1822

Nadvihnite a vytiahnite trysku pary.

SK Elektrický Parný Sterilizátor

Opatrne chyťte a zdvihnite nádrž na vodu. Nádrž otočte hore dnom a odskrutkujte zátku proti smeru
hodinových ručičiek.
Naplňte nádrž studenou vodou z vodovodu, alebo destilovanou vodou. NEPOUŽÍVAJTE HORÚCU
VODU. Do vody nepridávajte žiadne vône ani oleje, mohli by ste spôsobiť poškodenie prístroja.

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Pri používaní elektrických spotrebičov, je nutné dodržiavať základné bezpečnostné opatrenia, aby sa znížilo riziko požiaru, úrazu
elektrickým prúdom a zranenia osôb, vrátane nasledujúcich:
Použite tento zvlhčovač len, ako je popísané
v tomto návode. Iné použitie ako je uvedené
v návode, môže spôsobiť požiar, úraz
elektrickým prúdom alebo zranenia osôb.
Pri prevádzke prístroja majte vždy vodu vo
vodnej nádrži.
Používajte iba čistú, chladnú vodu zo
spoľahlivého zdroja na naplnenie nádrže.
Ak máte tvrdú vodu z vodovodu, rozhodne
odporúčame použiť destilovanú vodu.

nevkladajte žiadne predmety do akýchkoľvek
otvorov.
V priebehu prevádzky prístroj nenakláňajte,
nechytajte časť z ktorej prúdi para, nepokúšajte
sa vyprázdniť alebo naplniť nádrž a pod.
Nenechávajte prístroj bez dozoru, v
uzavretých priestoroch, pretože vzduch
by mohol absorbovať vlhko a vlhkosť by
následne kondenzovala na stenách a
nábytku. Vždy nechajte dvere miestnosti/
okno pootvorené.

Ak chcete prístroj odpojiť, najprv ho vypnite
a až potom chyťte zástrčku a vytiahnite zo
zásuvky. Nikdy nevyťahujte zástrčku tak, že
potiahnete za kábel.
Nepoužívajte zvlhčovač v prítomnosti
výbušných, alebo horľavých výparov.
Nestavajte zvlhčovač alebo akékoľvek jeho
časti do blízkosti otvoreného ohňa, k miestu
varenia alebo vykurovacieho zariadenia.

Za účelom ochrany pred úrazom elektrickým
prúdom, neponárajte prístroj, konektor alebo
kábel do vody alebo iných tekutín.

Nepoužívajte zvlhčovač s poškodeným
káblom alebo zástrčkou, alebo ak dôjde
k poruche výrobku, alebo jeho pádu a
poškodeniu akýmkoľvek spôsobom (pozri
tiež záručný list).

Počas prevádzky otočte trysku pary tak, že
para bude prúdiť mimo dosahu detí, stien a
nábytku.

Kábel umiestňujte ďaleko od horúcich
povrchov a oblastí, kde by ste naň mohli
stúpať alebo oň zakopnúť.

Použitie príslušenstva, ktoré nie je
odporúčané výrobcom, môže byť
nebezpečné.

Tento výrobok je určený pre použitie v
domácnosti a nie pre komerčné, priemyselné
alebo vonkajšie použitie.

Používajte iba 110-120V AC zásuvky
Prísny dohľad sa vyžaduje v prípade, ak je
niektorý prístroj používaný v blízkosti detí.

Umiestnite zvlhčovač na rovný povrch mimo
dosahu priameho slnečného žiarenia.

Nepridávajte lieky akéhokoľvek typu do
trysky, základne alebo vodnej nádrže.

Prístroj vypnite a odpojte zo zásuvky, keď nie
je v prevádzke, pri presune z jedného miesta
na druhé a pred čistením.

Uistite sa, že kryt zásobníka na vodu je
pevne dotiahnutý
Keď pridáte vodu do nádrže, uistite sa, že
voda nevnikla do otvoru na prúdenie pary.

Nezakrývajte žiadne otvory na prístroji a

Nepoužívajte, ak je kryt poškodený.

