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Splošno
Navodila za uporabo preberite in shranite

Ta navodila za uporabo spadajo k temu ultrazvočnemu vlažilniku zraka  
(v nadaljevanju imenovan samo „izdelek“). Vsebujejo pomembne informacije 
o začetku uporabe in ravnanju z napravo.
Pred začetkom uporabe izdelka skrbno in v celoti preberite navodila za 

uporabo, zlasti varnostne napotke. Neupoštevanje navodil za uporabo lahko privede 
do hudih telesnih poškodb ali škode na izdelku.
Osnova navodil za uporabo so standardi in predpisi, ki veljajo v Evropski uniji. V tujini 
upoštevajte tudi predpise in zakone posamezne države.
Navodila za uporabo shranite za primer kasnejše uporabe. Če izdelek izročite tretjim 
osebam, jim hkrati z njim obvezno izročite ta navodila za uporabo.

Namenska uporaba
Izdelek je zasnovan izključno za vlaženje notranjih prostorov.  
Primeren je izključno za zasebno uporabo in ne za poslovne namene.
Izdelek uporabljajte samo na način, opisan v teh navodilih za uporabo.  
Vsakršna drugačna uporaba velja za nenamensko in lahko privede do materialne 
škode ali celo telesnih poškodb. Izdelek ni igrača.
Proizvajalec ali prodajalec ne prevzema nobenega jamstva za škodo, nastalo zaradi 
nenamenske ali napačne uporabe.
Ta navodila za uporabo je mogoče tudi prenesti s spletnega mesta  
www.wachsmuth-krogmann.com.

Razlaga znakov
V teh navodilih za uporabo, na izdelku ali embalaži so uporabljeni naslednji simboli.

Ta simbol podaja koristne dodatne informacije o sestavljanju ali 
uporabi.

Izjava o skladnosti (glejte poglavje „Izjava o skladnosti“): Izdelki, ozna-
čeni s tem simbolom, izpolnjujejo vse predpise Skupnosti v Evropskem 
gospodarskem prostoru, ki jih je treba upoštevati.

Ta simbol označuje električne naprave z dvojno izoliranim ohišjem, ki 
spadajo v razred zaščite II.
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Znak GS (Geprüfte Sicherheit = preverjena varnost) potrjuje, da izdelek 
izpolnjuje zahteve nemškega zakona o varnosti izdelkov (ProdSG). 
Znak GS pomeni, da ob namenski uporabi in predvidljivi napačni upo-
rabi označenega izdelka nista ogrožena varnost in zdravje uporabnika.

Izdelek med delovanjem oddaja paro. 

Posodo za vodo očistite vsake tri dni.

Filtre morate redno čistiti ali menjavati.

Varnost
Razlaga napotkov
V navodilih za uporabo se uporabljajo naslednji simboli in opozorilne besede.

 OPOZORILO!
Ta opozorilni simbol/opozorilna beseda označuje 
nevarnost s srednjo stopnjo tveganja, zaradi 
katere lahko, če se ji ne izognemo, pride do smrti 
ali hudih telesnih poškodb.

OBVESTILO!
Ta opozorilna beseda opozarja pred možno mate-
rialno škodo.

Splošni varnostni napotki

 OPOZORILO!

Nevarnost električnega udara!
Pomanjkljiva električna napeljava ali previsoka električna napetost 
lahko povzročita električni udar.

 − Izdelek priključite le, če se električna napetost električne vtič-
nice ujema s podatki na tipski ploščici naprave.

 − Izdelek priklopite samo v lahko dostopno električno vtičnico, da ga 
boste v primeru okvare lahko hitro izklopili iz električnega omrežja.
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 − Izdelka ne uporabljajte, če so na njem vidne poškodbe ali sta 
poškodovana električni kabel ali električni vtič.

 − Če je poškodovan električni kabel izdelka, ga mora zamenjati 
proizvajalec, njegova služba za stranke ali podobno usposo-
bljena oseba, da se izognete nevarnostim.

