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DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Při používání elektrických přístrojů do domácnosti je třeba vždy dodržovat základní zásady bezpečnosti ke snížení rizika vzniku
požáru, zásahu elektrickým proudem a zranění osob, včetně zásad následujících:
Tento zvlhčovač používejte pouze tak, jak
je popsáno v tomto manuálu. Jiné způsoby
použití mohou způsobit požár, zásah
elektrickým proudem či zranění osob.

Během provozu jednotky vždy dbejte, aby ve
vodní nádrži byla voda.
Vodní nádrž plňte pouze čistou, chladnou
vodou z kohoutku. Máte-li k dispozici tvrdou
kohoutkovou vodu, důrazně doporučujeme
používat vodu destilovanou.
Přesvědčte se, zda je uzávěr vodní nádrže
pevně utažen.

Když přiléváte vodu do vodní nádrže, dbejte, aby se
voda nedostala do otvoru, jímž vychází vodní mlha.
Za provozu přístroje natočte mlžící trysku tak,
aby směřovala pryč od dětí, stěn i nábytku.
Tento výrobek je určen POUZE k použití
v domácnosti a nikoliv ke komerčnímu,
průmyslovému či venkovnímu použití.
Do trysky, podstavy ani do vodní nádrže
nepřidávejte žádný typ medikace.

Na jednotce nezakrývejte žádné otvory ani do
žádných otvorů nezastrkujte předměty.

Jednotku nenaklánějte ani nepřeklápějte, ani se ji
nepokoušejte za provozu vyprázdnit nebo naplnit.

Nenechávejte jednotku v provozu bez dozoru
v uzavřených místnostech, protože by mohlo
dojít k nasycení vzduchu, a na stěnách či
nábytku by se mohla objevit zkondenzovaná
voda. Vždy nechte dveře/okno místnosti
částečně otevřené.

Na ochranu před úrazem elektrickým proudem
neponořujte jednotku, ani zástrčku či přívodní
šňůru do vody či jiných tekutin.
Tento přístroj má polarizovanou zástrčku
(jedna čepel konektoru je širší než druhá). Ke
snížení rizika úrazu elektrickým proudem lze
tuto zástrčku zasunout do polarizované zdířky
pouze jedním způsobem. Pokud zástrčka
do zdířky dokonale nezapadne, zasuňte ji
znovu obráceně. Pokud znovu nezapadne,
kontaktujte kvalifikovaného elektrikáře.
NEPOKOUŠEJTE SE tento bezpečnostní
prvek obejít.
Nenechávejte přívodní šňůru ležet na
rozpálených površích a plochách, kde po ní
lze šlapat nebo o ni zakopnout.

Používejte pouze síťovou zdířku 110 – 120V AC.
Pokud je nějaký přístroj používán dětmi
nebo v jejich blízkosti, musí být pod přísným
dozorem.

Je-li jednotka mimo provoz, přenášíte-li ji
z jednoho místa na druhé a před čistěním,
vypněte ji a zástrčku vytáhněte ze zdířky.

Jednotku odpojte od sítě tak, že ji nejprve
vypnete, pak uchopíte zástrčku a vytáhnete ji
ze zdířky na zdi. Nikdy nevytahujte zástrčku
za šňůru.
Zvlhčovač neprovozujte v přítomnosti
výbušných a/nebo hořlavých výparů.

Zvlhčovač ani jeho součásti nepokládejte do
blízkosti otevřeného ohně, kuchyňského či
jiného topného zařízení.

Zvlhčovač neuvádějte do provozu, pokud
má poškozenu šňůru či zástrčku nebo pokud
výrobek nefunguje správně či pokud spadl a
jakkoliv se poškodil (viz záruka). Používání
přídavných zařízení, jež nejsou doporučena
výrobcem, může být nebezpečné.
Zvlhčovač umístěte na vodorovný, plochý
povrch mimo přímé sluneční záření.
Je-li kryt poškozen, přístroj nepoužívejte.

Vůle mezi zdířkou AC (zásuvka) a zástrčkou
může vést k přehřátí a deformaci zástrčky.
Za účelem výměny volné či opotřebované
zásuvky kontaktujte kvalifikovaného
elektrikáře.

Velmi doporučujeme používat destilovanou vodu, prodloužíte tak životnost zvlhčovače. Nepřidávejte do vody vonné esence nebo oleje,
způsobíte tím poruchu přístroje a porušíte záruční podmínky.

