
Návod na použitie
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Gratulujeme vám! Práve ste sa stali majiteľom mimoriadneho odvlhčovača 
THEO. Prinesie vám veľa radosti a vylepší vzduch vo vašom interiéri.

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 naštudujte tento 
návod na použitie. Postupujte prosím aj podľa bezpečnostných upozornení 
uvedených na samotnom zariadení.

Popis zariadenia

Zariadenie pozostáva z nasledujúcich hlavných súčastí:
 1.  Telo
 2.  Ovládací panel
 3.  Vypínač 
 4.  Hygrostat (40 %/50 %/60 %/Nepretržitá prevádzka)
 5.  Časovač (1 – 7 h)
 6.  Integrovaná funkcia automatického rozmrazovania
 7.  Červený LED indikátor = Nádržka na vodu je plná
 8.  Výstup vzduchu (klapka musí byť počas prevádzky vždy otvorená!)
 9.  Nasávanie vzduchu
 10.  Vzduchový filter
 11.  Nádržka na vodu
 12.  Sieťová šnúra
 13.  Hadička na odvod vody
14.  Skrytá rukoväť na jednoduché prenášanie zariadenia 

Dôležité bezpečnostné upozornenia

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.

 • 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. Nedovoľte 
deťom hrať sa so zariadením. Bez dozoru nesmú deti zariadenie čistiť 
ani vykonávať jeho údržbu.

 • Ak je poškodený napájací kábel, nechajte ho vymeniť u výrobcu, v auto-
rizovanom servisnom stredisku alebo u iných osôb so zodpovedajúcou 
kvalifikáciou. Inak hrozí riziko úrazu.

 • Stadler Form sa zrieka akejkoľvek zodpovednosti za  straty alebo 
poškodenia, ku ktorým by došlo kvôli nedodržaniu pokynov, uvedených v 
tomto návode 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.

Slovensky



 • Pred každou údržbou, čistením a  po  každom použití vypnite zariadenie 
a odpojte sieťovú šnúru (napájací kábel) od elektrickej zásuvky. 

 • Zariadenie je určené výhradne na použitie v interiéri.
 • Zariadenie nenechávajte vonku.
 • Odvlhčovač umiestnite na pevný, rovný a vode odolný povrch. Uistite sa, 
že odvlhčovač stojí bezpečne tak, aby sa nemohol prevrátiť alebo spadnúť. 
Ak sa prevráti, ihneď odpojte zástrčku od elektrickej zásuvky. Voda môže 
poškodiť nábytok a podlahové krytiny.

 • Sieťovú šnúru úplne odviňte. Neúplne odvinutá sieťová šnúra môže viesť 
k prehriatiu a spôsobiť požiar.

 • Odvlhčovač neponárajte do  vody alebo iných kvapalín a  na  zariadenie 
ani do vetracích otvorov na prívod a odvod vzduchu nelejte vodu ani iné 
tekutiny.

 • 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.

 • Nepoužívajte odvlhčovač ak je pokazený, ak vykazuje znaky poškodenia, 
alebo ak nefunguje správne. Odpojte zástrčku od elektrickej zásuvky.

 • Nikdy nevkladajte prsty ani iné predmety do  vstupu alebo výstupu 
vzduchu. Nezakrývajte zariadenie počas prevádzky.

 • Nesadajte si na zariadenie, ani na ňom nestojte.
 • Ak je nádržka plná, vylejte vodu z nádržky na vodu.
 • Zariadenie nepoužívajte v uzavretom priestore, napríklad vo vnútri skrine, 
pretože by to mohlo spôsobiť požiar.

 • Ak používate zariadenie s hadičkou na odvod vody, uistite sa, že koniec 
hadice je umiestnený nižšie ako odtokový otvor. Inak voda neodtečie 
a môže dôjsť k zaplaveniu.

 • Ak sú niektoré časti zariadenia poškodené, obráťte sa na predajcu alebo 
na autorizované servisné stredisko.

 • Podrobnosti o type a klasifikácii poistiek: T, 250 V striedavé napätie, 2 A.

Nastavenie/Prevádzka

1. Položte odvlhčovač Theo na  želané miesto na  rovný povrch. Zapojte 
sieťovú šnúru (napájací kábel) (12) do elektrickej zásuvky.

2. Otvorte klapku výstupu vzduchu (8). Táto klapka musí byť počas 
prevádzky vždy otvorená. Zatvorená klapka môže spôsobiť poruchu.