 − Ne odpirajte ohišja, ampak popravilo prepustite strokovnjakom. 
V ta namen se obrnite na pooblaščeni servis. V primerih samos-
tojno izvedenih popravil, neustreznega priklopa ali nepravilne 
uporabe bodo jamstveni in garancijski zahtevki zavrnjeni.

 − Pri popravilih je dovoljeno uporabiti le dele, ki ustrezajo prvot-
nim podatkom o napravi. V tem izdelku so električni in mehan-
ski deli, ki so nujno potrebni za zaščito pred viri nevarnosti.

 − Izdelka ne uporabljajte z zunanjo stikalno uro ali ločenim siste-
mom za daljinsko upravljanje.

 − Izdelka, električnega kabla ali električnega vtiča ne potapljajte 
v vodo ali druge tekočine.

 − Električnega vtiča se ne dotikajte z vlažnimi rokami.
 − Električnega vtiča nikoli ne vlecite iz vtičnice za električni 

kabel, temveč vedno primite za električni vtič.
 − Električnega kabla nikoli ne uporabljajte kot ročaj za prenašanje 

izdelka.
 − Izdelka, električnega vtiča in omrežnega kabla ne izpostav-

ljajte bližini ognja in vročih površin.
 − Električni kabel položite tako, da se obenj ne bo mogel nihče 

spotakniti.
 − Električnega kabla ne prepogibajte in ga ne polagajte čez 

ostre robove.
 − Izdelek uporabljajte le v notranjih prostorih. Nikoli ga ne upo-

rabljajte v vlažnih prostorih ali na dežju.
 − Izdelek vedno shranjujte tako, da ne more pasti v kopalno kad 

ali umivalnik.
 − Nikoli ne prijemajte oziroma ne segajte po električno napravo, 

če je padla v vodo. V tem primeru takoj izvlecite električni vtič 
iz električne vtičnice.
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 − Poskrbite, da otroci v izdelek ne bodo potiskali nobenih pred-
metov.

 − Če izdelka ne uporabljate, ga čistite, vanj nalivate vodo (upo-
števajte razdelek »Nalivanje vode«) ali če se pojavi motnja, ga 
vedno izklopite in izvlecite električni vtič iz električne vtičnice.

 − Izdelek med polnjenjem z vodo ali praznjenjem in čiščenjem 
vedno izklopite iz električnega omrežja.

 OPOZORILO!

Nevarnosti za otroke in osebe z zmanjšanimi telesnimi, zaznav-
nimi ali duševnimi sposobnostmi (na primer ljudi z delnimi 
telesnimi okvarami, starejše osebe z zmanjšanimi telesnimi in 
duševnimi sposobnostmi) ali s pomanjkanjem izkušenj in zna-
nja (na primer starejši otroci).

 − Ta izdelek lahko uporabljajo otroci, starejši od osem let, in osebe z 
zmanjšanimi telesnimi, zaznavnimi ali duševnimi sposobnostmi 
ali s pomanjkanjem izkušenj in znanja, če so pod nadzorom ali so 
bile seznanjene z varno uporabo izdelka in razumejo posledične 
nevarnosti. Otroci se ne smejo igrati z izdelkom. Otroci ne smejo 
izvajati čiščenja in vzdrževanja brez nadzora.

 − Poskrbite, da se otroci, mlajši od osem let, izdelku in priključni 
napeljavi ne bodo približevali.

 − Izdelka med delovanjem ne puščajte brez nadzora.
 − Ne dovolite otrokom, da bi se igrali z embalažno folijo.  

Otroci se lahko pri igranju zapletejo v njo in se zadušijo.

 OPOZORILO!

Nevarnost za zdravje!
Nepravilna uporaba izdelka je lahko zdravju škodljiva.

 − OPOZORILO: Mikroorganizmi, ki se lahko nahajajo v vodi ali 
okolici, kjer se izdelek uporablja ali hrani, se lahko v posodi za 
vodo razmnožujejo in se izpihujejo v zrak, kar povzroča resno 
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tveganje za zdravje, če vode ne menjavate in posode za vodo 
temeljito ne očistite vsake tri dni.

