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Návod na použitie
Gratulujeme vám! Práve ste sa stali majiteľom mimoriadneho zvlhčovača
vzduchu EMMA. Prinesie vám veľa radosti a vylepší vzduch vo vašom
interiéri.
Upozorňujeme, že Emma je osobný zvlhčovač vzduchu. To znamená, že
najlepšie funguje vo vašej blízkosti a zvlhčuje vzduch okolo vás.
Rovnako ako iné domáce elektrické zariadenia, aj tento model vyžaduje
určitú starostlivosť. Iba tak predídete zraneniu, požiaru alebo poškodeniu
zariadenia. Pred prvým použitím tohto zariadenia si prosím preštudujte tento
návod na použitie. Postupujte prosím aj podľa bezpečnostných pokynov
uvedených na samotnom zariadení.
Popis zariadenia
Zariadenie pozostáva z nasledujúcich hlavných súčastí:
1. Cestovná taška
2. Taška na adaptér a kábel
3. Fľaša (nádržka na vodu)
4. Kryt fľaše
5. Telo
6. Stabilizačné nožičky
7. USB kábel
8. Napájací adaptér
9. Konektor pre USB kábel
10. Kryt tela
11. Vanička na vodu
12. Vypínač a tlačidlo voľby úrovne zvlhčovania I + II
13. LED indikátor zvolenej úrovne
14. Tlačidlo nastavenia intenzity LED (normálna, tlmená, vypnuté)
15. Otvor vyfukovania vzduchu
(Upozornenie: do tohto otvoru nesmie vniknúť voda!)
16. Výstup pary
17. Kefka na čistenie zásobníka vody
Dôležité bezpečnostné pokyny
Pred prvým použitím zariadenia si prosím dôkladne prečítajte návod
na použitie a odložte ho na bezpečnom mieste pre prípad, že by ste ho
v budúcnosti potrebovali. V prípade predaja zariadenia odovzdajte návod
novému majiteľovi.
• Stadler Form sa zrieka akejkoľvek zodpovednosti za straty alebo
poškodenia, ku ktorým by došlo kvôli nedodržaniu tohto návodu
na použitie.
• Zariadenie je určené na použitie v domácnosti a na účely uvádzané v tomto
návode na použitie. Nekompetentné používanie a technické modifikácie
zariadenia môžu viesť k ohrozeniu života a zdravia.
• Toto zariadenie môžu používať osoby a deti staršie ako 8 rokov. Osoby so
zníženými fyzickými, zmyslovými, duševnými schopnosťami alebo osoby
s nedostatkom skúseností či znalostí môžu zariadenie používať len vtedy,
ak sú pod dozorom spôsobilej osoby alebo boli poučené o bezpečnom
používaní zariadenia a pochopili možné riziká. Bez dozoru nesmú tieto
osoby a deti zariadenie čistiť ani vykonávať jeho údržbu. Nedovoľte deťom
hrať sa so zariadením.

