NÁVOD K POUŽITÍ
Děkujeme vám za váš zájem o zvlhčovač vzduchu pro děti „CHARLY for Kids“ společnosti LANAFORM®. Tento zvlhčovač
vzduchu používá vysokofrekvenční oscilátor produkující ultrazvuk za účelem rozdělení vody na nepatrné částice o
průměru 1 - 5 μm.
Ventilační systém rozptyluje vodu ve formě studené páry a tím dodává požadovanou vlhkost. Tento druh páry je
charakterizován lehkým oparem vycházejícím z rozprašovače.
PŘED POUŽITÍM ZVLHČOVAČE VZDUCHU SI POZORNĚ PROSTUDUJTE VŠECHNY INSTRUKCE, ZVLÁŠTĚ PAK TYTO
ZÁKLADNÍ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY:
• Zvlhčovač vzduchu vždy umístěte na pevný a rovný povrch v horizontální poloze, nejméně PATNÁCT centimetrů od zdi a
v náležité vzdálenosti od všech zdrojů tepla, jako jsou kamna, topná tělesa, apod. Není-li zvlhčovač vzduchu umístěn v
horizontální poloze, jeho funkčnost je narušena.
• Ověřte, zda normalizované napětí v síti odpovídá napětí v technických datech zvlhčovače vzduchu.
• Zvlhčovač vzduchu vždy umístěte mimo dosah dětí. Tento přístroj nesmí být používán ke hře dětí.
• Před použitím rozviňte napájecí kabel a vždy zkontrolujte, není-li v některém místě poškozen. Zjistíte-li poškození,
zvlhčovač vzduchu nepoužívejte.
• Nikdy nemanipulujte s vidlicí napájecího kabelu vlhkýma rukama.
• Základní jednotku zvlhčovače nikdy nerozebírejte.
• Nikdy přístroj nepoužívejte, jsou-li vidlice nebo napájecí kabel poškozené, nebo pokud byla na přístroji jakákoliv
porucha či byl-li přístroj poškozen. V takovém případě svěřte váš zvlhčovač vzduchu příslušné prodejně nebo nejbližšímu
autorizovanému servisu za účelem kontroly, opravy nebo případného seřízení.
• Do zásobníku vody nikdy nepřidávejte substance zásaditého charakteru.
• Se zvlhčovačem vzduchu nikdy netřeste. Může to způsobit vniknutí vody do základní jednotky přístroje a porušení její
funkčnosti.
• Zvlhčovač vzduchu nenechávejte delší dobu vystavený přímým slunečním paprskům.
• V případě, že během běžného používání je cítit netypický zápach, přístroj okamžitě vypněte, odpojte ze sítě a nechte
prohlédnout kvalifikovaným opravářem.
• Před čištěním zvlhčovače vzduchu nebo před vyjmutím zásobníku vody odpojte vždy přístroj ze sítě.
• Nikdy nenořte ruce do vody ani se nedotýkejte součástí, které jsou do vody ponořené, je-li zvlhčovač vzduchu v provozu.
• Zvlhčovač vzduchu nikdy nezapínejte, není-li v zásobníku voda.
• Nikdy se nesnažte pařník čistit škrabáním.
• Abychom předešli poškození jednotlivých součástí, zabraňte rozstřikování vody uvnitř základní jednotky.
• Základní jednotku zvlhčovače nikdy neomývejte ve vodě, ani ji do vody neponořujte.
• Ultrazvukový zvlhčovač vzduchu musí být čištěn pravidelně. Pokyny k čištění jsou uvedeny v tomto návodu a je třeba je
důsledně dodržovat.
• Zvlhčovač vzduchu nepoužívejte za předpokladu, že vzduch v místnosti je již dostatečně vlhký (minimálně 50% relativní
vlhkost).
Nadbytečná vlhkost se zpravidla projevuje kondenzací vlhka na studeném povrchu nebo na studených zdech místnosti.
Pro přesné stanovení míry vlhkosti místnosti používejte vlhkoměr, který lze zakoupit ve většině prodejen domácích
spotřebičů, ve velkých obchodních centrech nebo v supermarketech.
• Poškozený napájecí kabel musí být vyměněn za nový kabel u prodejce nebo schváleným servisním střediskem.
• Tato souprava není určena pro používání osobami (včetně dětí), jimž fyzická, smyslová nebo mentální neschopnost či
nedostatek zkušeností a znalostí zabraňuje v bezpečném používání spotřebiče, pokud na ně nebude dohlíženo nebo
pokud nebyly instruovány ohledně použití spotřebiče osobou zodpovědnou za jejich bezpečnost. Dohlédněte na děti a
zajistěte, aby si se soupravou nehrály.
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INFORMACE O POUŽÍVÁNÍ ESENCIÁLNÍ OLEJŮ
• Zvlhčovač vzduchu je vybaven nádobkou na esenciální oleje (není součástí dodávky). Než esenciální vonné oleje
použijete, pozorně se seznamte s jejich negativními vlivy na zdraví v případě jejich použití u těchto výrobků.
• Vždy volte kvalitní esenciální oleje: čisté a 100% přírodní, určené k rozptylu do ovzduší. Používejte je střídmě a opatrně.
Postupujte vždy dle pokynů a upozornění uvedených na obalech esenciálních olejů zvláště pak se soustřeďte na následující:
- používání éterických olejů je zakázáno těhotným ženám, pacientům trpícím epilepsií nebo astmatem či alergiemi,
pacientům trpícím srdečními problémy či jinými vážnými onemocněními.
- V dětském pokoji (u dětí do 3 let) je možné používat éterické oleje pouze po dobu nepřesahující 10 minut a to jen
tehdy, kdy dítě není v místnosti přítomno.
• Zajistěte, aby si malé i větší děti s přístrojem nehrály a nepoužívaly jej.
• Pro zajištění řádného provozu zařízení a správného rozprachu oleje do ovzduší postačí jen pár kapek esenciálního oleje
(3-4 kapky maximálně). Nadměrné používání esenciálních olejů může způsobit poškození přístroje.
• Oleje je možné umístit pouze do nádoby, která je určená k tomuto účelu.
• Esenciální oleje nikdy nepřidávejte přímo do zásobníku vody u zvlhčovače vzduchu, tento postup může nenapravitelně
přístroj poškodit.
• Společnost Lanaform ® není zodpovědná za škody způsobené v důsledku nevhodného používání přístroje, které není v
souladu s instrukcemi, uvedenými v tomto návodu k použití.

