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SI Vlažilec zraka
Pomembna varnostna navodila

NATANČNO PREBERITE IN SHRANITE ZA KASNEJŠO UPORABO.
■ Osebe s telesnimi ali duševnimi težavami, otroci stari 8 let in več, ter neizkušene 

osebe lahko uporabljajo to napravo le, če imajo ustrezen nadzor in so seznanjene 
z  njenim varnim načinom uporabe, ter poznajo potencialne nevarnosti. Otroci 
naj se ne igrajo z napravo. Čiščenj in vzdrževanj naprave, ki jih praviloma opravlja 
uporabnik, ne smejo izvajati nenadzorovani otroci.

■ Naprava je namenjena za uporabo v  gospodinjstvih, pisarnah in podobnih 
območjih. Napravo vedno namestite na suho, ravno, trdo in stabilno površino. Ne 
namestite je na mehko podlago, kot na primer na posteljo ali kavč. V nasprotnem 
primeru se naprava lahko prevrne. 

■ Naprave ne postavljajte v bližino naprav, ki so vir toplote, in ne izpostavljajte je 
neposredni sončni svetlobi.

■ Preden napravo priključite, preverite, da je napetost na podatkovni nalepki skladna 
z napetostjo v vtičnici.

■ Naprave ne uporabljajte v prostorih, kjer obstaja nevarnost izteka hlapov vnetljivih 
plinov ali kemičnih hlapov, ali v zelo prašnih sobah. Med delovanjem, mora biti 
naprava nameščena zadosti proč od zavese ali zastora in vsaj 2 m od električnih in 
elektronskih naprav ali na vlago občutljivih materialov, sicer prekomerna vlažnost 
lahko povzroči poškodbe.

■ Nobenega dela naprave ne zamenjajte z  delom ali dodatno opremo drugega 
proizvajalca.

■ V rezervoar za vodo nalivajte samo čisto mrzlo vodo brez kakršnih koli dodatkov. 
Vode v rezervoar ne točite skozi odprtino za paro. 

■ V  posodo za eterična olja nalivajte le aroma-terapijska eterična olja. Vedno 
izberite kakovostna 100 % naravna eterična olja, namenjena za disperzijo v zrak. 
Eterična olja uporabljajte zmerno in previdno. Upoštevajte navodila in opozorila 
proizvajalca. 

■ Pred zagonom naprave, preverite, ali je pravilno sestavljena in da je rezervoar za 
vodo napolnjen.

■ Naprave med obratovanjem ne pokrivajte. V  odprtino za paro ali odprtine za 
prezračevanje ne ustavljajte nobenih predmetov. Prepričajte se, da nobena od teh 
odprtin ni prekrita.

■ Kot posledica povečane vlažnosti v prostoru, lahko na oknih ali notranjem pohištvu 
kondenzira voda. V tem primeru, napravo izklopite.

■ Pred polnjenjem rezervoarja za vodo, sestavljanjem, razstavljanjem, premikanjem 
ali čiščenjem naprave, jo vedno izklopite in izključite iz vtičnice. 

■ Podnožja naprave ne potapljajte v vodo ali katerokoli drugo tekočino. 
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■ Razpršilne šobe se ne dotikajte z ostrimi predmeti, da je ne poškodujete.
■ Napravo iz vtičnice izključite tako, da primete vtič napajalnega kabla, ne pa sam 

napajalni kabel. Drugače, lahko poškodujete napajalni kabel ali vtičnico. 
■ Če je napajalni kabel poškodovan, vam ga lahko zamenjajo v strokovnem servisnem 

centru. Če je napajalni kabel poškodovan, naprave ne smete uporabljati.
■ Naprave ne uporabljajte, če ne deluje pravilno, je bila poškodovana ali potopljena 

v vodo. Da bi se izognili nevarnosti poškodb zaradi električnega udara, naprave 
ne popravljajte ali prilagajajte sami. Vsa popravila ali prilagoditve na napravi, naj 
opravi pooblaščeni servisni center. S  poseganjem v  napravo tvegate, da boste 
izgubili pravne pravice, ki vam omogočajo vlaganje garancijskega zahtevka 
v primeru neustreznega delovanja naprave.
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SI Vlažilec zraka
Uporabniški priročnik

