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Návod k použití
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Úvod

Gratulujeme, že jste si vybrali přístroj S450. Učinili jste tím
důležitý krok ke zdravému vzduchu v místnostech a větší
tělesné i duševní pohodě.

cz

Správné používání:
Přístroj používejte pouze pro zvlhčování a čištění vzduchu
v interiéru.
Upozornění: Horká pára a vařící voda!
Nedovolte, aby spotřebič používaly děti. Pára a
vařící voda mohou vést k popáleninám.

Bezpečnostní pokyny

š 1Hĭ]DÕQHWHVSRWčHELÕSRXĭìYDWSčHÕWÞWHVLSHÕOLYÞ
provozní pokyny a uložte si je na bezpečné místo pro
pozdější použití.
š 6SRWčHELÕSčLSRMXMWHSRX]HNQDSÈMHQìVWčìGDYĨPSURXdem – napětí je uvedeno na výkonovém štítku.
š 1DSÈMHFìNDEHOYĭG\]DSRMWHQHMGčìYHGRVSRWčHELÕHD
teprve potom do elektrické zásuvky. UPOZORNĚNÍ:
Zvuk vycházející ze spotřebiče znamená, že je napájen.
š 6SRWčHELÕSRXĭìYHMWHMHQYHYQLWčQìFKSURVWRUÈFKDY
rámci parametrů uvedených v technických specifikacích. Pokud byste spotřebič používali k jinému účelu,
než k jakému je určen, mohlo by to vážně ohrozit vaše
zdraví a život.
š 7HQWRVSRWčHELÕQHVPÞMìSRXĭìYDWRVRE\ YÕHWQÞGÞWì 
s omezenými fyzickými, smyslovými nebo mentálními
schopnostmi nebo s nedostatečnými zkušenostmi
a znalostmi, pokud na ně nedohlíží někdo, kdo je
zodpovědný za jejich bezpečnost nebo kdo jim s
používáním spotřebiče pomůže. Na děti je nutné
GRKOìĭHWDE\VLVHVSRWčHELÕHPQHKUÈO\ REU 
š 3RNXGMHVSRWčHELÕQHERNDEHOSRđNR]HQĨY\VN\WOD
VH]ÈYDGDVSRWčHELÕVSDGO  QHERVHMLQDNSRđNRGLO
nikdy jej nepoužívejte.
š 3RXĭìYHMWHSRX]HSġYRGQìQDSÈMHFìNDEHO
š 3RNXGVHQDSÈMHFìNDEHOSRđNRGìMHQXWQÜDE\MHM
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vyměnil výrobce, autorizovaný servisní prodejce
nebo podobně kvalifikovaná osoba, aby se předešlo
nebezpečí.
6SRWčHELÕSRXĭìYHMWHMHQNG\ĭMHNRPSOHWQÞVHVWDYHQ
2SUDY\HOHNWULFNĨFKVSRWčHELÕġPRKRXSURYÈGÞWSRX]H
NYDOLILNRYDQìVHUYLVQìWHFKQLFL  1HVSUÈYQÈRSUDYD
může uživatele značně ohrozit.
=ÈVWUÕNX]HVìĕRYÜ]ÈVXYN\QLNG\QHY\WDKXMWHWDKHP]D
kabel nebo mokrýma rukama.
6SRWčHELÕQHSRXĭìYHMWHPÈWHOLPRNUÜUXFH
6SRWčHELÕYĭG\XPìVWÞWHQDVXFKĨURYQĨSRYUFK
+ODYQìÕÈVWVSRWčHELÕHQHGÈYHMWHGRYRG\DQLMLQĨFK
WHNXWLQ  
8PìVWÞWHVSRWčHELÕQDPìVWRNGHMHMQHQìVQDGQÜ
SRUD]LW  
1DSÈMHFìNDEHOQHYHØWHSRGNREHUFHPDQLMLQĨPL
předměty. Umístěte spotřebič tak, abyste o kabel
nezakopli.
1HSRXĭìYHMWHVSRWčHELÕYSURVWRUÈFKNGHVHQDFKÈ]HMì
hořlavé materiály, plyny nebo výpary.
9HQWLODÕQìRWYRU\QHVPìEĨWEORNRYÈQ\
1DVSRWčHELÕQHVHGHMWHQHVWDYWHVHDQLQHGÈYHMWHWÞĭNÜ
SčHGPÞW\ YĨYRGSÈU\QHEORNXMWH 
8SR]RUQÞQì3čLSURYR]XMHSRYUFKVSRWčHELÕHKRUNĨ
%ÞKHPSURYR]XQHGÈYHMWHQDSÈMHFìNDEHOQDKRUQìÕÈVW
spotřebiče, protože hrozí nebezpečí požáru a zkratu.
1HSRXĭìYHMWHSURGOXĭRYDFìđýġUX
1HGÈYHMWHVSRWčHELÕQDKRUNÜSRYUFK\DQLGREOì]NRVWL
otevřených plamenů. Udržujte minimální vzdálenost
P
1LNG\VSRWčHELÕDQLNDEHOQHGÈYHMWHGRYRG\DQLGRMLQÜ
tekutiny, protože hrozí nebezpečí zranění, požáru nebo
úrazu elektrickým proudem.
3RXĭìYHMWHSRX]HRULJLQÈOQìQÈKUDGQìGìO\
1HĭEXGHWHVSRWčHELÕÕLVWLWRGSRMWHQDSÈMHFìNDEHOD
nechte spotřebič úplně vychladnout.
%ÞKHPSURYR]XVHVSRWčHELÕHPQHKĨEHMWH
9ĨUREFHRGPìWÈYHđNHURXRGSRYÞGQRVW]DSRđNR]HQì
způsobené nedodržením těchto pokynů.