3. Zapnite odvlhčovač stlačením vypínača (3).
4. Požadovanú úroveň vlhkosti je možné nastaviť pomocou hygrostatu 

(4) (40 %/50 %/60 %/Con = nepretržitá prevádzka). Po  dosiahnutí 
požadovanej vlhkosti sa zariadenie vypne a následne reguluje vlhkosť 
v pravidelných intervaloch krátkym zapnutím ventilátora.

5. Stlačením tlačidla časovača (5) môžete nastaviť čas prevádzky od 1 až 
do  7 hodín (napríklad pri nastavení na  3 hodiny budú svietiť LED 
indikátory pre 1 hodinu a 2 hodiny, pre 7 hodín budú svietiť LED indikátory 
pre 1  hodinu, 2 hodiny a  4 hodiny). Jedným stlačením nastavíte čas 
prevádzky na  1 hodinu, ďalším stlačením tlačidla na  2  hodiny, atď. 
Zostávajúci čas je indikovaný podsvietenými číslicami. Po  uplynutí 
nastaveného času prevádzky sa zariadenie automaticky vypne.



6. Zariadenie je vybavené funkciou automatického rozmrazovania. Keď 
je teplota v  miestnosti nízka, zariadenie automaticky zapne funkciu 
rozmrazovania „Auto Defrost“. Tým sa v  zariadení zabráni tvorbe 
námrazy počas prevádzky.

7. Keď je nádržka na  vodu (11) plná, rozsvieti sa červený LED indikátor 
(7) na  spodnej strane zariadenia. Odvlhčovač sa automaticky 
vypne. Vyprázdnite nádržku na  vodu. Po  opätovnom vložení nádržky 
sa odvlhčovač automaticky zapne.

8. V prípade potreby je možné k zariadeniu pripojiť hadičku na priebežný 
odvod vody. V tomto prípade pripojte hadičku (13) k zariadeniu pomocou 
otvoru v zadnej časti odvlhčovača a koniec hadičky umiestnite do odtoku 
vody v domácnosti. Uistite sa, že koniec hadičky je umiestnený nižšie 
ako odtokový otvor, inak voda nebude odtekať a môže dôjsť k zaplaveniu.

Čistenie 

Pred každou údržbou, čistením a po každom použití vypnite zariadenie (3) 
a odpojte sieťovú šnúru (napájací kábel) (12) od elektrickej zásuvky.

 • Upozornenie: Nikdy neponárajte zariadenie do  vody (nebezpečenstvo 
skratu). 

 • Pri čistení zariadenie dôkladne poutierajte pomocou vlhkej handričky 
a následne ho dôkladne osušte.

 • Časť nasávania vzduchu (9) a vyfukovania vzduchu (8) pravidelne čistite, 
aby sa zabránilo usádzaniu prachu. Časť vyfukovania vzduchu (8) je možné 
čistiť suchou kefkou alebo vysávačom. Časť nasávania vzduchu (9) je 
vybavená vzduchovým filtrom (10), ktorý je možné vybrať a čistiť vlhkou 
handričkou.

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 poškodená napájacia 
koncovka alebo sieťová šnúra, 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 sieťovej šnúry (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 nádržka na vodu) a nechajte zariadenie 
dôkladne vyschnúť. Zariadenie obsahujúce zvyškovú vodu sa môže 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  220  až 240 V
Výstupný výkon  280 W
Rozmery  305 × 516 × 216 mm
   (šírka × výška × hĺbka)
Hmotnosť 11,4 kg
Objem nádrže     2,1 l
Hlučnosť  42 dB(A)
Súlad so smernicami EU  CE / WEEE / RoHS / EAC

Všetky práva na akékoľvek technické úpravy vyhradené

2-ročná záruka

Táto záruka sa vzťahuje na konštrukčné a výrobné chyby a chyby materiálu. 
Vylúčené sú všetky opotrebiteľné (spotrebné) diely a poškodenia následkom 
nesprávneho použitia a  tiež následné škody spôsobené nedostatočným 
čistením zariadenia a/alebo nedostatočným odstraňovaním vodného 
kameňa.
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Ďakujem všetkým, ktorí sa zúčastnili prác na  tomto projekte: 
Chrisovi Li za jeho zanietenosť a organizáciu, Simonovi Ye za technické 
spracovanie a  CAD práce, Máriovi Rothenbühlerovi za  fotografi e, 
Matti Walkerovi za elegantný a unikátny dizajn.

Martin Stadler, 
výkonný riaditeľ spoločnosti Stadler Form Aktiengesellschaft

Dizajn Matti

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. 