 − Upoštevajte, da lahko visoka vlažnost zraka pospešuje raz-
množevanje bioloških mikroorganizmov v okolici.

 − Nikakor ne dopuščajte, da bi bila okolica izdelka vlažna ali 
mokra. Če se pojavi vlaga, je potrebno zmanjšati izpust. Če 
izpusta ni mogoče zmanjšati, morate izdelek uporabljati le 
periodično. Nikakor ne dopustite, da vpojni materiali, kot so 
talne obloge, zastori, zavese ali namizni prti postanejo vlažni.

 − Če izdelka ne uporabljate, v posodi za vodo ne sme biti vode.
 − Preden izdelek shranite, ga morate izprazniti in očistiti. Pred 

naslednjo uporabo morate izdelek očistiti.

OBVESTILO!

Nevarnost poškodb!
Nepravilno ravnanje z izdelkom lahko izdelek poškoduje.

 − Izdelek postavite na dobro dostopno, ravno, suho, proti vročini 
odporno in dovolj stabilno delovno površino. Izdelka ne pos-
tavljajte na rob delovne površine.

 − Preprečite toplotni zastoj tako, da izdelka ne postavite nepos-
redno k steni ali pod viseče omarice ipd. Uhajajoča para lahko 
poškoduje pohištvo.

 − Izdelka med delovanjem ne pokrivajte.
 − Izdelka nikoli ne postavljajte na ali v bližino vročih površin 

(plošče štedilnika itd.).
 − Poskrbite, da električni kabel ne pride v stik z vročimi deli.
 − Izdelka nikoli ne izpostavljajte visokim temperaturam (gretje 

itd.) ali vremenskim vplivom (dežju itd.).
 − Izdelka ne izpostavljajte neposrednim sončnim žarkom ali kro-

ženju vročega zraka.
 − Izdelka ne uporabljajte pri temperaturah okolice, nižjih od 

0 °C. Če voda v posodi za vodo zmrzne, počakajte, da se odtali.
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 − Če je temperatura v prostoru nižja od 0 °C, izpraznite posodo 
za vodo, ker lahko zmrzujoča voda poškoduje izdelek.

 − V posodo za vodo nikoli ne vlivajte vode s temperaturo nad 
40 °C, da se izognete spremembam barve in deformacijam.

 − Vodo vlivajte samo v posodo za vodo in nikoli v druge dele 
izdelka.

 − Nikoli ne vlivajte vode v odprtino za izhajanje pare ali kanal za 
izhajanje pare na izdelku. Mokra mesta na izdelku obrišite s 
suho krpo.

 − V posodo za vodo ne dajajte nobenih kovin, kemikalij ali čistil, 
sicer izhlapevanje ne bo dobro delovalo.

 − Nikoli ne odstranite preostale vode iz cevi za paro, ko je izdelek 
vklopljen. S tem lahko uničite merilno tipalo.

 − Če je v posodi za vodo veliko vode, izdelka ne premikajte pre-
več, sicer lahko voda izstopi in vdre v druge dele izdelka.

 − Izdelka nikoli ne potapljajte v vodo, da bi ga očistili in za čišče-
nje ne uporabljajte parnih čistilnikov. Sicer ga lahko poškodu-
jete.

 − Izdelka v nobenem primeru ne dajajte v pomivalni stroj. S tem 
bi ga uničili.

 − Izdelka ne uporabljajte več, če so na njegovih plastičnih 
sestavnih delih praske oz. razpoke ali če so ti deli deformirani. 
Poškodovane dele zamenjajte zgolj z ustreznimi originalnimi 
nadomestnimi deli.

 − Upoštevajte poglavje »Čiščenje«.