POZNÁMKY K
OZNAČENÍ SOUČÁSTÍ PŘÍSTROJE
HODNOTÁM VLHKOSTI
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Za chladného počasí se mohou okna a někdy
i zdi zamlžit nebo i pokrýt námrazou vlivem
nadměrné vlhkosti uvnitř místnosti. Pokud
k tomu dojde, snižte nastavení intenzity
vodní mlhy tak, abyste zabránili škodám
způsobeným odkapáváním zkondenzované
vody na okenní parapety.
Nadměrné množství vodní páry v
místnosti může vest k tomu, že se na
površích nahromadí vlhkost, a může dojít
k nežádoucímu množení baktérií a hub.
Nahromaděná vlhkost může také poškodit
nábytek, zdi a tapety.
K potlačení nadměrné vlhkosti, zejména
v menších místnostech, nechávejte dveře
místnosti nebo okna otevřená a upravte
náležitě intenzitu tvorby vodní mlhy.

®

Power

No Water

2. Vodní nádrž
3. Ukazatel doplnění (voda došla)
4. Zapnutí/Regulace intenzity mlhy
5. Uzávěr vodní nádrže
6. Snímač
7. Rozprašovač vody

POZNÁMKA:

Je-li již vodní nádrž na svém místě, nesnažte se zvlhčovač přenášet. Je-li nutno jej přenést,
odpojte jednotku z elektrické sítě a z jeho spodní části vypusťte vodu.
Je-li už jednotka připojena k elektrické síti nebo je-li v činnosti, nepokoušejte se vodní nádrž zvedat.
Sledujte polohu vodní hladiny – při nízké vodní hladině přilijte vodu.

PÉČE A ÚDRŽBA

Před čistěním přístroj vypněte a odpojte od elektrické sítě.
K čistění vodní nádrže či podstavy nikdy nepoužívejte čisticí prostředek ani čisticí chemikálie. Čisticí
prostředek rozpuštěný ve vodě může nepříznivě působit na tvorbu vodní mlhy.
Je-li vodní nádrž značně špinavá, napusťte ji mírným bělidlem rozpuštěným ve vodě a poté ji
vypláchněte čistou vodou. Nikdy nepoužívejte čisticí prostředek.
Vnější povrch těla přístroje otřete navlhčeným hadrem.
Nestříkejte vodu ani jiné látky na ovladač.
Nikdy neponořujte podstavu do vody ani nepřipusťte, aby se voda dostala do odvzdušnění či jiných otvorů.
Vodní nádrž a zamlžovací trysku často čistěte a vyplachujte vlažnou vodou. Zamezíte tím
usazování minerálů.
Udržujte rozprašovač vody a vodní snímač bez minerálních usazenin. Vyjměte vodní nádrž a
zásobník vyprázdněte. Měkkým kartáčem (starý zubní kartáček) očistěte rozprašovač vody i
snímač. Nečistěte je metodou škrabání. Nečistěte je pomocí nástrojů, jež mají kovové součásti.
Necháte-li vodu stát ve vodní nádrži déle než pár dní, mohou se v ní začít množit baktérie. Pokud
neplánujete přístroj několik dní používat, vždy vyprázdněte vodní nádrž, i když filtr s aktivním
uhlíkem v nádrži zničí veškerý růst baktérií.

ODSTRAŇOVÁNÍ
PORUCH
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1. Zmlžovací tryska

Vraťte vodní nádrž na své místo a přitom dbejte, aby byla správně srovnaná stělem přístroje; pak
vraťte na místo zmlžovací trysku.
Připojte zásuvku k elektrické síti.
Otočte knoflíkem Zapnutí/Regulace intenzity mlhy ve směru hodinových ručiček. Uslyšíte zvuk
podobný “kliknutí”.
Intenzitu vodní mlhy regulujte podle potřeby otáčením knoflíku Zapnutí/Regulace intenzity mlhy.
Otáčení knoflíku po směru hodinových ručiček intenzitu mlhy zvyšuje, otáčení knoflíku proti směru
hodinových ručiček ji snižuje.

Krabici obalu uschovejte pro uložení přístroje mimo sezónu.
Před uložením přístroje důkladně vyčistěte a pečlivě osušte vodní nádrž, podstavec i všechny součásti.
Zůstane-li v jednotce během uskladnění voda, může ztvrdnout a zanechat usazeniny, jež
mohou nepříznivě ovlivňovat řádnou funkci jednotky.
Nechte uzávěr vodní nádrže neutažený. Tím zamezíte možnému slepení uzávěru a těsnění a
prodloužíte životnost těsnění.
Opláchněte stříbrnou ionizační tyč pod čistou tekoucí vodou a uložte ji zpátky na své místo.
Filtr s aktivním uhlíkem běžně vydrží 2 roky, uložte jej na chladné, suché místo.
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POZNÁMKA: Při přenášení naplněné vodní nádrže ji jednou rukou podpírejte.