Vybalení

š 2SDWUQÞVSRWčHELÕY\MPÞWH]NUDELFH
š 9\MPÞWHVSRWčHELÕ]SODVWRYÜKRREDOX3R]QÈPNDKRUQì
kryt spotřebiče je volný.
š 9\MPÞWHSčìVOXđHQVWYìNWHUÜMHXYQLWčVSRWčHELÕH  
š 9\MPÞWHYHđNHUĨREDORYĨPDWHULÈO

Popis spotřebiče/rozsah dodávky

Uvedení do provozu
Dbejte na dodržování všech bezpečnostních
pokynů!

Spotřebič používejte, jen když je kompletně
sestaven.
Kryt parní trubice se zásobníkem na vonnou látku
9ĨYRGSÈU\
9ROLWHOQÜ
+RUQìNU\W
9RGQì]ÈNODGQD
Zásobník na páru
Nádoba na vodu
Snímač vodní hladiny

Spotřebič používejte jen na plochém, stabilním,
vodě a horku odolném povrchu. Dbejte na miQLPÈOQìY]GÈOHQRVWPRGVWÞQQÈE\WNXD]ÈFORQ UL]LNRSRđNR]HQìYOKNRVWì   8SR]RUQÞQì
Převržení spotřebiče může způsobit opaření,
protože obsahuje horkou vodu.
Napájecí kabel vždy zapojte nejdříve do
spotřebiče a teprve potom do elektrické zásuvky
 8SR]RUQÞQì=ÈVWUÕNXPXVìWHSOQÞ]DSRMLWGR
spotřebiče! Zvuk vycházející ze spotřebiče znamená, že je napájen.
9H]PÞWH SURVìP QD YÞGRPì ĭH ]Dčì]HQì EXGH
během prvních několik minut po uvedení do
provozu vydávat zvýšený provozní hluk

Naplnění a doplnění nádoby vodou

9ìÕNRQÈGRE\QDYRGX
Parní trubice

8SR]RUQÞQì 1ÈGREX QD YRGX SOýWH SRX]H
čerstvou vodou z kohoutku. Nepoužívejte minerální vodu nasycenou kysličníkem uhličitým
ani jiné tekutiny.

Antiminerální podložka

Upozornění: Spotřebič je po použití horký!