Pred uporabo naprave previdno preberite uporabniški priročnik, tudi, če ste že 
seznanjeni z  delovanjem podobnih naprav. Napravo uporabljajte le na način, ki je 
opisan v  tem uporabniškem priročniku. Uporabniški priročnik hranite na varnem 
mestu, kjer ga boste kadarkoli lahko enostavno uporabili. 
Priporočamo, da kartonasto škatlo, v kateri je bil izdelek, ostalo embalažo in originalni 
račun – skupaj z jamstvom prodajalca in garancijskim listom, hranite vsaj tako dolgo, 
dokler pravno lahko uveljavljate pravice glede brezhibnosti in učinkovitosti delovanja 
naprave. Priporočamo, da napravo med prevažanjem shranite v originalno embalažo.

DELOVANJE VLAŽILCA ZRAKA IN NJEGOVE FUNKCIJE
■  Vlažilec zraka učinkovito poveča vlažnost zraka v  zaprtih prostorih in s  tem izboljšuje 

kakovost zraka ter ima pozitiven učinek na zdravje ljudi. Deluje preventivno pred sušenjem 
sluznice v respiratornem traktu in preprečuje bolezni dihal. Uporaba naprave se priporoča 
predvsem v času ogrevalne sezone, ko je zrak v zaprtih prostorih praviloma pretežno suh.

■  Vlažilec zraka SHF 2050BL / SHF 2051GR deluje na principu visokofrekvenčnega 
ultrazvočnega oscilatorja. Zahvaljujoč tej tehnologiji, proizvaja hladno paro in ne 
vpliva na temperaturo v prostoru. Nivo proizvajanja pare je nastavljiv, za ustvarjanje 
prijetne notranje atmosfere pa lahko uporabite tudi eterična olja. Z učinkovitostjo 
vlaženja 250 ml/h, je primerna za prostore z površino do 30 m2. Njegov velik 4-litrski 
rezervoar za vodo zagotavlja čas delovanja do 16 ur pri enem polnjenju. Kadar je 
nivo vode v rezervoarju prenizek, se vklopi signal, hkrati pa je vklopljena zaščitna 
funkcija, ki samodejno izklopi vlažilec in tako prepreči poškodbe. Samodejni izklop 
se aktivira, če je rezervoar za vodo med delovanjem odstranjen.

OPIS VLAŽILCA ZRAKA
A1 Šoba za paro, 360° obračanje 
A2 Posoda za eterična olja
A3 Odprtina za paro
A4 4-litrski rezervoar za vodo 
A5  Čep odprtine za polnjenje rezervoarja 

vode s stikalom za izpust vode
A6 Posoda za vodo 

Iz rezervoarja za vodo se voda črpa 
v posodo za vodo. 

A7 Odprtina za odvod zraka

A8 Razpršilna šoba, 
površina, kjer se voda pretvori 
v hladno paro (meglo).

A9 Podnožje naprave
A10 Indikator delovanja in nizkega 

nivoja vode v posodi za vodo 
A11 Nadzor učinkovitosti vlaženja 

služi za izklop naprave in 
nastavljanje nivoja vlaženja. 

A12 Odprtine za prezračevanje

NAMESTITEV VLAŽILCA, SESTAVLJANJE IN POLNJENJE 
REZERVOARJA ZA VODO 
1.  Vlažilec vedno postavite na suho, ravno in stabilno površino na razdalji najmanj:
 – 60 cm od tal;
 –  30 cm od sten in stranem pohištva;
 –  200 cm od na vlago občutljivih električnih in elektronskih naprav, da jih 

z učinkom povečane vlažnosti ne poškodujete.
2.  Poskrbite, da je vlažilec izklopljen in izključen iz vtičnice. Odstranite šobo A1 in 

izvlecite rezervoar za vodo A4 iz podstavka naprave A9. Obrnite ga okoli in levo, da 
odvijete čep odprtine za polnjenje A5 in ga odstranite. 

