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Zvlhčovač vzduchu.
návod k použití
Model No.: JF-010

Před použitím si nejprve přečtěte tento návod. Tento ultrazvukový zvlhčovač rozprašuje vodu na ultra jemné částečky o velikosti
1-5μm za využití principu ultrazvukové vysokofrekvenční oscilace a do vzduchu rozptyluje
vodní páru. Tato ultrazvuková technologie je
velmi vyspělá a používá se v rámci různých
oborů po celém světě.
Vlastnosti
Příslušenství:
ventil a filtr
Napětí:
100~240V /50~60Hz
Příkon:
25W
Maximální hustota páry: 280ml/h
Rady pro uživatele
Přístroj plňte studenou převařenou nebo
destilovanou vodou. Převodník a nádržku
na vodu čistěte každý týden. Pravidelně vyměňujte použitou vodu. Pokud zvlhčovač
nepoužíváte po delší dobu, nenechávejte
v něm vodu. Filtr a aroma podložku vysušte.
Před uskladněním vyčistěte všechny součástky, poté je do sucha vysušte a uskladněte
na suchém místě.
Manipulace
Tělo zvlhčovače umístěte horizontálně
na rovný povrch. Vyjměte nádržku na vodu,
vyšroubujte ventil a filtr a do nádržky na vodu
nalijte studenou převařenou vodu nebo vodu
destilovanou.
Ventil a filtr našroubujte zpět, utřete kapky
vody okolo nádržky a nasaďte ji zpět.
Přístroj zapojte ke zdroji, zapněte a rozsvítí se kontrolka. Pokud svítí LED zeleně, bude
z trysky vycházet pára. Pokud svítí LED červeně,
je v přístroji nedostatek vody. Množství páry
lze zvyšovat a snižovat otočením vypínače.
Pro zapnutí barevného podsvícení stiskněte
tlačítko LED ON/OFF. Zvlhčovač začne měnit
barvy z fialové, na indigo, modrou, zelenou,
žlutou, oranžovou až červenou. Při stistku tlačítka dojde k zastavení proměny barev a podsvícení bude stále svítit stejnou barvou, kterou
svítilo v okamžiku stisku tlačítka. Dalším stiskem je možno vybírat z nastavených barev.
Pro vypnutí několikrát máčkněte tlačítko.

Po červené barvě, dojde k vypnutí podsvícení. Podsvícení je možno mít zapnuté nezávisle
na zapnutí zvlhčování vzduchu.
Pro osvěžení můžete na podložku uvnitř zvlhčovače nalít aroma olej. Podložka se nachází
z boku zvlhčovače pod žebrovaným krytem.
Provozní opatření
Do nádržky na vodu nelijte vodu teplejší jak
45ºC.
Po použití utřete suchým hadrem všechnu
vodu z vnitřku těla zvlhčovače.
Nepoužívejte ani neskladujte zvlhčovač při
teplotě okolí nižší než 5°C.
Do nádržky na vodu nevkládejte kovy, chemikálie a mycí prostředky. Aroma olej nekapejte
přímo do nádržky na vodu, ale na podložku
z boku přístroje.
Je-li ve zvlhčovači hodně vody, nehýbejte
s ním. Mohlo by dojít k jejímu vylití a následnému poškození těla přístroje.
Zvlhčovač nevystavujte přímému světlu.
Zvlhčovač neumisťujte na letiště a držte ho
v dostatečné vzdálenosti od nábytku a elektrických spotřebičů.
Pokud zvlhčovač po delší dobu nepoužíváte,vypněte ho a vypojte ze zásuvky.
Vodu, která ve zvlhčovači zbyla, nikdy nevylévejte, aniž byste zvlhčovač nevypnuli. V opačném případě dojde k vyhoření převodníku.
Když je zvlhčovač dostatečně naplněn, lze jej
provozovat nepřetržitě po dobu cca 9-11 hodin bez nutnosti doplnění vody.
Bezpečnostní instrukce
Přívodní kabel nevyměňujte sami. Výměnu
přívodního kabelu musí provést autorizovaný servis. Tento přístroj nesmí být používán
osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými,
smyslovými a mentálními schopnostmi nebo
osobami s nedostatkem zkušeností nebo vědomostí, pokud nejsou pod dohledem odpovědné osoby.
Manipulace s tímto výrobkem může být nebezpečná a může způsobit zranění.
Kabel nevypojujte ze zásuvky, pokud máte
mokré ruce. Hrozí nebezpečí úrazu elektric-
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kým proudem.
Pokud je tělo zvlhčovače nakloněné, manipulujte s ním opatrně. Zvlhčovač nedemontujte,
pokud není vypnutý.
Pokud vydává přístroj během provozu nezvyklý zvuk nebo zápach, okamžitě ho vypněte a vypojte ze zásuvky. Jakákoliv oprava
musí být provedena kvalifikovaným servisním
technikem.
Před čištěním nebo jakoukoliv jinou manipulací zvlhčovač vypněte a vypojte ze zásuvky.
Nedotýkejte se vody ve zvlhčovači, když
je zvlhčovač v provozu.
Zvlhčovač nespouštějte, je-li nádržka na vodu
prázdná.
Vyvarujte se poškrábání ultrazvuového oscilátoru ostrými předměty.
Pro správné užívání a vyvarování se nehodám
dbejte na právné umístění zvlhčovače.
Zvlhčovač postavte na tvrdou rovnou plochu.
Umístěte zvlhčovač do dostatečné vzdálenosti od všech zdrojů tepla.
Umístěte zvlhčovač do dostatečné vzdálenosti od nábytku a elektrických spotřebičů.
Vyhnete se tak stříkání vodní páry na nábytek
a elektrické spotřebiče.
Zvlhčovač umístěte do pokoje, v kterém
je běžná pokojová teplota.