Opis izdelka

10

Opis izdelka
Izdelek je namenjen povečevanju zračne vlage v notranjih prostorih.  
Voda, napolnjena v posodi za vodo  2 , se za to prek krmilne enote  3  z ultrazvoki 
razprši na zelo majhne kapljice in se prek kanala za izhajanje pare  7  skozi odprtino 
za izhajanje pare  6  v pokrovu  1  oddaja kot para oz. razpršilna meglica v zrak v 
prostoru. Frekvenca uporabljenih ultrazvokov je pri tem tako visoka, da jih ne slišijo 
niti človek niti živali.
Odvisno od vaše osebnih želja lahko v skodelico z aromo  4  dodate tudi dišeče olje. 
Para, ki uhaja skozi blazinico z aromo  5 , nase veže dišeče olje in ga porazdeli po 
zraku v prostoru. 
Kot vizualno pašo za oči lahko vklopite osvetlitev tal  8  krmilne enote. Osvetlitev tal 
sestavljajo svetilne diode, ki v vklopljenem stanju oddajajo modro svetlobo.
Izdelek se napaja iz električnega omrežja. Električni priklop se izvede z električnim 
kablom z električnim vtičem  9 .

1 Pokrov 4 Skodelica z aromo 7 Kanal za izhajanje pare

2 Posoda za vodo 5 Blazinica z aromo 8 Osvetlitev tal

3 Krmilna enota 6 Odprtina za izhajanje 
pare

9 Električni kabel z  
električnim vtičem

2

3

9 8

1 6

4

7

5

A
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Prva uporaba
Preverite izdelek in vsebino kompleta

OBVESTILO!

Nevarnost poškodb!
Če embalažo neprevidno odprete z ostrim nožem ali drugimi koni-
častimi predmeti, lahko hitro poškodujete izdelek.

 − Embalažo odpirajte zelo previdno.
1. Vzemite izdelek iz embalaže.
2. Preverite, ali so v kompletu vsi deli (glejte str. 2).
3. Preverite, ali so na izdelku ali posameznih delih vidne 

poškodbe.  
V tem primeru izdelka ne uporabljajte.  
Obrnite se na izdajatelja jamstva, kot je opisano na 
garancijskem listu.

4. Posodo za vodo  2  in zapiralno kapico  10  sperite s 
čisto vodo (glejte sl. B).

Upravljanje

OBVESTILO!

Nevarnost poškodb!
Nenavadni zvoki ali vonjave lahko nakazujejo, da je izdelek poško-
dovan.

 − Če izdelek povzroča nenavadne zvoke ali vonjave, takoj izvle-
cite električni vtič iz električne vtičnice.

 − Obrnite se na izdajatelja jamstva, kot je opisano na garancij-
skem listu.

2

10B

2 Posoda za vodo

10 Zapiralna kapica
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OBVESTILO!

Nevarnost poškodb!
Če izdelek uporabljate s prazno posodo za vodo, se lahko hitro 
poškoduje.

 − Izdelka nikoli ne uporabljajte brez vode v posodi za vodo.
• Izdelek uporabljajte s hladno, prekuhano ali destilirano vodo.
• Redno menjavajte vodo v posodi za vodo, da izdelek ostane čist.
• Ko je posoda za vodo polna, lahko izdelek neprekinjeno deluje od 

7 do 12 ur brez dolivanja vode.

Postavitev izdelka
 − Izdelek postavite v bližino električne vtičnice z zaščitnim kontaktom in omrežno 

napetostjo v skladu s tipsko tablico. Pri tem pazite na dostopnost električne vtičnice 
z zaščitnim kontaktom.

Nalivanje vode

 OPOZORILO!

Nevarnost električnega udara!
Če se izdelek s polno posodo za vodo prevrne, lahko iztekajoča voda 
steče čez druge električne naprave in povzroči električni udar.

 − Izdelek postavite na varno mesto.
 − Če izdelka dalj časa ne boste uporabljali, izpraznite posodo za 

vodo.
 − Pazite, da je pri polnjenju vode električni kabel izvlečen iz ele-

ktrične vtičnice.
1. Primite posodo za vodo  2  za ročaj za prenašanje  12  in jo snemite s krmilne 

enote  3 . Postavite posodo za vodo na glavo (glejte sl. 1).
2. Odvijte zapiralno kapico  10  v nasprotni smeri urnega kazalca s posode za vodo.
3. Skozi odprtino posode za vodo  13  v posodo za vodo nalijte največ 2800 ml vode. 