9HQWLODÕQìRWYRU

Upozornění: Nikdy nelijte vodu do ventilačních
otvorů, protože byste tak mohli spotřebič zničit.
Snímač vodní hladiny

Ukazatel vodní hladiny
Ovládací panel

9ĭG\ YRGX OLMWH GR QÈGRE\ 1LNG\ QHOLMWH YRGX SčìPR GR
VSRWčHELÕHDQLGRSDUQìWUXELFH  

Napájecí kabel

9HQWLODÕQìRWYRU\
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š 8MLVWÞWHVHĭHMHMHGQRWNDY\SQXWÈ
š 6HMPÞWHKRUQìNU\WVSRWčHELÕH 3R]QÈPNDSRSRXĭìYÈQì
VHQDYQLWčQìVWUDQÞNU\WXPġĭHWYRčLWNRQGHQ]DFH D
vyndejte nádobu na vodu ze spotřebiče pomocí madla

š 2WRÕWHQÈGREXQDYRGXGQHPY]KġUXRGđURXEXMWH
YìÕNRDQDSOýWHMLYRGRX ş 
š 9ìÕNRGRWÈKQÞWHYORĭWHQÈGREXGRVSRWčHELÕHD
XPìVWÞWH]SÞWNU\W  

Provoz přístroje S450
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Režim ECON
6WLVNQXWìPWODÕìWND%O]HUHĭLP$872]PÞQLWQDUHĭLP(&21
V\PERO. DQDRSDN9UHĭLPX(&21MHSRĭDGRYDQÈUHODWLYQì
YOKNRVW U+ MHQDVWDYHQDQD6SRWčHELÕ]YROìSRWčHEQRX
YĨVWXSQìěURYHýşQì]NÈŚ/ŗVWčHGQìŚ0ŗ V\PERO* şDE\
GRVÈKOKRGQRW\U+HQHUJHWLFN\FRQHMěÕLQQÞML
9 UHĭLPX (&21 O]H KRGQRWX U+ NG\NROL ]PÞQLW SRPRFì
WODÕìWND&YL]ERG& 1DVWDYHQìěURYQÞYOKNRVWL3RNXGVH
YĨVWXSQìěURYHý]PÞQìSRPRFìWODÕìWND'UHĭLP(&21VH
Y\SQH D VSRWčHELÕ VH RYOÈGÈ UXÕQÞ YL] ERG' 5XÕQì RYOÈGÈQì'YRMLWĨPVWLVNQXWìPWODÕìWND%O]HUHĭLP(&21DNtivovat znovu.

C) Nastavení úrovně vlhkosti

A) Zapnutí a vypnutí

6SRWčHELÕVH]DSìQÈDY\SìQÈVWLVNQXWìPWODÕìWND$7ODÕìWNR
$VHWDNÜSRXĭìYÈNHVSXđWÞQìUHĭLPXRGYÈSQÞQì9L]ÕÈVW
Ś5HĭLPXRGYÈSQÞQìŗ ş 3R]DSQXWìMHVSRWčHELÕY
UHĭLPX$872 V\PERO- 