USKLADNĚNÍ

Nejlépe je udržovat hodnotu vlhkosti vzduchu
mezi 30 ~ 50 % relativní vlhkosti.
Příjemná hodnota vlhkosti kolísá od místnosti
k místnosti a také s tím, jak se podmínky v
místnosti mění.

Zvedněte zmlžovací trysku a vyjměte ji.
Pevně uchopte vodní nádrž a pohybem vzhůru ji vyjměte.
Vodní nádrž obraťte dnem vzhůru. Otočením uzávěru vodní nádrže proti směru hodinových
ručiček ji otevřete. Nádrž naplňte CHLADNOU vodou z kohoutku nebo vodou DESTILOVANOU.
NEPOUŽÍVEJTE HORKOU VODU. Do vody nepřidávejte vonné esence ani olej – tímto způsobem
se jednotka porouchá!
Uzávěr vodní nádrže vraťte na původní místo a otočte jím po směru hodinových ručiček –
neutahujte jej nadměrně.
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Jednotka nevyrábí mlhu.
Zkontrolujte, zda je jednotka zapnutá.
Otáčejte knoflíkem regulace intenzity mlhy po
směru hodinových ručiček (zesílení).
Zkontrolujte, zda je ve vodní nádrži voda.
Je-li v nádrži voda, může být hladina vody v
podstavě příliš vysoko. Odpojte jednotku od
elektrické sítě, vodní nádrž vyjměte a vylijte
vodu z podstavy.
Zkontrolujte, zda je vodní nádrž řádně
srovnaná na svém místě.

SPECIFIKACE

Model
Příkon
Spotřeba energie
Kapacita vodní nádrže

ZÁRUKA – PODMÍNKY
Na tento výrobek se vztahuje záruka na vady
materiálu a výrobní vady v trvání 24 měsíců ode
dne zakoupení (viz prodejní doklad).
Záruka v délce 24 měsíců se nevztahuje
na škody způsobené obvyklým způsobem
používání součástí označované jako “spotřební“
(např. baterie, kartáčové hlavy nebo součásti
podléhající opotřebení).
Záruka v délce 24 měsíců je právně neplatná,
jestliže:
Výrobek utrpěl estetickou škodu vinou
nesprávného používání v rozporu s pokyny
uvedenými v uživatelském manuálu.

Byl tento výrobek upraven a/nebo bylo-li s ním
neodborně manipulováno.
Byla porucha zaviněna nedostatečnou údržbou
jednotlivých součástí a/nebo příslušenství a/
nebo provozními materiály (např. oxidace a/
nebo inkrustace vlivem zadržování vody či
jiných kapalin, usazeniny blokující snímač, únik
žíravé kapaliny z baterií).
Následující položky jsou vyňaty ze zákonné
záruky v délce 24 měsíců:

Náklady spojené s výměnou a/nebo opravou
součástí podléhajících opotřebení nebo
náklady na běžnou údržbu výrobku.
Náklady a rizika spojená s přepravou
výrobku do obchodu a z obchodu, kde jste
jej zakoupili nebo jiným způsobem pověřili
sběrné středisko, aby výrobky v záruce
převzalo.
Poškození vzniklá nesprávnou instalací či
nesprávným používáním, jež jsou v rozporu s
pokyny v uživatelském manuálu, nebo jejich
následkem.
Poškození způsobená přírodními
katastrofami, nahodilými událostmi či
nepříznivými podmínkami neslučitelnými s
výrobkem.
Vady, jež mají zanedbatelný vliv na funkci
výrobku.

Výrobce, distributor a všechny strany zapojené
do prodeje výrobku žádným způsobem neručí
za ztráty a hospodářskou škodu vzniklé
následkem špatné funkce výrobku. V souladu
s platnými předpisy výrobce, distributor a
všechny strany zapojené do prodeje v žádném
případě neodpovídají za škody včetně škod
přímých, nepřímých, ušlého čistého zisku,
ztráty úspor a dodatečných škod a jiných
jednotlivých následků jdoucích nad rámec škod
způsobených porušením smluvních podmínek,
SU-2550
záruky, přesně vymezeného ručení, deliktem či
z jiných příčin, následkem používání výrobku
AC 120V ~60Hz
či nemožnosti používat výrobek, tištěné i
elektronické dokumenty včetně nedostatečného
0.43A/30W
servisu.
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Pro další informace o pomoci službě naleznete
na webových stránkách www.nuvitababy.com