Nivo vode lahko razberete na za to predvidenem kontrolnem okencu  11 .
4. Privijte zapiralno kapico  10  v smeri urnega kazalca in s suho krpo pobrišite 

ostanke vode.
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5. Namestite posodo za vodo z nastavkom za paro  14  navzdol na krmilno enoto  3 .

2 Posoda za vodo 11 Kontrolno okence 13 Odprtina posode za 
vodo

3 Krmilna enota 12 Ročaj za prenašanje 14 Nastavek za paro

10 Zapiralna kapica

10

2

12

2

11

3

13

14

1

Priključitev izdelka
 − Priključite izdelek z električnim kablom z električnim vtičem  9  v električno  

vtičnico z zaščitnim kontaktom.
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Vklop in izklop izdelka
Izdelek ima tri stopnje vlaženja. Med stopnjami vlaženja lahko preklapljate s pritiskom 
senzorske tipke Power  15  (glejte sl. C).  
Odvisno od tega, katero stopnjo nastavite, sveti senzorska tipka Power v določeni barvi.

Barva Stopnja vlaženja
Rdeča Visoka

Rumena Srednja

Zelena Nizka

1. Pritisnite senzorsko tipko Power  15 , da izdelek 
vklopite.
Senzorska tipka Power sveti rdeče.

2. Če želite nastaviti katero drugo stopnjo vlaženja, 
znova pritisnite senzorsko tipko Power, dokler ne sveti 
v želeni barvi.

3. Za izklop izdelka znova pritisnite senzorsko tipko 
Power, dokler ta ne sveti več.

Vklop in izklop osvetlitve tal
Izdelek ima vgrajeno osvetlitev tal  8  s svetilnimi dio-
dami, ki so nameščene na dnu krmilne enote  3  in sve-
tijo modro (glejte sl. D).

1. Za vklop osvetlitve tal pritisnite senzorsko tipko  
Light  16 . 
Senzorska tipka Light sveti modro.

2. Za izklop osvetlitve tal ponovno pritisnite senzorsko 
tipko Light.

15

C

15 Senzorska tipka Power

16

8

D

8 Osvetlitev tal

16 Senzorska tipka Light
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Dolivanje vode
Ko v posodi za vodo ni več vode, vgrajeni varnostni mehanizem samo-
dejno ustavi proces izhlapevanja.  
Senzorska tipka Power utripa rdeče in iz odprtine za izhajanje pare 
vodna para ne izhaja več.

1. Za ponovno uporabo izdelka izvlecite električni vtič  9  iz električne vtičnice in 
nalijte vodo v posodo za vodo (glejte poglavje „Nalivanje vode“).

2. Vtaknite električni vtič v električno vtičnico in vklopite izdelek (glejte poglavje 
„Vklop in izklop izdelka“).

Konec uporabe
1. Za izklop izdelka pritisnite (po potrebi večkrat) senzorsko tipko Power  15 , dokler 

ta ne sveti več (glejte poglavje „Vklop in izklop izdelka“).
2. Izvlecite električni vtič  9  iz električne vtičnice z zaščitnim kontaktom.

Polnjenje prostora za aromo

OBVESTILO!

Nevarnost poškodb!
Če skodelico z aromo napolnite z vodo, lahko izdelek poškodujete.

 − Ne vlivajte vode v prostor za aromo.
V skodelico z aromo lahko dodate dišeče olje. Para, ki uhaja skozi blazi-
nico z aromo, nase veže dišeče olje in ga porazdeli po zraku v prostoru.  
Količina uporabljenega dišečega olja je odvisna od vrste olja, pa tudi 
od vaših osebnih želja. V primeru dvoma v skodelico z aromo dodajte 
najprej nekaj manj dišečega olja.

1. Snemite pokrov  1  s posode za vodo  2  (glejte sl. 2).
2. Odstranite blazinice z aromo  5 .
3. V skodelico z aromo  4  dodajte dišeče olje.
4. Blazinico z aromo položite v skodelico z aromo.