B) Režim AUTO / ECON

Režim AUTO:
3R ]DSQXWì MH VSRWčHELÕ Y UHĭLPX $872 V\PERO - 
3RĭDGRYDQÈ UHODWLYQì YOKNRVW U+  MH QDVWDYHQD QD  
6SRWčHELÕ ]YROì SRWčHEQRX YĨVWXSQì ěURYHý ş Qì]NÈ Ś/ŗ 
VWčHGQìŚ0ŗY\VRNÈŚ+ŗ V\PERO* şDE\GRVÈKOKRGQRW\
U+FRQHMU\FKOHML
9 UHĭLPX $872 O]H KRGQRWX U+ NG\NROL ]PÞQLW SRPRFì
WODÕìWND&YL]ERG& 1DVWDYHQìěURYQÞYOKNRVWL3RNXGVH
YĨVWXSQìěURYHý]PÞQìSRPRFìWODÕìWND'UHĭLP$872VH
Y\SQHDVSRWčHELÕVHRYOÈGÈUXÕQÞYL]ERG' 5XÕQìRYOÈGÈQì6WLVNQXWìPWODÕìWND%O]HUHĭLP$872DNWLYRYDW]QRYX
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6SRWčHELÕ ]DKUQXMH K\JURVWDW 7HQWR SčìVWURM PÞčì UHODWLYQì
vlhkost a automaticky spotřebič vypíná, když je dosažena
SRĭDGRYDQÈKRGQRWD9QLWčQìYHQWLODFH]ġVWDQH]DSQXWÈDE\
bylo možné relativní vlhkost změřit přesně. Pokud relativní
vlhkost poklesne pod požadovanou hodnotu, zvlhčování se
automaticky znovu spustí. Požadovanou relativní vlhkost lze
XSUDYLWYNURFìFKSRVWLVNQXWìPWODÕìWND%3čLYĨEÞUX
požadované výstupní vlhkosti hodnota na displeji bliká. Na
GLVSOHMLVH]REUD]ìVORYR'(6,5(' SRĭDGRYÈQR  V\PERO+ 
Po několika sekundách se displej automaticky změní a uka]XMHDNWXÈOQìKRGQRWX V\PERO+ 3RGRVDĭHQìSRĭDGRYDQÜ
UHODWLYQì YOKNRVWL XND]XMH GLVSOHM '(6,5(' SRĭDGRYÈQR  D
&855(17 DNWXÈOQì 
'RSRUXÕXMHPHUHODWLYQìYOKNRVWRGGR1DVWDYHQìUHODWLYQìYOKNRVWLVDKÈRGPLQLPDSRPD[LPXPUHODWLYQìYOKNRVWLQHERMHPRĭQÜSRXĭìWQHSčHWUĭLWĨUHĭLPŚ&2ŗ
Symbol E2
.G\ĭVHQDGLVSOHML]REUD]ìŚ(ŗGRVÈKODDNWXÈOQìUHODWLYQì
YOKNRVW=EH]SHÕQRVWQìFKGġYRGġVHVSRWčHELÕDXtomaticky vypne. Spotřebič se opět zapne, když relativní
YOKNRVWNOHVQHSRG

Rychlé zobrazení aktuální relativní vlhkosti
.G\ĭ MH VSRWčHELÕ Y\SQXWĨ QDSÈMHFì NDEHO ]DSRMHQĨ  MH
možné na displeji zobrazit aktuální relativní vlhkost krátkým
VWLVNQXWìPMHGQRKR]WODÕìWHN&3RQÞNROLNDVHNXQGÈFKVH
displej automaticky vypne.

D) Ruční ovládání

6SRWčHELÕ O]H SURYR]RYDW QD  ěURYQìFK9ĨVWXSQì ěURYQÞ
Qì]NÈŚ/ŗ QRÕQìSURYR] VWčHGQìŚ0ŗ QRUPÈOQìSURYR] D
Y\VRNÈŚ+ŗ YĨNRQQĨSURYR] O]HY\EUDWVWLVNQXWìPWODÕìWND
' UHĭLP$872D(&21VHGHDNWLYXMì 3RĭDGRYDQÈYĨVWXSQì
ěURYHýVH]REUD]ìQDGLVSOHMLSURVWčHGQLFWYìPV\PEROX*

