ADNOTACJA O DOKONANYCH NAPRAWACH
Lp.

Data zgłoszenia
naprawy

Data wykonania

Opis naprawy

PL

Pieczęć i podpis

Sanico
INSTRUKCJA OBSŁUGI
I GWARANCJA

ULTRADŹWIĘKOWY NAWILŻACZ
POWIETRZA

SYMPHONY 20186

INSTRUKCJA OBSŁUGI I GWARANCJA
Ultradźwiękowy nawilżacz powietrza SYMPHONY 20186
SZANOWNI KLIENCI!
Dziękujemy za wybór ultradźwiękowego nawilżacza powietrza SYMPHONY 20186.
Życzymy Państwu przyjemnego użytkowania!
Przed uruchomieniem urządzenia prosimy uważnie przeczytać instrukcję obsługi.
Producent zastrzega sobie prawo do zmiany lub modyfikacji specyfikacji urządzenia
bez uprzedniego zawiadomienia.

INFORMACJE TECHNICZNE
Napięcie zasilania
( DC Volt )

Moc
( Watt )

Dozwolona
temperatura wody
(C)

Pojemność pojemnika
na wodę
(L)

230V

30W

1 - 40

3,5 litra

Ilość rozpylanej
pary (ml/godz.)

Obszar
działania

Poziom
głośności

300 ml

40 m2

<35 dB(A)

8. Gwarancją nie są objęte:
a) uszkodzenia powstałe w wyniku niewłaściwego użytkowania
(niezgodnie z instrukcją obsługi),
b) uszkodzenia powstałe w wyniku użytkowania w pomieszczeniach
o dużym zapyleniu i zanieczyszczeniu powietrza,
c) czynności konserwacyjne wynikające z normalnego zużycia części
(np. wymiany bezpieczników, żarówek, materiałów eksploatacyjnych),
d) uszkodzenia mechaniczne, termiczne i chemiczne
(np. uszkodzenia powstałe od kamienia osadzającego się na urządzeniu,
w wyniku używania niewłaściwej wody),
e) naprawy dokonane przez osoby nieupoważnione,
f) przyczyny inne niż tkwiące w sprzęcie.
9. Warunkiem ważności karty gwarancyjnej jest wpisanie daty sprzedaży i typu
urządzenia potwierdzone pieczątką i podpisem sprzedawcy.
10. Użytkownik jest zobowiązany do dostarczenia do naprawy sprzętu kompletnego
wraz z dokumentami, inaczej reklamacja może być nie uznana, ponadto musi
jednoznacznie określić usterki.
11. Wszelkie naprawy i przeróbki sprzętu dokonane przez osoby lub zakłady
nieupoważnione przez gwaranta powodują utratę uprawnień wynikających
z niniejszej gwarancji.
12. Reklamowany sprzęt powinien być dostarczony do serwisu w oryginalnym
opakowaniu lub w opakowaniu zabezpieczającym sprzęt przed uszkodzeniem
– w przeciwnym wypadku odpowiedzialność za ewentualne uszkodzenia
mechaniczne w czasie transportu ponosi użytkownik.
13. Sprzęt przeznaczony jest do eksploatacji w pomieszczeniach w warunkach
domowych i biurowych, w przypadku innego użytkowania traci gwarancję.
14. Wszelkie reklamacje należy zgłaszać w punkcie zakupu.
15. Szczególne obowiązki gwaranta i uprawnienia nabywcy wynikające z gwarancji
określa Kodeks Cywilny.

ZALETY TEGO NAWILŻACZA:
Wytwarza chłodną i orzeźwiającą parę wodną
Charakteryzuje się cichą pracą
Eliminuje ładunki elektrostatyczne
Niski pobór mocy
Duża wydajność - 300 ml/godz.
Odświeża powietrze
Zapobiega chorobom, chroni skórę
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„Sanico Electronics Polska” Sp. z o.o.
ul. Matuszewska 14
03-876 Warszawa
tel. 22 744 20 50; fax 22 744 20 52
e-mail: sanico@sanico.com.pl
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KARTA GWARANCYJNA

UWAGI O BEZPIECZEŃSTWIE UŻYTKOWANIA

Ważna tylko z dowodem zakupu
Nazwa produktu: ............................................................................................................................
Typ: ................................................................................................................................................
Nr fabryczny: .................................................................................................................................
Data sprzedaży: .............................................................................................................................