Pazite, da bo blazinica z aromo lahko vpila dišeče olje in da dišeče olje ne bo izsto-
palo iz skodelice z aromo in izteklo.

5. Postavite skodelico z aromo z blazinico z aromo zgoraj na posodo za vodo tako, da 
bo odprtina na kanalu za izhajanje pare  7 .
Če ne želite uporabiti aromatičnega olja, odstranite skodelico in jo shranite na hla-
dnem mestu.
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6. Pokrov namestite nazaj na posodo za vodo.

1

2

4

7

5

2

1 Pokrov 4 Skodelica z aromo 7 Kanal za izhajanje pare

2 Posoda za vodo 5 Blazinica z aromo

Čiščenje

 OPOZORILO!

Nevarnost električnega udara!
Če v ohišje izdelka zaide voda ali druga tekočina, lahko pride do 
električnega udara.

 − Pred čiščenjem vedno izvlecite električni vtič iz električne vtič-
nice in počakajte, da se izdelek popolnoma ohladi, preden ga 
očistite in pospravite!

 OPOZORILO!

Nevarnost za zdravje!
Nepravilna uporaba izdelka je lahko zdravju škodljiva.

 − Posodo za vodo morate izprazniti vsake tri dni ter jo ponovno 
napolniti.  
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Preden jo napolnite, morate posodo za vodo očistiti, kot je 
opisano v poglavju „Čiščenje“. Vsako oblogo, usedlino ali plast 
umazanije, ki se je pojavila na površinah posode za vodo ali na 
notranjih površinah, morate odstraniti. Vse površine morate 
obrisati, da bodo popolnoma suhe.

OBVESTILO!

Nevarnost električnega kratkega stika! 
Če v ohišje izdelka zaide voda ali druge tekočine, lahko pride do 
kratkega stika.

 − Izdelka nikoli ne potapljajte v vodo ali druge tekočine.
 − Pazite, da v ohišje ne steče voda ali druga tekočina.

OBVESTILO!

Nevarnost poškodb!
Nepravilno ravnanje z izdelkom lahko izdelek poškoduje.

 − Za čiščenje ne uporabljajte agresivnih čistilnih sredstev, krtač 
s kovinskimi ali najlonskimi ščetinami ter ostrih ali kovinskih 
predmetov, kot so noži, trde lopatice in podobno. Te snovi 
lahko poškodujejo površine.

 − Izdelka za čiščenje nikoli ne potapljajte v vodo ali druge teko-
čine in ne uporabljajte parnih čistilnikov. Sicer ga lahko poško-
dujete.

 − Izdelka v nobenem primeru ne dajajte v pomivalni stroj.  
S tem bi ga uničili.

• Posodo za vodo morate očistiti na vsake tri dni.
• Krmilno enoto morate čistiti enkrat tedensko.

 − Pred čiščenjem izvlecite električni vtič  9  iz električne vtičnice.
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Čiščenje zunanjih delov
 − Zunanjost izdelka obrišite z rahlo navlaženo krpo. Nato počakajte, da se vsi deli 

popolnoma posušijo, preden začnete izdelek ponovno uporabljati.

Odstranjevanje vodnega kamna in čiščenje posode za 
vodo

1. Odvijte zapiralno kapico  10  s posode za vodo  2  in odstranite morebitne used-
line delcev umazanije, ki so se nabrali v posodi za vodo (glejte sl. B).
Obrišite obloge vodnega kamna z vlažno krpo in po potrebi za odstranjevanje vo-
dnega kamna uporabite nekaj kisa. 

2. Posodo za vodo in zapiralno kapico naposled sperite s čisto vodo.

Čiščenje krmilne enote
 − Obloge vodnega kamna v notranjosti in na površini krmilne enote  3  obrišite z 

vlažno krpo.  
Za odstranjevanje vodnega kamna po potrebi uporabite nekaj kisa.

Čiščenje cevi za izpust zraka
1. Cev za izpust zraka  17  na krmilni enoti  3  

obrišite z vlažno krpo (glejte sl. E).
Za odstranjevanje vodnega kamna po pot-
rebi uporabite nekaj kisa. 