3.  Napolnite rezervoar za vodo A4 s  čisto hladno vodo iz pipe. Po končanem 
polnjenju rezervoarja za vodo A4, pravilno pritrdite čep A5 z obračanjem do konca 
v desno. Rezervoar za vodo A4 obrnite na glavo, z čepom A5 obrnjenim navzdol, 
in ga postavite nazaj na podnožje naprave A9 tako, da se oba dela prilegata drug 
drugemu. Ko je rezervoar za vodo A4 postavljen na podnožje naprave A9, se bo 
voda pričela črpati v posodo za vodo A6.

Pozor: 
Posoda za vodo A4 je napolnjena z vodo do 40 °C. 
Če želite premakniti vlažilec, bodite še posebej previdni, da ne polijete vode 
v posodi za vodo A6.

4.  Po odpiranju, lahko v posodo za eterična olja A2 dodate nekaj kapljic eteričnega olja, 
kot je prikazano na sliki B1. Pred uporabo eteričnega olja, se obrnite na prodajalca 
ali strokovnjaka o njegovih učinkih in pravilnem doziranju. V posodo za eterična olja 
A2 nalivajte le eterična olja. Po dodajanju eteričnega olja, zaprite posodo za eterična 
olja A2, glejte sliko B2.

5.  Šobo A1 postavite v odprtino za paro A3.

UPORABA VLAŽILCA
1.  Preverite, da je vlažilec zraka pravilno sestavljen. Napajalni kabel priključite 

v električno vtičnico. Izbirni gumb A11 obrnite v levo, da vklopite vlažilec. Indikator 
A10 bo svetil zeleno. Vlažilec zraka bo po nekaj trenutkih začel proizvajati hladno 
paro. Poskrbite, da vlažilec ni usmerjen v pohištvo ali v predmete, ki se občutljivi na 
vlago. Smer pihanja pare lahko nastavite z vrtenjem šobe A1 do zahtevanega kota.

2.  Uporabite izbirni gumb A11 da zvečate ali zmanjšate količino proizvedene 
pare. Izbirni gumb A11 obrnite v  levo, da zvečate količino proizvedene pare, in 
v desno, da količino pare zmanjšate. Če rezervoar za vodo A4 napolnite do roba, je 
pričakovan obratovalni čas 16 ur, z močjo pare nastavljeno na največjo intenzivnost.

Pozor:
Če ste vlažilec prevažali pri temperaturi pod lediščem, ga najprej za približno 
30 min postavite na sobno temperaturo, šele nato ga vklopite.

Vlažilec uporabljajte pri sobni temperaturi od 5 do 40 °C in pri relativni 
vlažnosti do 60 %. V primeru, da sobna temperatura pade pod 0 °C, vlažilec 
izklopite in odstranite vodo iz rezervoarja za vodo A4 in posode za vodo A6, 
da bi preprečili poškodbe.

Ko vlažilec deluje, rezervoarja za vodo A4 ne odstranjujte iz podnožja 
naprave A9, niti se ne dotikajte razpršilne šobe A8. V primeru, da je rezervoar 
za vodo A4 odstranjen med delovanjem, je vlažilec opremljen z varnostno 
funkcijo za samodejni izklop.

3.  Če je nivo vode v posodi za vodo A6 nizek, bo indikator A10 zasvetil rdeče, in vlažilec 
bo samodejno prenehal proizvajati paro. To je varnostna funkcija za preprečevanje 
poškodb na razpršilni šobi A8.

  Če je potrebno, dolijte vodo v skladu z navodili iz točke 2 in 3 v poglavju »Namestitev 
vlažilca, sestavljanje in polnjenje rezervoarja za vodo«. Potem lahko ponovno 
zaženete vlažilec.

4.  Če želite vlažilec izklopiti, obrnite izbirni gumb A11 do konca v levo. Indikator A10 
se bo izklopil. Odklopite vlažilec iz vtičnice in ga očistite v skladu z navodili, ki so 
v poglavju »Čiščenje in vzdrževanje«.

ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE
 ■  Pred čiščenjem poskrbite, da je vlažilec izklopljen in izključen iz vtičnice.
■  Upoštevajte naslednja navodila v  zvezi s  čiščenjem in vzdrževanjem vlažilca. 