SOUČÁSTI
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1- Zásobník pro esenciální olej
2 - Tryska
3 - Kryt
4 - Zásobník
5 - Uzávěr na zásobníku
6 - Vývod ventilátoru
7 - Plovák
8 - Pařník
9 - Světelný ukazatel
10 - Tlačítko Zapnout/Vypnout a regulátor
intenzity páry
11 - Jednotka
12 - Napájecí kabel
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POUŽITÍ
Technické údaje:
• Objem 5 l
• Funguje nepřetržitě po dobu více než 17 hodin při maximální intenzitě páry
• Zásobník vody se doplňuje velmi snadno a jednoduše
• Integrovaný bezpečnostní systém automaticky přeruší při vyprázdnění zásobníku vody nebo po vyjmutí z jednotky chod
přístroje.
• Světelný ukazatel chodu: ukazatel svítí zeleně, pokud je přístroj v chodu, a červeně, pokud je zásobník vody prázdný.
• Tichý a ekonomický provoz
• Pařník je vysoké kvality a je zárukou správného a trvalého provozu.
• Zásobník pro esenciální oleje umožňuje rozptýlení esenciálních olejů do ovzduší.
Funkce:
• Zvyšuje a reguluje relativní vlhkost v místnosti
• Eliminuje elektrostatické náboje
• Zlepšuje kvalitu ovzduší

