Manual Utilizator Umidificator model R-0925
Va rugam cititi cu atentie acest manual al utilizatorului inaintea folosirii produsului
Pastrati manualul si consultati-l de fiecare data cand este necesar.

Descriere
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Orificii de distribuire a
aburului
Rezervor apa
Filtru apa
Capac rezervor
Senzor nivel apa
Led de functionare
(pornit/oprit)
Buton pentru reglarea
debitului de aburi
Manerul rezervorului
Dispozitiv pentru
schimbul de energie
Cablu alimentare
Baza

Functii





Creste si regleaza umiditatea relativa a incaperii copilului
Imbunatateste calitatea aerului inconjurator
Creste vizibil starea de bine, protejeaza pielea copilului
Buton pentru ajustarea debitului de aburi

Atentionari:
* Va rugam cititi acest manual cu atentie inainte de folosirea produsului si pastrati intr-un loc sigur pt consultarea
ulterioara;
* Inainte de prima conectare a dispozitivului verificati daca voltajul indicat corespunde cu cel in locuinta dvs;
* Nu adaugati aditivi precum parfumuri, esente, etc. Este interzis sa adaugati substante alcaline in rezervorul de apa.
* Nu indreptati orificiile de evacuare a aburilor spre mobilier, pereti, samd. Indreptati-l numai spre spatii libere.
* Aveti grija ca dispozitivul sa functioneze la o anumita distanta de alte aparate.
* Doar pentru uz casnic, a nu se folosi in scopuri industriale. Nu folositi dispozitivul decat in scopul descris in manual.
* A nu se folosi in spatii exterioare sau locuri insorite
* Nu utilizati acest aparat pe suprafete instabile, inclinati sau rasturnati in timpul functionarii.
* Intotdeauna decuplati dispozitivul de la priza inainte de curatare sau atunci cand nu este in functiune.
* Pentru a preveni riscul electrocutarii sau a unui incendiu nu introduceti dispozitivul in apa sau in alte lichide. Daca
totusi acest lucru s-a intamplat, NU ATINGETI dispozitivul, decuplati-l imediat de la priza si consultati un centru de
service autorizat.
* Nu utilizati acest produs in baie sau langa apa.
* O supraveghere atenta de catre un adult, este necesara, atunci cand folositi produsul in jurul copiilor
* Nu folositi alte accesorii in afara de cele incluse in pachet.

* Nu folositi dispozitivul dupa constatarea unei defectiuni sau dupa deteriorarea cablului.
* Nu incercati sa reparati sau sa inlocuiti parti ale dispozitivului, verificarea/repararea se face intr-un service autorizat.
* Pastrati cablul dispozitivului la distanta de obiecte ascutite sau fierbinti.
* Nu smulgeti, rasuciti sau infasurati cablul de alimentare in jurul dispozitivului.
* Nu varsati apa ramasa din dispoziv cat timp acesta este conectat la reteaua electrica.
* Cand spalati umidificatorul, evitati scurgerea apei in partile interioare ale acestuia. In caz contrar partile umezite ar
putea cauza defectiuni interne.
* Cand porniti umidificatorul nu atingeti dispozitivul care realizeaza schimbul de energie.
* Nu atingeti apa din jgheab sau din alte zone in timpul functionarii.
* Nu porniti aparatul decat atunci cand are apa in rezervor. Nu adaugati apa in rezervor, cu o temperatura peste 40°C,
pentru a evita posibila deformare sau decolorare a acestuia.
* Nu introduceti apa direct in canalul din rezervor sau prin orificiile de evacuare a aburului.
* Nu adaugati metale sau substante chimice in rezervorul de apa sau in canalul din rezervor.
* Nu ridicati rezervorul de apa in timpul functionarii umidificatorului.
* Nu turnati apa din canalul rezervorului cat timp umidificatorul este conectat la reteaua electrica. In caz contrar
dispozitivul care realizeaza schimbul de energie se va defecta.
* Nu plasati umidificatorul in apropierea gurilor de ventilatie si tineti-l departe de mobila sau alte aparate electrice.
* Daca nu il folositi pentru mult timp, deconectati umidificatorul de la reteaua electrica si depozitati-l corespunzator.
* Daca aparatul a fost adus dintr-un mediu cu o temperatura de sau sub 0° C, tineti-l la temperatura camerei pentru cel
putin 2 ore inainte de utilizare. Evitati posibilitatea inghetarii apei in interiorul umidificatorului
* Folositi doar piese de schimb originale

Utilizare



Asezati umidificatorul pe o suprafata plata, stabila si uscata,
Detasati rezervorul, desurubati capacul de admisie a apei aflat in partea inferioara a rezervorului, turnati in rezervor
apa curata si insurubati strans capacul.