E) Časovač

Spotřebič má časovač vypnutí a zapnutí.
Časovač vypnutí:
qDVRYDÕ Y\SQXWì VH QDVWDYXMH VWLVNQXWìP WODÕìWND ( NG\ĭ
MHVSRWčHELÕ]DSQXWĨ%OLNDMìFìGLVSOHM]REUD]XMHNROLNKRGLQ
]EĨYÈGRY\SQXWìVSRWčHELÕHKRG6WLVNQXWìPWODÕìWND&O]H
Y\EUDWÕDVY\SQXWì]UR]VDKXşKRG3RNXGQLFQH]DGÈWH
QDVWDYHQÈKRGQRWDVHSRVHNXQGÈFKDNWLYXMHDV\PERO/
ukazuje, že je časovač zapnutý. Na displeji se znovu zobrazí
DNWXÈOQìUHODWLYQìYOKNRVW3RVWLVNQXWìWODÕìWND(VH]REUD]ì
čas zbývající do vypnutí a lze jej také upravit.
Časovač zapnutí
6WLVNQXWìPWODÕìWND(NG\ĭMHVSRWčHELÕ]DSQXWĨVHQDVWDYì
ÕDVRYDÕ]DSQXWì%OLNDMìFìGLVSOHMQ\Qì]REUD]XMHNROLNKRdin zbývá do zapnutí spotřebiče: 0 hod. Stisknutím tlačítka
&O]HY\EUDWÕDV]DSQXWì]UR]VDKXşKRG3RNXGQLF
QH]DGÈWHQDVWDYHQÈKRGQRWDVHSRVHNXQGÈFKDNWLYXMH
'LVSOHMXND]XMHQDVWDYHQĨÕDV]DSQXWìDV\PERO/EOLNÈ3R
]DSQXWìMHVSRWčHELÕYUHĭLPX$872 V\PERO- 

F) Symbol čištění (viz také část o režimu
odvápnění)

Písmeno F na displeji ukazuje, že je nutné spotřebič
vyčistit. Symbol je zobrazen, dokud není dokončen režim
RGYÈSQÞQì .G\ĭ QDMHGQRX VWLVNQHWH REÞ WODÕìWND & D
podržíte je přibližně po dobu 5 sekund, je možné symbol
čištění ručně vynulovat.

G) Symbol výstupní úrovně
H) Symbol aktuální a požadované relativní
vlhkosti
I) Automatické vypnutí „Prázdná nádoba
na vodu“

.G\ĭKODGLQDYRG\NOHVQHSRGPLQLPÈOQìěURYHý]YOKÕRYÈQì
VHDXWRPDWLFN\Y\SQH1DGLVSOHMLEOLNÈÕHUYHQĨV\PERO,
Pokud vodu nepřidáte do 5 minut, displej se kromě symEROX,Y\SQH3RSčLGÈQìYRG\V\PERO,]KDVQHDVSRWčHELÕ
pokračuje v provozu.

J) Symbol režimu AUTO
K) Symbol režimu ECON
L) Symbol časovače

Zásobník na vůně

š .U\WSDUQìWUXELFHREVDKXMHLQWHJURYDQĨ]ÈVREQìNHPQD
vonnou látku.
š 'RWRKRWR]ÈVREQìNXGHMWHMHQWURFKXYRQQÜOÈWN\D
QHSčHSOýWHML  
š 8SR]RUQÞQì1HGÈYHMWHYRQQRXOÈWNXSčìPRGRQÈGRE\
na vodu, vodní základny ani do zásobníku na páru,
protože byste tak mohli poškodit materiál a následně
FHOĨVSRWčHELÕ  

Antiminerální podložka

UPOZORNĚNÍ: Zásobník na páru obsahuje vařící
vodu! Antiminerální podložku vyjměte až po
tom, co voda v zásobníku na páru vychladne. Do
zásobníku na páru dávejte pouze jednu antiminerální podložku.

Antiminerální podložka během provozu absorbuje většinu
vápníku. Antiminerální podložka snižuje nadměrné
vápenatění zásobníku na páru a také četnost nezbytného
RGYÈSýRYÈQì&KFHWHOLDQWLPLQHUÈOQìSRGORĭNXYORĭLWY\Qdejte ze spotřebiče horní kryt, nádobu na vodu a parní truELFL  1\QìYORĭWHGRGDQRXDQWLPLQHUÈOQìSRGORĭNXSčìPR
do zásobníku na páru a opačným postupem spotřebič
VORĭWH  $QWLPLQHUÈOQìSRGORĭNXMHQXWQÜY\PÞQLWMDNPLOHMHSOQÈYÈSQìNX DQWLPLQHUÈOQìSRGORĭND]WYUGQH 3RGOHWYUGRVWLYRG\WRMHQXWQÜSURYÈGÞWNDĭGÜDĭWĨGQ\
Antiminerální podložku je možné likvidovat s komunálním
odpadem.
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Čištění
Před čištěním nebo oplachování vždy odpojte
QDSÈMHFì]ÈVWUÕNX]HVSRWčHELÕH  
Spotřebič je nutné úplně vyprázdnit a nechat
vychladnout. Upozornění: Nebezpečí popálení!