Čištění zevnějšku
Jemný hadr vypláchněte v teplé vodě a jemně otřete povrch zvlhčovače. Trysku lze čistit
vodou.
Uskladnění
Pokud zvlhčovač po delší dobu nepoužíváte,
vyčistěte ho, vysušte a uskladněte na suchém
místě.
Důležité
Nikdy se nedotýkejte oscilující součástky ostrým předmětem. Čistěte ji opatrně pouze
mokrým hadrem. Pro odstranění vodního kamene z oscilátoru, použijte přípravek na odstranění vodního kamene (popř. slabý roztok
vody a octa). Nikdy vodní kámen neodstraňujte mechanicky.
Povrch nečistěte hadrem namočeným v rozpouštědle, benzínu, petroleji apod.
Tělo přístroje nečistěte žádným mycím protředkem, raději použijte čistou vodu.
Při čištění zabraňte vniknutí vody do zvlhčovače, může dojít k poškození součástek.

Čištění a údržba
Před čištěním se ujistěte, že je zvlhčovač vypnutý a vypojený ze zásuvky.
Nádržku na vodu čistěte jednou za 2-3 týdny.
Vyšroubujte kryt nádržky, vyjměte filtr a vypláchněte ho vodu.
Jednou za týden vyčistěte vaničku na vodu.
Objeví –li se ve vaničce šupinky, vytřete vaničku jemným hadrem a vypláchněte vodou.
Jednou za 6 měsíců vyměňte filtr.
Pokud jste filtr používali 6 měsíců nepřetrežitě
nebo pokud byla nádržka na vodu doplněna
asi 150x, měli byste vyměnit filtr.
Filtr a aroma podložku vyčistěte i pokud jste
zvlhčovač déle nepoužívali. Pokud chcete
zclhčovač uskladnit, měli byste vyčistit a vysušit filtr i aroma podložku.
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Řešení problémů
Problém

Příčina

Řešení

Indikátor nesvítí,
zvlhčovač nevydává páru

Přívodní kabel není řádně připojen do elektrické zásuvky.

Zapojte přívodní kabel do
elektrické zásuvky s odpovídajícím napětím.
Zapněte vypínač.

Vypínač není zapnutý.
Indikátor svítí, nevydává páru V nádržce není voda.
Knoflík regulující vlhkost není
zapnutý.
Víčko není zavřené.

Nalijte do nádržky vodu.
Zapněte ho.
Zavřete víčko.

Pára zapáchá

Nádržka na vodu není čistá.

Nádržku vyčistěte a dejte
novou vodu

Malý výdej páry

Na převodníku je usazenina.
Voda je špinavá nebo je
v nádržce příliš dlouho.

Vyčistěte převodník.
Vyměňte vodu.

Ochrana životního prostředí
Informace k likvidaci elektrických a elektronických zařízení
Po uplynutí doby životnosti produktu nebo v okamžiku, kdy by oprava byla neekonomická,
produkt nevhazujte do domovního odpadu. Za účelem správné likvidace výrobku jej odevzdejte na určených sběrných místech, kde budou přijata zdarma.
Správnou likvidací pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky
nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s
národními předpisy uděleny pokuty.
Servis
V případě, že po zakoupení výrobku zjistíte jakoukoli závadu, kontaktujte servisní oddělení. Při
použití výrobku se řiďte pokyny uvedenými v přiloženém návodu k použití. Na reklamaci nebude brán zřetel, pokud jste výrobek pozměnili či jste se neřídili pokyny uvedenými v návodu
k použití.
Záruka se nevztahuje
- na přirozené opotřebení funkčních částí výrobku v důsledku jeho používání
- na servisní zásahy související se standardní údržbou výrobku (např. čištění, výměna dílů podléhajících běžnému opotřebení … )
- na závady způsobené vnějšími vlivy (např. klimatickými podmínkami, prašností, nevhodným
použitím apod.)
- na mechanická poškození v důsledku pádu výrobku, nárazu, úderu do něj apod.
- na škody vzniklé neodborným zacházením, přetížením, použitím nesprávných dílů, nevhodného příslušenství či nevhodných nástrojů apod.
U reklamovaných výrobků, které nebyly řádně zabezpečeny proti mechanickému poškození
při přepravě nese riziko případné škody výhradně majitel.
Dodavatel si vyhrazuje právo na případné změny v návodu k použití a neručí za možné tiskové
chyby. Vyobrazení a popis se mohou lišit od skutečnosti v závislosti na modelu.
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