• Napájací kábel pripojte iba ku zdroju striedavého napätia. Dodržujte
predpísané napätie uvedené na zariadení.
• Nepoužívajte zariadenie, ak je poškodený napájací kábel, ani ak sú
poškodené predlžovacie káble.
• Napájací kábel neveďte po ostrých hranách a dávajte pozor, aby neprišlo
k jeho pricviknutiu.
• Koncovku napájacieho kábla neodpájajte od elektriny mokrými rukami
alebo ťahaním za kábel samotný.
• Zariadenie nepoužívajte v tesnej blízkosti vane, sprchy alebo bazéna
(dodržujte minimálny odstup 3 m). Zariadenie umiestnite tak, aby ho osoba
vo vani nemohla používať.
• Zariadenie neumiestňujte do blízkosti tepelných zdrojov. Napájací
kábel nevystavujte priamemu teplu (ako napríklad rozpálenému variču,
otvorenému ohňu, horúcej ploche žehličky alebo ohrievača). Napájacie
káble chráňte pred olejom.
• Dbajte na správne umiestnenie zariadenia a na jeho vysokú stabilitu
počas používania. Dbajte tiež na to, aby napájací kábel neprekážal
a nezakopávalo sa oň.
• Zariadenie nie je odolné voči striekajúcej vode.
• Zariadenie je určené výhradne na použitie v interiéri.
• Zariadenie nenechávajte vonku.
• Zariadenie skladujte na suchom mieste, ku ktorému nemajú deti prístup
(zariadenie zabaľte).
• Ak je poškodený napájací kábel, nechajte ho vymeniť u výrobcu,
v autorizovanom servisnom stredisku alebo u iných osôb so
zodpovedajúcou kvalifikáciou. Inak hrozí riziko zranenia.
• Pred každou údržbou, čistením a po každom použití vypnite zariadenie
a odpojte napájací kábel od elektrickej zásuvky.
• Opravy elektrických zariadení môže vykonať len kvalifikovaný servisný
technik.
• Používajte výhradne adaptér dodávaný výrobcom.
Pred inštaláciou
A. Vyberte z balenia cestovnú tašku (1) a tašku (2) obsahujúcu adaptér
a kábel. Otvorte cestovnú tašku (1) a vyberte fľašu (3).
B. Otočením krytu (4) otvorte fľašu a vyberte telo (5) z fľaše.
C. Vyklopte obidve stabilizačné nožičky (6), aby sa zvýšila stabilita
zariadenia, keď je fľaša plná.
Inštalácia / Prevádzka
1. Položte zvlhčovač Emma na želané miesto na rovný povrch. Pripojte USB
kábel (7) k napájaciemu adaptéru (8) a k zariadeniu (9) a adaptér pripojte
do predpísanej elektrickej zásuvky. USB kábel môžete pripojiť aj k inému
zdroju napájania, napríklad k externej batérii (powerbank) s minimálnou
prúdovou zaťažiteľnosťou 2 A.
2. Naplňte fľašu (3) čistou studenou vodou z vodovodu a utesnite ju tak, že
položíte kryt (4) na fľašu a otočíte ho až na doraz.
3. Na kryte tela (10) je otvor, určený na umiestnenie fľaše (3). Fľašu (3)
umiestnite do tohto otvoru tak, aby kryt (4) smeroval nadol. Voda tak
bude môcť prúdiť do zásobníka vody (11). Dôležité: zakaždým, keď fľašu
(3) odložíte a vrátite späť, do zásobníka (11) natečie voda. Ak tak robíte
príliš často, zásobník na vodu (11) môže spadnúť a poškodiť zariadenie.
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5.
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Preto odporúčame, aby ste fľašu vyberali len vtedy, keď je potrebné ju
znovu naplniť vodou.
Zapnite zariadenie stlačením vypínača (12). Po zapnutí sa rozsvietia LED
indikátory (13) vľavo vedľa vypínača (12). Ak sa tak nestane, skontrolujte,
či je v zásobníku (11) dostatok vody a či je adaptér pripojený k zdroju
napájania. Zariadenie má dve výstupné úrovne zvlhčovania, ktoré sa
volia vypínačom (12). Vypínač stlačte jedenkrát pre úroveň II/dvakrát
pre úroveň I/trikrát pre vypnutie. Počet svietiacich LED indikátorov (13)
indikuje, ktorú úroveň ste zvolili.
Ak LED indikátory pôsobia rušivo príliš intenzívnym svetlom (napríklad
v spálni), môžete ich intenzitu znížiť stláčaním tlačidla nastavenia
intenzity LED indikácie (14). Môžete si zvoliť z troch rôznych režimov:
• Normálna intenzita (výrobné nastavenie)
• Tlmená intenzita (stlačte jedenkrát)
• Vypnutá indikácia (stlačte dvakrát)
Opätovným stlačením tlačidla nastavenia intenzity LED indikácie (14)
obnovíte normálny režim.
Emma je ideálnym spoločníkom na cestovanie a zároveň poskytuje
komfortnú vlhkosť vzduchu v suchých hotelových izbách. Pred vložením
tela (5) do fľaše (3) a uzatvorením fľaše nechajte jednotlivé časti
zariadenia úplne vyschnúť. Ak na to nemáte čas, jednoducho to urobte
doma alebo na najbližšom mieste, pretože zvyšková vlhkosť v zatvorenej
fľaši môže spôsobiť nepríjemný a nežiaduci zápach.
Pred uskladnením zvlhčovača Emma nechajte všetky časti zariadenia
úplne vyschnúť. Následne otvorte fľašu (3) a uložte telo (5) do fľaše.
Dôležité: Telo musí byť umiestnené vo fľaši s výstupom na vodnú hmlu
umiestneným vpredu (16). V opačnom prípade môže byť problematické
znova vybrať telo z fľaše (pozri obr. B na strane 3).