Stergeti suprafata rezervorului si baza acestuia cu o carpa fina.
Reatasati rezervorul.
Conectati umidificatorul la o sursa de electricitate (priza).
Comutati butonul “pornit/oprit” in pozitia “on”, indicatorul luminos se va activa
Daca circuitul s-a supraincalzit datorita unor cauze neasteptate sau daca nu este apa in rezervor sistemul de
siguranta intern al dispozitivului va deconecta circuitul de umidificare si va opri acest proces.

Curatare si ingrijire
 Atentie: Nu uitati sa deconectati aparatul de la sursa de curent electric inainte de curatare.
SPALATI REZERVORUL SI SUPAPA (ODATA LA DOUA SAU TREI SAPTAMANI)
 Deconectati rezervorul si intoarceti-l cu baza in sus. Desurubati capacul de admisie a apei
 Stergeti cu o carpa fina si clatiti supapa
 Spalati rezervorul cu apa calda (<40°C). SPALATI CANALUL DE SCURGERE A APEI SI
DISPOZITIVUL PENTRU SCHIMBULUI DE ENERGIE (ODATA PE SAPTAMANA)
 Daca gasiti piatra curatati cu apa cu sapun si clatiti cu apa curata
 Daca descoperiti pete pe dispozitivul pentru producerea schimbului de energie curatati-le cu o carpa fina, apoi clatiti
aparatul cu apa curata. IMPORTANT: Folositi numai carpe fine pentru a curata dispozitivul pentru producerea
schimbului de energie. Nu-l atingeti cu obiecte dure sau ascutite.
SPALATI SUPRAFATA EXTERIOARA A UMIDIFICATORULUI
 In primul rand inlaturati piatra si spalati cu o carpa fina si apa calda (<40°C)
 Spalati capul dispozitivului de evacuare a aburilor direct cu apa
IMPORTANT: Nu folostiti substante chimice, solventi organici sau lichide agresive sau abrazive.

Depozitare
 Opriti dispozitivul comuntandu-l pe “off” si deconectati aplicatia de la reteaua electrica.
 Completati toate cerintele de la capitolul CURATARE SI INGRIJIRE
 Pastrati aparatul asamblat intr-un loc uscat si racoros

Stiati ca?
Stiati ca diferitele locuri au umiditati diferite si obiectele au nevoie la randul lor de diferite grade de umiditate?
Umiditatea optima pentru corpul uman: 45% RH-65% RH
Umiditatea optima pentru prevenirea afectiunilor si tratament: 40% RH-55% RH

Specificatii tehnice:
Debitul maxim de producere aburi: 240 ml/h
Volumul rezervorului: 3.5L
Putere nominala: 38 W
Tensiune nominala: AC 220-240V 50Hz

PROBLEME SI REZOLVARI
Problema

Cauza

Solutie

Indicatorul luminos nu este

Aparatul nu este conectat sau

Conectati aparatul la priza si comutati-l pe pornit

aprins

este oprit

(“on”)

Rezervorul este gol

Umpleti rezervorul cu apa

1.

1. Spalati rezervorul si schimbati apa, deschideti

Indicatorul

luminos

este

pornit, aerul circula insa nu se
produce abur
Aburul are un miros neplacut

Dispozitiv cumparat de
curand

2.
Indicatorul

luminos

este

aprins insa aerul nu circula si

Apa este murdara

rezervorul si asezati-l la loc ferit de soare pt 12 ore
2. Spalati rezervorul si schimbati apa

Rezervorul este excesiv de

1.

Opriti aparatul si deconectati-l de la priza.

plin

2.

Detasati rezervorul si desurubati capacul de

nu se produce abur

admisie a apei. Varsati o parte din apa si inchideti
strans capacul dupa care stergeti-l cu o carpa fina.
Atasati rezervorul inapoi pe umidificator
3.

Conectati aparatul la priza si comutati butonul
pornit/oprit (on/off) in pozitia pornit (on)

Aburul se produce in cantitati

Dispozitivul pentru

Spalati dispozitivul pentru producerea schimbului de

foarte mici

producerea schimbului de

energie si schimbati apa

energie are depuneri
Nivelul apei nu scade

Supapa este blocata

Curatati si clatiti supapa

Zgomot

1.

Rezonanta datorata

1.

Adaugati apa in rezervor

nivelului mic al apei din

2.

Asezati aparatul pe o suprafata stabila

rezervor
2.

Rezonanta datorata unei
suprafete instabile

Importator: FAR EAST TRADING SRL, Str. Arh. D. Harjeu nr.59G, sector 2, 021992 Bucuresti
Tel: 021-3262853/54/55, 0744-64.66.64, email: office@fet.ro