V chladnom počasí sa okná a niekedy aj
steny môžu zahmliť alebo vytvoriť námrazu
z nadmernej vnútornej vlhkosti. Ak k tomu
dôjde, znížte intenzitu nastavenia pary
aby sa zabránilo poškodeniu vplyvom
skondenzovanej vody kvapkajúcej po
parapete.
Príliš vysoká vlhkosť v miestnosti môže
spôsobiť hromadenie vlhkosti v hornej časti
miestnosti, kde sa následne môžu vytvoriť
baktérie a plesne. Nahromadená vlhkosť,
môže tiež poškodiť nábytok, steny a tapety.
Pre odstránenie nadmernej vlhkosti, najmä
v menších miestnostiach, ponechajte dvere
miestnosti alebo okno otvorené a na prístroji
nastavte intenzitu pary.

Akonáhle je nádrž na vodu na mieste, nepokúšajte sa presúvať zvlhčovač. Pokiaľ má byť
presunutý, odpojte prístroj od siete a pred presunom vypustite vodu zo základne.
Keď je prístroj pripojený, alebo je v prevádzke, nepokúšajte sa zdvihnúť vodnú nádrž.
Dávajte pozor na hladinu vody - pridajte vodu, keď je hladina nízka.

STAROSTLIVOSŤ A ÚDRŽBA

Nikdy nepoužívajte rozpúšťadlá alebo čistiace prostriedky na čistenie nádrže alebo základne.
Prostriedok sa rozpustí v prívode vody a môže mať nepriaznivý dopad na výstup pary.
Ak je nádrž na vodu silne znečistená, vyčistite vodným roztokom jemného bielidla a opláchnite
čistou vodou. Nikdy nepoužívajte čistiace prostriedky.

Pravidelne čistite a oplachujte nádrž na vodu a parné trysky vlažnou vodou, aby sa zabránilo
nahromadeniu minerálov.
Udržujte snímač a rozprašovač vody v čistote bez minerálnych usadenín. Vyberte nádrž na vodu a vyprázdnite
zásobník. Vyčistite rozprašovač a snímač s mäkkou kefkou (starou kefkou na zuby). Nezoškrabujte usadeniny
zo senzora ani rozprašovača vody. Neumývajte s nástrojmi, ktoré majú kovové časti.

SKLADOVANIE
Odlože si krabicu pre uskladnenie zvlhčovača, keď sa dlhšie nepoužíva.
Pravidelne a dôkladne čistite nádrž, základňu a všetky časti a nachajte ich úplne vyschnúť pred
uskladnením.

Power

Ak voda zostane v jednotke počas skladovania, môže stvrdnúť a zanechať usadeniny, ktoré
môžu mať vplyv na jednotku v riadnej prevádzke.
Ponechajte uzáver nádržky na vodu voľný. Tým sa zabráni zlepeniu uzáveru a tesnenia a
predĺži sa životnosť tesnenia.

No Water

Opláchnite krabičku s iónmi striebra pod čistou tečúcou vodou a uložte späť na pôvodné miesto.
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1. Tryska pary
2. Vodná nádrž
3. Indikátor množstva vody
4. Zapnutie/Nastavenie intenzity pary

7. Rozprašovač

DÔLEŽITÉ:

Ponechanie vody v nádrži dlhšie ako pár dní, môže spôsobiť rast baktérií. Vždy vyprázdnite nádrž,
ak nemáte v úmysle používať prístroj po dobu niekoľkých dní, aj napriek tomu, že filter s aktívnym
uhlím ničí rast baktérií v nádrži.

®

6. Senzor

Ak chcete nastaviť intenzitu pary, pootočte gombíkom v smere hodinových ručičiek pre zvýženie
intenzity, alebo proti smeru hodinových ručičiek pre zníženie intenzity.

Nikdy neponárajte základňu do vody a zabráňte vniknutiu vody do výstupu vzduchu alebo iných otvorov.
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5. Uzáver na vodná nádrž

Pre zapnutie pootočte gombíkom v smere hodinových ručičiek, budete počuť cvaknutie.

Nestriekajte vodu ani iné tekutiny na ovládacie tlačidlo.
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Prístroj zapojte do elektrickej siete.

Utrite vonkajšie časti prístroja vlhkou handričkou.

VLHKOSŤ MIESTNOSTI ZLOŽENIE PRÍSTROJA
Úroveň vlhkosti sa líši z miestnosti do
miestnosti v súlade s meniacimi sa
podmienkam v miestnosti.

Naskrutkujte naspäť zátku otáčaním v smere hodinových ručičiek, dávajte pozor, aby ste zátku
neutiahli príliš a nepretočili.
POZNÁMKA: Pri prenášaní zvlhčovača naplneného vodou vždy jednou rukou držte prístroj za
základňu.
Premiestnite nádrž späť do prístroja a uistite sa, že je správne zarovnaná s telom zvlhčovača.
Následne umiestnite späť aj parnú trysku.

