyártó, forgalmazó és az értékesítés
többi résztvevőjenem vállal felelősséget
az elvesztésért, lopás kárért, vagy a
Ha víz marad a készülékben tárolás alatt, megkeményedhet és lerakódhat, ami befolyásolhatja nem megfelelő használat által történő
a készülék további helyes működését.
meghibásodásokért. Az érvényes jogszabályok
szerint a gyártó, forgalmazó illetve az
Hagyja a víztartály tetejét lazán. Ez megelőzi a fedél és tömítés összeragadását és
értékesítés többi résztvevője nem tartozik
meghosszabbítja a tömítő élettartamát.
felelősséggel a sérülésekért (akár direkt,
Öblítse le az ezüst-ion rudat tiszta folyó víz alatt és helyezze vissza a helyére.
akár indirekt módon történik), amelyek a nem
Az aktív-szén szűrő általában 2 évig tart ki, hűvös, száraz helyen tárolja.
megfelelő használatból adódnak, mint például:
törés. Illetve garanciavesztéssel jár mindenféle
tevékenység, amely a termék megsérülésével
járhat, törvénybe ütközik, vagy bármilyen
A készülék nem bocsát ki párát.
módon szabálysértő. Ezért kérjük, kövesse
Ellenőrizze, hogy be van-e kapcsolva a készülék.
figyelemmel a használati utasítást, őrizze meg,
Modell SU-2550
hogy bármikor használhassa, és meghibásodás
Tekerje a pára intenzitást magasabbra
esetén a szakszervizhez vagy az értékesítőhöz
(óramutató járásával megegyezően).
Bemeneti feszültség AC 120V ~60Hz
forduljon.
Ellenőrizze, hogy van-e víz a tartályban.
Energiafogyasztás 0.43A/30W
További információk a segélyszolgálat
Ha van víz a tartályban, a vízszint az alapban
honlapján www.nuvitababy.com
talán túl magas. Húzza ki a készüléket, távolítsa
Víztartály kapacitás 2.5L
el a tartályt és ürítse ki a vizet az alapban.
Tisztítsa meg alaposan a tartályt, alapot és minden alkatrészt és szárítsa meg alaposan tárolás előtt.
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A jelenlegi szabályoknak megfelelően a
termékre 24 hónapos garancia (törvényes
garancia) biztosított az anyagi és gyártási
hibákra, a blokkon feltüntetett dátumtól
számítva.

Tökéletlenségek, amik elhanyagolható
hatással vannak a termék teljesítményére.

TÁROLÁS
Tartsa meg a dobozt szezonon kívüli tároláshoz.

A páratartalom kényelmes szintje szobánként
változik, a szoba körülményeinek
változásával.

GARANCIA –
IDŐTARTAM ÉS
FELTÉTELEK

Ellenőrizze, hogy a víztartály megfelelően
illeszkedik-e a helyére.

TECHNIKAI
JELLEMZŐK