V nasprotnem primeru to lahko negativno vpliva na delovanje vlažilca, in neželeni 
mikroorganizmi se lahko začnejo razmnoževati znotraj vlažilca.

Očistite po vsaki uporabi
■  Šobo A1 odstranite iz odprtine za paro A3. Odstranite posodo za eterična olja A2, 

počistite vso preostalo eterično olje, nato pa jo postavite nazaj na svoje mesto. Rezervoar 
za vodo A4 odstranite s podnožja naprave A9, nesite ga do kuhinjskega lijaka, obrnite 
ga na glavno in odprite zaklep A5. Iz rezervoarja skozi odprtino odstranite vso preostalo 
vodo, nato jo sperite s čisto vodo in obrišite z fino krpo. Nazadnje, namestite zaklep A5 
na rezervoar za vodo A4, in šobo vstavite A1 v odprtino A3.

■  Iz posode za vodo A6 odstranite vso vodo in jo z fino krpo obrišite.

Temeljito čiščenje (enkrat na teden)
■  V posodo za vodo A6 nalijte približno 100 ml kisa in ga pustite delovati 15 minut. 

S  čopičem z  nežnimi ščetinami, odstranite vodni kamen iz posode za vodo A6 in 
razpršilne šobe A8. Ves preostal vodni kamen in kis očistite s krpo navlaženo s čisto 
vodo in obrišite do suhega.

■  Temeljito očistite posodo za eterična olja A2pod tekočo vodo ali z uporabo vlažne 
krpe, in jo nato postavite nazaj na njeno mesto.

Pozor:
V rezervoarju za vodo A4 ali v posodi za vodo A6 ne puščajte vode za dlje 
kot en teden. 
Razpršilne šobe A8 se ne dotikajte z ostrimi predmeti, da je ne poškodujete.

■  Očistite zunanjo površino vlažilca kot je zahtevano s fino čisto krpo, rahlo navlaženo 
v mlačni vodi.

■  Podnožja naprave A9 ne potopite ali ga izpirajte pod tekočo vodo. Za čiščenje ne 
uporabljajte abrazivnih čistil, topil, itd. V  nasprotnem primeru lahko poškodujete 
površino naprave.

ODPRAVLJANJE TEŽAV

Težava Možen vzrok Rešitev

Indikatorska 
lučka A10 je 
ugasnjena 
in vlažilec ne 
proizvaja pare.

Vlažilec je povezan 
z nedelujočo vtičnico, 
ali pa sploh ni 
priključen v električno 
vtičnico.

Vlažilec priklopite v delujočo vtičnico in 
uporabite izbirni gumb A11, da nastavite 
količino proizvajanja pare.

Indikatorska 
lučka A10 sveti 
rdeče.

V posodi za vodo A6 
ni dovolj vode.

Vlažilec izklopite in izključite iz vtičnice. 
Napolnite rezervoar za vodo A4 s čisto 
hladno vodo. Vlažilec sestavite, ga 
priključite v vtičnico in ponovno zaženite.

V pari zaznate 
vonjave.

Ko vlažilec uporabite 
prvič je mogoče 
da v pari zaznate 
vonjave.

Odprite čep rezervoarja za vodo A5 in 
pustite rezervoar A4 odprt, da se zrači 
vsaj 12 ur.

V rezervoarju za vodo 
A4 / posodi za vodo 
A6 je umazana voda.

Vlažilec izklopite in izključite iz vtičnice. 
Iz rezervoarja za vodo A4 in posode za 
vodo A6 odstranite vodo. Vse očistite. 
Napolnite rezervoar za vodo A4 s čisto 
hladno vodo. Vlažilec priključite 
v vtičnico in ponovno zaženite.
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Vlažilec ne 
proizvaja 
dovolj, ali sploh 
ne proizvaja 
pare.

V posodi za vodo A6 
ni dovolj ali nič vode.

Vlažilec izklopite in izključite iz vtičnice. 
Napolnite rezervoar za vodo A4 s čisto 
hladno vodo. Vlažilec priključite 
v vtičnico in ponovno zaženite.