2. Pustite, da se cev za izpust zraka popol-
noma posuši.

Čiščenje blazinice z aromo
 − Blazinico z aromo  5  izperite s toplo vodo in pustite, da se popolnoma posuši, 

preden jo ponovno vstavite (glejte sl. A).

Čiščenje filtra za prah
1. Snemite posodo za vodo  2  s krmilne enote  3  in jo dajte na stran (glejte sl. A).
2. Pazljivo odlijte vodo, ki je ostala v krmilni enoti.
3. Krmilno enoto postavite na glavo (glejte sl. 3). Pritisnite kapico talnega  

zapirala  19  navznoter, jo zasučite v levo in jo snemite s talne odprtine  18 .
4. Snemite filter za prah  20  in ga izperite s toplo vodo. Počakajte, da se popolnoma 

posuši, preden ga ponovno uporabite.
5. Talno odprtino ponovno zaprite s kapico talnega zapirala, tako da jo potisnete 

noter in jo zasučete v desno.

3

17

E

3 Krmilna 
enota

17 Izpust zraka
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3 Krmilna enota 19 Kapica talnega zapirala

18 Talna odprtina 20 Filter za prah

OPEN
CLOSE

18

3

19

20

3

Vzdrževanje
Zamenjava krogličnega filtra s srebrovimi ioni

• Kroglični filter s srebrovimi ioni skrbi za to, da se v vodi ne razmnožijo 
klice.

• Kroglični filter s srebrovimi ioni je treba zamenjati na vsakih  
160 delovnih ur, sicer izgubi svoj učinek.

1. Snemite posodo za vodo  2  s krmilne enote  3  in jo dajte na stran (glejte sl. A).
2. Izvzemite kroglični filter s  

srebrovimi ioni  21  iz njegovega nastavka 
v krmilni enoti in ga zamenjajte z novim 
krogličnim filtrom s srebrovimi ioni 
(glejte sl. F).

3. Znova namestite posodo za vodo z nastav-
kom za paro  14  navzdol na krmilno enoto.

Novi kroglični filter s srebrovimi ioni lahko naročite/kupite pri servisni 
službi prodajalca.

 − Za to uporabite priloženo naročilnico. Če pri sebi nimate naročilnice, 
se za to najprej obrnite na izdajatelja jamstva, kot je opisano na 
garancijskem listu.

 − Uporabljajte samo originalne kroglične filtre s srebrovimi ioni.

3

21

F

3 Krmilna enota

21 Kroglični filter s srebrovimi ioni
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Shranjevanje
 − Izpraznite in očistite posodo za vodo  2 , odstranite vodo iz notranjosti krmilne 

enote  3  in s krpo obrišite vse dele, da bodo popolnoma suhi (glejte sl. A).
 − Izdelek v originalni embalaži shranite nedosegljivo otrokom na suhem mestu.

Odprava napak
Težava Možni vzrok Rešitev

Senzorski tipki  15 /
16  ne svetita. 

Vodna para ne izhaja.

Električni vtič  9  ni pra-
vilno vtaknjen.

 − Električni vtič  9  vtaknite v 
električno vtičnico.

Izdelek ni vklopljen.  − Pritisnite senzorsko tipko 
Power  15 .

Senzorska tipka 
Power  15  desetkrat 
utripne in ugasne. 
Vodna para ne izhaja.

Ni vode v posodi za  
vodo  2 .

 − Nalijte vodo v posodo za  
vodo  2 .

Vodna para smrdi. Izdelek je nov.
Voda v posodi za  
vodo  2  ni čista.

 − Očistite posodo za vodo  2 .
 − Če motnja obstaja še naprej, 

zamenjajte posodo za vodo.

Senzorska tipka 
Power  15  sveti. 
Vodna para ne izhaja.

Nivo vode v krmilni  
enoti  3  je previsok.

 − Izvlecite električni vtič  9  iz 
električne vtičnice.