Pred čistením vypnite prístroj a odpojte od elektrickej siete.

Ak chcete predĺžiť životnosť tohto zvlhčovača, použite destilovanú vodu. Nepridávajte vôňu alebo olej do vody, pretože to spôsobí
chybnú funkčnosť prístroja a stratu záruky.

Najlepšie, a najprirodzenejšie je udržiavať
vlhkosť miestnosti medzi 30 ~ 50 percentami
relatívnej vlhkosti.

ZÁRUKA – PODMIENKY

POUŽITIE

Ariasana

Filter s aktívnym uhlím zvyčajne vydrží po dobu 2 rokov, uložte ho na chladnom a suchom mieste.
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RIEŠENIE PROBLÉMOV TECHNICKÉ
PARAMETRE
Skontrolujte, či je jednotka zapnutá.

Jednotka nevytvára paru:
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Otočte gombíkom nastavenia intenzity v smere
hodinových ručičiek.
Skontrolujte, či je voda v nádrži.
Ak voda v nádrži je, hladina vody v základni,
môže byť príliš vysoká. Odpojte jednotku zo siete,
vyberte zásobník a vyprázdnite vodu v základni.
Skontrolujte, či je nádrž na vodu správne
zarovnaná na mieste.

Model

Vstupné napätie
Príkon
Kapacita nádržky na vodu

SU-2550
AC 120V ~60Hz
0.43A/30W
2.5L

Na tento výrobok sa vzťahuje záruka na chyby
materiálu a výrobné chyby v trvaní 24 mesiacov
odo dňa kúpy (pozrite predajný doklad).
Záruka v dĺžke 24 mesiacov sa nevzťahuje
na škody spôsobené obvyklým spôsobom
používania súčastí označovaných ako
„spotrebné“ (napr. batérie, kefové hlavy alebo
súčasti podliehajúce opotrebovaniu).

Záruka v dĺžke 24 mesiacov je právne neplatná,
ak:
Výrobok utrpel estetickú škodu vinou
nesprávneho používania v rozpore s pokynmi
uvedenými v používateľskom manuáli.
Bol tento výrobok upravený a/alebo ak bolo s
ním neodborne manipulované.
Bola porucha zavinená nedostatočnou
údržbou jednotlivých súčastí a/alebo
príslušenstva a/alebo prevádzkovými
materiálmi (napr. oxidácia a/alebo inkrustácia
vplyvom zadržovania vody či iných kvapalín,
usadeniny blokujúce snímač, únik žieravej
kvapaliny z batérií).
Nasledujúce položky sú vyňaté zo zákonnej
záruky v dĺžke 24 mesiacov:
Náklady spojené s výmenou a/alebo opravou
súčastí podliehajúcich opotrebovaniu alebo
náklady na bežnú údržbu výrobku.
Náklady a riziká spojené s prepravou
výrobku do obchodu a z obchodu, kde ste ho
kúpili alebo iným spôsobom poverili zberné
stredisko, aby výrobky v záruke prevzalo.
Poškodenia vzniknuté nesprávnou
inštaláciou či nesprávnym používaním, ktoré
sú v rozpore s pokynmi v používateľskom
manuáli, alebo ich následkom.
Poškodenia spôsobené prírodnými
katastrofami, náhodnými udalosťami či
nepriaznivými podmienkami nezlučiteľnými
s výrobkom.
Chyby, ktoré majú zanedbateľný vplyv na
funkciu výrobku.
Výrobca, distribútor a všetky strany zapojené
do predaja výrobku žiadnym spôsobom neručia
za straty a hospodársku škodu vzniknuté
následkom zlej funkcie výrobku. V súlade
s platnými predpismi výrobca, distribútor a
všetky strany zapojené do predaja v žiadnom
prípade nezodpovedajú za škody vrátane škôd
priamych, nepriamych, zmareného čistého
zisku, straty úspor a dodatočných škôd a iných
jednotlivých následkov idúcich nad rámec
škôd spôsobených porušením zmluvných
podmienok, záruky, presne vymedzeného
ručenia, deliktom či z iných príčin, následkom
používania výrobku či nemožnosti používať
výrobok, tlačené aj elektronické dokumenty
vrátane nedostatočného servisu.
Za dodatne informacije o službi za pomoč
obiščite spletno stran www.nuvitababy.com