Izbirni gumb A11 je 
nastavljen na nizki  
nivo proizvajanja pare.

Če želite več pare, obrnite izbirni gumb 
A11 v desno. 

Razpršilna šoba 
A7 je obložena 
z mineralnimi 
oblogami.

Vlažilec izklopite in izključite iz vtičnice. 
Razpršilno šobo A8 očistite v skladu 
z navodili, ki so v poglavju »Čiščenje in 
vzdrževanje«.

Rezervoar za vodo A4 
ni pravilno vstavljen 
v podnožje naprave 
A9.

Rezervoar za vodo A4 postavite na 
podnožje naprave A9 tako, da se oba 
dela prilegata drug drugemu.

Razpršilna šoba A8 ne 
deluje.

Obrnite se na pooblaščeni servisni center.

Vlažilca ali 
okna v sobi se 
meglijo.

Soba, v kateri je 
vlažilec zraka je 
premajhna ali ja nivo 
vlage previsok.

Zmanjšajte količino pare na minimum 
z obračanjem izbirnega gumba A11 
v levo, ali z izklopom vlažilca zraka.

Na razpršilni 
šobi se kmalu 
nakopičijo 
mineralne 
obloge A8.

To pomeni, da 
uporabljajte vodo, ki 
je pretrda.

Uporabljajte mehkejšo vodo.

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE
Nazivna napetost .................................................................................................................. 220−240 V
Nazivna frekvenca ....................................................................................................................50/60 Hz
Nazivna vhodna moč ......................................................................................................................25 W
Razred zaščite pred električnim udarom ........................................................................................ II
Prostornina rezervoarja za vodo ......................................................................................................4 l
Zmogljivost vlažilca .................................................................................................................250 ml/h
Obratovalni čas, ko je rezervoar za vodo napolnjen do konca .........................................16 h
Raven hrupa  ...............................................................................................................................35 dB(A)

Deklarirana raven hrupa naprave je 35 dB(A), kar predstavlja raven A  zvočne moči 
glede na referenčno akustično moč 1 pW.

Razlaga strokovne terminologije
Razred zaščite pred električnim udarom:
Razred II – Zaščito pred električnim udarom zagotavlja dvojna ali močnejša izolacija.

Pridržujemo si pravico do spremembe besedila in tehnične specifikacije.

NAVODILA IN INFORMACIJE O ODLAGANJU EMBALAŽE
Embalažo odlagajte skladno z lokalnimi predpisi.

ODLAGANJE RABLJENJE ELEKTRIČNE IN ELEKTRONSKE OPREME
Ta simbol na napravah ali izvirnih dokumentih pomeni, da rabljene 
električne in elektronske opreme ne smete odlagati skupaj z ostalimi 
gospodinjskimi odpadki. Za pravilno odlaganje, obnovo ali recikliranje 
teh naprav boste poskrbeli tako, da jih boste dostavili na predpisanem 
mestu za odlaganje. Dodatno, v  nekaterih članicah EU ali drugih 
evropskih državah, lahko rabljene električne in elektronske naprave 
tudi dostavite trgovcu, pri katerem nameravate kupiti novo napravo.
Pravilno odlaganje te naprave pomaga ohraniti dragocene naravne 

vire in preprečuje morebitne negativne vplive na okolje in zdravje, ki so lahko posledica 
nepravilnega odlaganja odpadkov. Za več podrobnosti se posvetujte z  lokalnimi 
oblastmi ali podjetjem za zbiranje odpadkov.
Za nepravilno odlaganje odpadkov te vrste, je lahko v  skladu z  državnimi predpisi, 
določena denarna kazen.
Za poslovne subjekte v državah EU
Če se želite znebiti električnih in elektronskih naprav, se o  podrobnostih posvetujte 
s prodajalcem teh naprav.
Odlaganje v državah zunaj EU.
Ta simbol velja v EU. Če se želite znebiti te naprave, se o podrobnostih posvetujte pri 
lokalnih oblasteh ali prodajalcu tovrstnih naprav.

Ta naprava izpolnjuje vse osnovne zahteve direktiv EU.