cz

Upozornění: Nikdy nelijte vodu do ventilačních
otvorů, protože byste tak mohli spotřebič zničit
ş 
,PSRUWDQW 'R QRW XVH DQ\ DEUDVLYH REMHFWV
NQLYHVHWF RUVSRQJHVWRFOHDQWKHVWHDPWUD\
Spotřebič nikdy nedávejte do vody ani jiných
WHNXWLQ  
š 3UDYLGHOQÜÕLđWÞQìMHGġOHĭLWÜSURK\JLHQLFNĨSURYR]EH]
závad.
š 9]ÈYLVORVWLQDNYDOLWÞYRG\GRSRUXÕXMHPHSUDYLGHOQÜ
RGYÈSýRYÈQìVSRWčHELÕH YL]ÕÈVWRUHĭLPXRGYÈSQÞQì 
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Čištění nádoby na vodu a krytů – týdně
(15 – 25)

Nádobu na vodu, horní kryt, zásobník na vonnou
látku a parní trubici čistěte měkkým plastovým
kartáčkem a saponátem na nádobí a potom je
GREčHRSOÈFKQÞWH  

Režim odvápnění

3URRGYÈSQÞQìSRXĭìYHMWHSRX]H&DOF2II1DđNRGXNWHUÈ
vznikne v důsledku použití jiných čisticích prostředků, se
nevztahuje záruka.
Režim odvápnění XPRĭýXMH MHGQRGXFKÜ Y\ÕLđWÞQì D
odvápnění zásobníku na páru, vodní základny a parní trubice.
Před zahájením režimu odvápnění je nutné vyjmout antiPLQHUÈOQìSRGORĭNX   YL]ÕÈVWRDQWLPLQHUÈOQìSRGORĭFH 
2GYÈSýRYDFì SURVWčHGHN &DOF2II UR]SXVĕWH Y  O KRUNÜ
YRG\DUR]WRNQDOLMWHGRYRGQì]ÈNODGQ\  3RWRPYUDĕWH
]SÞWQDPìVWRSDUQìWUXELFLDKRUQìNU\W  6WLVNQXWìPD
přidržením tlačítka A na 5 sekund přepnete spotřebič do
UHĭLPXRGYÈSQÞQì  5HĭLPRGYÈSQÞQìMHQDGLVSOHMLY\REUD]HQEOLNDMìFìPV\PEROHP)  +RGQRWDŚKŗQDGLVSOHMLEOLNÈ3RPRFìWODÕìWND&O]H]PÞQLWGREXRGYÈSQÞQì]
KRGQDKRGSRGOHPìU\]DQHVHQì  3RNXGVHNXQG\
nic dalšího nezadáte, bude přijata nastavená hodnota jako
ŚSRĭDGRYDQÈKRGQRWDŗDEOLNDMìFìGLVSOHMVH]PÞQì]SÞWQD
Ś&855(17ŗ DNWXÈOQì %ÞKHPUHĭLPXRGYÈSQÞQìVSRWčHELÕ
RKčHMH UR]WRN &DOF2II V YRGRX D SR GRNRQÕHQì VH Y\SQH
2KčÈWì YRG\ VH SURYÈGì NDĭGĨFK  PLQXW NG\ĭ MH UHĭLP
odvápnění aktivní. Perioda čištění se nyní pravidelně zobra]XMHDNG\ĭÕDVNOHVQHSRGKRGLQXSčHSQHVHQDPLQXW\
3HULRGXÕLđWÞQìO]HNG\NROL]PÞQLWVWLVNQXWìPWODÕìWND&1D
NRQFLSHULRG\ÕLđWÞQì]D]QìNUÈWNĨGYRMLWĨVLJQÈOQDGLVSOHML
VH]REUD]ìKRGQRWDŚKŗDV\PEROÕLđWÞQì)]DÕQHU\FKOH
EOLNDW  6WLVNQXWìPWODÕìWND$XNRQÕìWHUHĭLPRGYÈSQÞQì
DVSRWčHELÕY\SQHWH  
832=251z19RGQì]ÈNODGQXMHQ\QìQXWQÜY\SUÈ]GQLWDE\
YQìQH]ġVWDOSURVWčHGHN&DOF2IIDY\SOÈFKQRXW ş 