Čistenie
Pred údržbou a po každom použití vypnite zariadenie a odpojte napájací
adaptér (8) zo zásuvky. Pred čistením zvlhčovača Emma musí byť napájací
adaptér odpojený.
Pozor: Nikdy neponárajte zariadenie do vody (nebezpečenstvo skratu).
• Vonkajší povrch čistite vlhkou handričkou a potom ho dôkladne osušte.
• Čistenie fľaše (3): Fľašu vyčistite raz za mesiac teplou vodou s pár
kvapkami tekutého umývacieho prostriedku a kefou alebo špongiou.
Potom fľašu dôkladne opláchnite. Ak sa vo fľaši alebo na kryte fľaše
(4) nachádzajú vápenaté usadeniny (vodný kameň), odporúčame vám
použiť odvápňovací roztok (napr. Čistiaci prostriedok a odstraňovač
vodného kameňa značky Stadler Form (www.stadlerform.sk/obchod/
prislusenstvo/cleaner-descaler), alebo ocot.
• Čistenie zásobníka vody (11): Zásobník vody čistite raz za mesiac.
Vyberte kryt (10) z tela (5). Zásobník vody (11) vyprázdnite cez prednú
časť zásobníka – tam, kde je umiestnený výstup vodnej pary (16). Tým
sa zabráni vniknutiu vody do otvoru vyfukovania vzduchu (15). Potom
zásobník vyčistite teplou vodou a dodávanou čistiacou kefkou (17).
Ak sa v zásobníku vody nachádzajú vápenaté usadeniny, odporúčame vám
použiť prípravok Stadler Form Cleaner & Descaler (www.stadlerform.
sk/obchod/prislusenstvo/cleaner-descaler). Prípadne môžete
použiť aj odvápňovací prostriedok (na odstraňovanie vodného kameňa),
alebo ocot. Následne zásobník dôkladne opláchnite.

• Do otvoru vyfukovania vzduchu (15) nesmie vniknúť žiadna voda. Došlo by
k poškodeniu zariadenia, na ktoré sa nevzťahuje záruka.
Opravy
• Opravy elektrických zariadení môže vykonať len kvalifikovaný servisný
technik. Nesprávna oprava má za následok stratu záruky a odmietnutie
akejkoľvek zodpovednosti.
• Zariadenie za žiadnych okolností nepoužívajte, ak je poškodený napájací
adaptér alebo kábel, ak zariadenie nefunguje správne, ak zariadenie
spadlo, alebo ak bolo poškodené akýmkoľvek iným spôsobom (napríklad
prasknutý/zlomený kryt).
• Do zariadenia nezasúvajte žiadne predmety.
• Ak zariadenie nie je možné opraviť, neodkladne ho znefunkčnite prerezaním
napájacieho kábla a odovzdajte ho na určenom zbernom mieste.
• V prípade opravy musíte pred odoslaním resp. odovzdaním zariadenia
predajcovi dodržať nasledujúce pokyny: úplne vyprázdnite vodu
zo zariadenia (zásobník na vodu alebo nádržku na vodu) a nechajte
zariadenie dôkladne vyschnúť. Zariadenia obsahujúce zvyškovú vodu
sa môžu počas prepravy poškodiť, čím stráca platnosť záruka.
Likvidácia
Európska smernica 2012/19/CE o odpadoch z elektrických
a elektronických zariadení (WEEE) vyžaduje, aby sa domáce
elektrické a elektronické zariadenia po skončení svojej životnosti
nelikvidovali spolu s bežným netriedeným komunálnym odpadom.
V záujme optimalizácie obnovy a recyklácie materiálov, ktoré obsahujú
a v záujme zníženia dopadu na ľudské zdravie a životné prostredie, sa
elektrické a elektronické zariadenia po skončení svojej životnosti musia
likvidovať oddelene. Na povinnosť oddelenej likvidácie zariadenia
upozorňuje symbol preškrtnutého odpadkového koša, ktorý sa nachádza
na zariadení. Informácie o správnej likvidácii zariadenia sa spotrebitelia
dozvedia na príslušných miestnych úradoch alebo u svojho predajcu.
Technické údaje
Napájacie napätie
Menovitý výkon
Rozmery
Čas prevádzky
Hmotnosť
Objem nádoby na vodu
Hlučnosť
Súlad so smernicami EU

Jednosmerné napätie (DC) 5 V
10 W
125 × 215 × 80 mm
(šírka × výška × hĺbka)
8 hod. pri úrovni II / 12 hod. pri úrovni I
0,4 kg
0,5 l
< 27 dB(A)
CE / WEEE / RoHS / EAC
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Martin Stadler,
výkonný riaditeľ spoločnosti Stadler Form Aktiengesellschaft

Výhradný dovozca a distribútor značky Stadler Form pre SR:
PLAY Electronics, s.r.o.
Kragujevská 19, 010 01 Žilina
E–mail: info@stadlerform.sk
www.stadlerform.sk
Nadštandardný servis
Na stránke www.stadlerform.sk/servis nájdete informácie
nielen o našich ďalších produktoch, ale aj o jednoduchom spôsobe
vybavovania reklamácií „Pick & Return“, v rámci ktorého od vás
výrobok bezplatne vyzdvihneme a opravený vám ho opäť zdarma
privezieme priamo domov.
Záruka
2-ročná záruka sa vzťahuje na konštrukčné, výrobné a materiálové
chyby. Všetky namáhané časti, ako aj nesprávna údržba alebo
nesprávne používanie, sú zo záruky vylúčené.