POKYNY K POUŽITÍ:
• Zvlhčovač vzduchu instalujte do místnosti přibližně půl hodiny před jeho zapnutím, aby se aklimatizoval s okolní
teplotou.
• Doporučuje se používat přístroj při teplotě mezi 5 °C a 40 °C a za relativní vlhkosti nižší než 50 % RH.
• Vyjměte z přístroje zásobník obsahující vodu a odšroubujte uzávěr otáčením proti směru hodinových ručiček.
• Naplňte zásobník čistou vodou o teplotě maximálně 40 °C. Ujistěte se, že silikonové těsnění je umístěno správně, poté
uzavřete kryt.
• Zkontrolujte rovněž jeho čistotu a těsnost a poté zásobník opatrně postavte zpět na základní jednotku.
• Zasuňte vidlici napájecího kabelu do sítě a zapněte přístroj otočením tlačítka „Zapnout/Vypnout“ doprava; mějte
vždy suché ruce. Hlavní kontrolka se rozsvítí. Zvlhčovač vzduchu je v provozu. Otáčením stejného tlačítka nastavte
požadovanou účinnost přístroje.

POUŽÍVÁNÍ ESENCIÁLNÍCH VONNÝCH OLEJŮ
K rozptylování esenciálních olejů do místnosti používejte pouze zásobník určený k tomuto účelu, který je součástí
příslušenství zvlhčovače vzduchu.

CS

VAROVÁNÍ
Esenci nepřidávejte přímo do zásobníku vody, tento postup může nenapravitelně poškodit celý přístroj.

VAROVÁNÍ:
I KDYŽ JE PŘÍSTROJ VYBAVEN BEZPEČNOSTNÍM SYSTÉMEM, KTERÝ ZASTAVÍ PROVOZ PAŘNÍKU, NENECHÁVEJTE
POKUD MOŽNO ZVLHČOVAČ VZDUCHU POD ELEKTRICKÝM PROUDEM.
NIKDY NEMANIPULUJTE S VIDLICÍ NAPÁJECÍHO KABELU VLHKÝMA RUKAMA.
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ÚDRŽBA A SKLADOVÁNÍ
V případě, že používaná voda je tvrdá, což znamená, že obsahuje příliš vápníku a magnézia, může docházet k usazování
„bílého prášku“ v přístroji, jehož vlivem se vytváří kalná pěna na povrchu zásobníku vody, na pařníku (na jeho kovovém
disku produkující ultrazvukové vlny) a na vnitřních stěnách zásobníku vody. Pěna na povrchu pařníku zabraňuje řádnému
chodu přístroje.
Doporučujeme:
- při každém použití zvlhčovače vody používat čistou převařenou vychladlou vodu nebo destilovanou či
demineralizovanou vodu;
- každé 3 dny vyčistit zásobník vody a jednou týdně vyčistit pařník;
- měnit vodu v zásobníku co nejčastěji, aby byla vždy čerstvá, nepřesáhnout interval 2 dnů;
- pokud přístroj nepoužíváme, musíme celý přístroj dokonale vyčistit a ujistit se, že všechny součásti jsou naprosto suché.
Čištění pařníku:
kápněte 2 až 5 kapky octa na povrch pařníku a nechte jej působit 2 až 5 minut;
jemným kartáčem očistěte pěnu z povrchu; nepoužívejte tvrdý kartáč, který by mohl povrch poškrábat;
pařník opláchněte čistou vodou;
k čištění pařníku nepoužívejte mýdlo nebo jiné substance zásaditého charakteru.
Čištění zásobníku vody:
zásobník vody očistěte jemným kouskem látky, vyskytuje-li se uvnitř pěna nebo usazeniny vápníku, pomocí octa;
pokrývá-li pěna bezpečnostní vypínač, kápněte na něj několik kapek octa a očistěte jej jemným kartáčem;
zásobník vody opláchněte čistou vodou.
Skladování:
ultrazvukový zvlhčovač vzduchu pečlivě očistěte a nechte oschnout podle uvedených pokynů;
než jej uklidíte, nechte jej řádně vyschnout; neuklízejte jej, pokud v základní jednotce zůstala vlhkost;
přístroj skladujte na suchém a chladném místě, mimo dosah dětí.
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PORUCHY A JEJICH OPRAVY
V případě poruchy, za dodržení standardních podmínek použití, konzultujte tuto tabulku:
PORUCHA