'EHMWHQDWRDE\YHQWLODÕQìPLRWYRU\QHSURQLNODYRGD  
7LS9SčìSDGÞYHOPLVLOQÜKR]DQHVHQìSURYHØWHRGYÈSQÞQì
SčHVQRF DĭKRGLQ 

Čištění pouzdra – jednou či dvakrát za rok
(26)

3RX]GUR ÕLVWÞWH YOKNĨP KDGčìNHP D GR VXFKD MHM RWčHWH
v případě potřeby použijte čisticí prostředek vhodný pro
plasty.

Po použití
š
š
š
š

9\SQÞWHVSRWčHELÕVWLVNQXWìPWODÕìWND$  
2GSRMWHQDSÈMHFì]ÈVWUÕNX  
3RÕNHMWHGRNXGVSRWčHELÕěSOQÞQHY\FKODGQH
9\SUÈ]GQÞWH]EĨYDMìFìYRGXDY\ÕLVWÞWHQÈGREXQDYRGX
a vodní základnu. Podle potřeby odvápněte.
š 1HFKWHVSRWčHELÕXVFKQRXW

Uložení spotřebiče na delší dobu

Spotřebič vyčistěte podle výše uvedeného popisu a nechte
jej důkladně oschnout. Pokud je to možné, uložte spotřebič
do původní krabice na suché místo, na němž nejsou vysoké
teploty.

Likvidace

Opotřebovaný přístroj čistič vzduchu odevzdejte specializovanému prodejci, který zajistí odbornou likvidaci.

Příslušenství

9H VYÜP VSHFLDOL]RYDQÜP PDORREFKRGX
můžete zakoupit libovolná příslušenství a sami
MHY\PÞQLW0XVìWHSRXĭìWRULJLQÈOQìGìO\RGVWHjného výrobce.

Záruka

Záruční podmínky definuje náš zástupce v zemi prodeje.
2EUDĕWHVHQDVYÜKRSURGHMFHSRNXGVHşLSčHVSčìVQRX
kontrolu kvality – vyskytne na vašem spotřebiči závada.
Pokud budete vznášet nárok na základě záruky, musíte
předložit původní pokladní doklad. Opravy elektrických
přístrojů smí provádět jen kvalifikovaní elektromechanici.
Při neodborných opravách může hrozit značné nebezpečí
pro uživatele a ztráta nároků na plnění ze záruky.

Právní informace

Technické údaje

š (6%H]SHÕQRVWHOHNWULFNĨFK]Dčì]HQìQì]NÜKR
napětí
š (6(OHNWURPDJQHWLFNÈNRPSDWLELOLWD
š (82PH]HQìSRXĭìYÈQìQÞNWHUĨFK
nebezpečných látek v elektrických a elektronických
zařízeních
š (62GSDGQìHOHNWULFNÈDHOHNWURQLFNÈ
zařízení
š (6SURHOHNWURPDJQHWLFNÈSROH

6ìĕRYÜQDSÞWì
9+]
3čìNRQ
ş:
=YOKÕRYDFìYĨNRQDĭ
JK

9KRGQÜSURYHOLNRVWPìVWQRVWìGR
P P
Kapacita
/LWHU
5R]PÞU\ PP
[[PP
Prázdná hmotnost
NJ
Provozní hlučnost
G% $
Příslušenství
Antiminerální podložka$

&DOF2II$

-HGQRWND Y\KRYXMH SčHGSLVġP SUR ]QDÕNX &( D VSOýXMH
následující směrnice:

Sériové číslo

Sériové číslo je umístěno na spodní straně spotřebiče.
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