 − Snemite posodo za  
vodo  2  s krmilne enote  3  
in iz krmilne enote odlijte 
nekaj vode.

 − Trdno privijte zapiralno  
kapico  10 .

Izhaja le zelo malo 
vodne pare.

Voda ni čista ali je pre-
dolgo stala.

 − Zamenjajte vodo v posodi za 
vodo  2 .
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Tehnični podatki
Model: HTJ-2108-W / HTJ-2108-B
Številka izdelka: 808724
Napetost električnega omrežja: 220-240 V~, 50–60 Hz
Moč: 25 W
Frekvenca: 2,4 MHz
Zmogljivost razprševanja: najv. 300 ml/h
Prostornina posode za vodo: pribl. 2 800 ml
Dolžina električnega kabla: približno 1,2 m
Razred zaščite: II 
Dimenzije: pribl. 17,6 × 17,6 × 31,5 cm
Filter za prah

Material: Goba iz poliuretana
Filter za vodo

Interval za zamenjavo: vsake 3 do 6 mesecev pri neprekinjeni uporabi
Material: srebrov ion

Odlaganje med odpadke
Odlaganje embalaže med odpadke

Embalažo odložite med odpadke ločeno po vrstah materialov. Lepenko in 
karton zavrzite med odpadni papir, folije pa med odpadke za recikliranje.

Odlaganje izdelka med odpadke
(Velja v Evropski uniji in drugih evropskih državah s sistemi za ločeno zbiranje sekun-
darnih surovin.)

Odpadnih naprav ni dovoljeno odlagati med gospodinjske odpadke! 
Ko izdelka ni več mogoče uporabljati, ima vsak potrošnik zakonsko 
dolžnost, da odpadne naprave odda ločeno od gospodinjskih odpad-
kov, npr. na zbirno mesto v svoji občini/mestni četrti. Tako se zagotovi stro-
kovno recikliranje starih naprav in prepreči negativne vplive na okolje. 

Električne naprave so zato označene s tukaj prikazanim simbolom.
Filtre lahko zavržete med običajne gospodinjske odpadke.
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Izjava o skladnosti
Mi, AHG Wachsmuth & Krogmann mbH, Lange Mühren 1, 20095 Hamburg, 
Nemčija, izjavljamo, da smo izključno odgovorni, da zgoraj navedeni 
izdelek izpolnjuje temeljne zahteve navedenih Direktiv EU. Izjavo ES 
o skladnosti lahko zahtevate na naslovu proizvajalca, navedenem na 
garancijskem listu.



Hitro in preprosto do cilja s kodami QR

Hitro in preprosto do cilja s kodami QR

Ne glede na to, ali potrebujete informacije o izdelkih, nadomestne dele, 
dodatno opremo, podatke o garancijah izdelovalcev ali servisih ali si želite 
udobno ogledati videoposnetek z navodili – s kodami QR boste zlahka na cilju.

Kaj so kode QR?
Kode QR (QR = Quick Response oziroma hiter odziv) so grafične kode, ki jih je 
mogoče prebrati s kamero pametnega telefona in na primer vsebujejo povezavo 
do spletne strani ali kontaktne podatke.

Prednost za vas: Ni več nadležnega prepisovanja spletnih naslovov ali kontaktnih 
podatkov!

Postopek:
Za optično branje kode QR potrebujete le pametni telefon, nameščen program 
(bralnik) za branje kod QR ter povezavo z internetom.*

Bralniki kod QR so praviloma na voljo za brezplačen prenos iz spletne trgovine s 
programi (aplikacijami) vašega pametnega telefona.

Preizkusite zdaj
S pametnim telefonom preprosto optično preberite naslednjo kodo QR in izvedite 
več o Hoferjevem izdelku, ki ste ga kupili.*

Hoferjev storitveni portal
Vse zgoraj navedene informacije so na voljo tudi na  
Hoferjevem storitvenem portalu na spletnem naslovu  
ww.hofer-servis.si.

*Pri uporabi bralnika kod QR lahko nastanejo stroški povezave z internetom, kar je 
odvisno od vrste vaše naročnine.
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