Nefouká, ani nepáří

Fouká, ale nepáří

Pára podivně zapáchá

Slabá intenzita páry

Pára se nezvedá

Hluk

MOŽNÉ PŘÍČINY
Přístroj není pod proudem
Hlavní spínač vypnutý
Příliš nízká hladina vody v zásobníku
Ze zásobníku uniká voda

OPRAVA
Zapněte přístroj
Zapněte hlavní spínač
Naplňte zásobník
Řádně uzavřete víko od nádržky na
vodu
V zásobníku není voda
Doplňte zásobník vodou
Detektor hladiny vody není ve správné Nastavte detektor hladiny vody do
pozici
správné pozice
Teplota jednotky je příliš nízká
Umístěte přístroj do místnosti s
pokojovou teplotou půl hodiny před
jeho použitím
Voda je v zásobníku příliš dlouho
Vyčistěte zásobník a dodejte čerstvou
vodu
Příliš mnoho vody - nad drážkou
Odstraňte vodu z drážky a zásobník
vody znovu nainstalujte
Ovladač intenzity páry je nastaven na Nastavte správně ovladač intenzity
minimum
páry
Usazeniny na pařníku
Vyčistěte pařník
Voda je příliš studená
Použijte vodu s pokojovou teplotou
Voda není čistá
Vyčistěte zásobník a dodejte čerstvou
vodu
Ovladač intenzity páry je nastaven na Nastavte správně ovladač intenzity
minimum
páry
Zásobník vody a základní jednotka
Spojte obě části přístroje
přístroje nejsou dokonale spojeny
Ventilátor správně nefunguje
Nechte ventilátor základní jednotky
zkontrolovat kvalifikovaným
opravářem
Rezonance z důvodu nízké hladiny
Přidejte vodu do zásobníku
vody v zásobníku
Rezonance z důvodu nestabilní plochy, Umístěte přístroj na stabilní plochu
na které je zvlhčovač vzduchu umístěn
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RADY Z OBLASTI LIKVIDACE ODPADŮ
• Celé balení je tvořeno materiály bez nebezpečných dopadů na životní prostředí, které tedy lze ukládat ve
střediscích pro třídění odpadu za účelem následného druhotného využití. Papírový obal lze vyhodit do
kontejnerů k tomu určených. Ostatní obalové materiály musí být předány do recyklačního střediska.
• V případě ztráty zájmu o další používání tohoto zařízení je zlikvidujte způsobem ohleduplným k životnímu prostředí a v
souladu s platnou právní úpravou.

LIMITOVANÁ ZÁRUKA:
LANAFORM® zaručuje, že tento výrobek je nezávadný po dobu dvou let od data koupě, s výjimkou níže uvedených
případů.
Záruka společnosti LANAFORM® se nevztahuje na škody způsobené v důsledku běžného opotřebení výrobku. Záruka
společnosti LANAFORM® na tento výrobek se nevztahuje na škody způsobené v důsledku nesprávného či nevhodného
používání, nehody, použití neschváleného příslušenství, úpravy přístroje, nevztahuje se také na veškeré další situace,
které nespadají pod kontrolu a vliv společnosti LANAFORM®.
Společnost LANAFORM® odmítá veškerou odpovědnost v případech následného či specifického poškození příslušenství.
Veškeré záruky o vhodnosti použití výrobku jsou omezeny na dobu dvou let počínaje od data zakoupení za předpokladu,
že je předložena kopie dokladu o koupi.
V případě reklamace společnost LANAFORM® opraví nebo nahradí váš ultrazvukový zvlhčovač vzduchu, v závislosti
na druhu závad a zašle vám jej zpět. Záruka je poskytována pouze prostřednictvím servisního střediska společnosti
LANAFORM®. Jakýkoliv zásah na výrobku provedený jinou společností, než je schválené servisní středisko společnosti
LANAFORM®, ruší poskytovanou záruku.
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