....................................................................

pieczątka i podpis sprzedawcy

WARUNKI GWARANCJI:
1. “Sanico Electronics Polska” Sp. z o.o. udziela gwarancji na sprawne
działanie urządzenia.
2. Okres gwarancji dla użytkownika wynosi 12 miesięcy i liczy się od dnia
sprzedaży sprzętu.
3. Gwarancja obejmuje wyłącznie wady dotyczące wadliwych materiałów,
nieprawidłowości montażu i złego wykonania technologii.
4. Wady lub uszkodzenia urządzenia ujawnione w okresie gwarancji zostaną
bezpłatnie usunięte w ciągu 14 dni od daty dostarczenia urządzenia do punktu
serwisowego (opóźnienia wynikające z transportu nie powodują
dodatkowych roszczeń klienta).
5. Reklamowany sprzęt jest dostarczany i odbierany przez nabywcę na koszt własny.
6. Sposób naprawy ustala gwarant.
7. W razie braku możliwości wykonania naprawy stwierdzonej przez punkt serwisowy,
nabywcy przysługuje prawo do wymiany sprzętu na wolny od wad
lub do zwrotu gotówki.
Wymiany lub zwrotu gotówki dokonuje punkt handlowy, który sprzęt sprzedał.
10

Przed rozpoczęciem użytkowania należy dokładnie przeczytać całą instrukcję.
Należy usunąć opakowanie i upewnić się, że sprzęt nie jest uszkodzony.
Jeżeli kabel zasilania nosi oznaki uszkodzenia nie można sprzętu użytkować.
Zanim włożysz wtyczkę do gniazdka, upewnij się, że napięcie prądu w gniazdkach
odpowiada wartościom podanym na tabliczce znamionowej sprzętu.
Należy umieścić sprzęt w miejscu równym i płaskim, kabel bezwzględnie musi być
oddalony od źródła ciepła, nie wolno go nadeptywać.
Nie wolno umieszczać urządzenia na meblach lub tam, gdzie jest wymagana suchość.
Najlepiej umieścić sprzęt na niemetalowym wodoodpornym miejscu.
Nie wolno umieszczać urządzenia bezpośrednio na słońcu, w pobliżu źródła ciepła,
w pobliżu komputera lub innych sprzętu elektrycznego i elektronicznego (istnieje
prawdopodobieństwo, że intensywna wilgoć wytwarzana przez nawilżacz im zaszkodzi).
Urządzenie nie jest zabawką, nie wolno pozwalać dzieciom bawić się nim.
Aby uniknąć ryzyka uszkodzenia ciała lub porażenia prądem, należy urządzenie
umieścić w miejscu niedostępnym dla dzieci.
Urządzenie jest przeznaczone do użytkowania we wnętrzu pomieszczenia.
Nie użytkować sprzętu bez wlanej wody, trzeba go wtedy wyłączyć.
Nie należy dodawać olejków zapachowych, chemikaliów do nawilżacza i nie wolno
zasłaniać lub zatykać wydmuchu pary wodnej.
Należy wypełniać pojemnik wodą do poziomu zaznaczonego.
W trakcie czyszczenia sprzętu należy wyłączyć go i wyjąć wtyczkę kabla zasilania
z kontaktu, by unikać ryzyka porażenia prądem. Nie przenosić włączonego nawilżacza.
Dłoń, którą wyjmujemy i wkładamy wtyczkę kabla do kontaktu musi być sucha.
Urządzenia nie powinno być użytkowane w szczelnie zamkniętym pomieszczeniu,
ponieważ wysokie natężenie wilgoci może uszkodzić meble lub sprzęty elektryczne.
Nigdy nie kierować wydmuch pary bezpośrednio na ludzi, meble lub ściany.
Urządzenie należy użytkować zgodnie z jego właściwym przeznaczeniem.
Nie należy spryskiwać urządzenia żrącymi środkami chemicznymi,
bo może to spowodować zniszczenie go.
Jeżeli kabel zasilania jest uszkodzony, musi on być zmieniony przez punkty serwisowe
albo osoby posiadające takie kwalifikacje, a parametry nowego kabla muszą
odpowiadać oryginalnemu.
By uniknąć ryzyka pożaru i porażenia prądem, nie należy rozmontowywać obudowy
nawilżacza samodzielnie.
Wszystkie czynności serwisowe, oprócz czyszczenia i wlania wody, powinny być
wykonywane przez autoryzowane punkty serwisowe.
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UTRZYMANIE I KONSERWACJA

URUCHOMIENIE I OBSŁUGA
Zdjąć pojemnik na wodę (rys. 2) i odwrócić do góry nogami (rys. 3).
Odkręcić nakrętkę (rys. 3), wylać resztę starej wody (nie dotyczy użytkowania pierwszy raz)
i opłukać pojemnik czystą wodą.
Wlać do pojemnika czystą, zimną wodę (rys. 4). Jeżeli woda jest bardzo zimna,
to chwilowo nawilżacz wytwarza mniej pary wodnej. Nigdy nie wlewać do pojemnika
gorącej lub ciepłej wody, gdyż może to uszkodzić nawilżacz (rys. 5).
Zakręcić mocno nakrętkę (rys. 6).
Odwrócić pojemnik w prawidłową pozycję i sprawdzić czy nakrętka jest szczelnie
zakręcona. Jeżeli nie, trzeba jeszcze raz dobrze ją zakręcić.
Postawić pojemnik z powrotem na podstawę nawilżacza (rys. 7).
Nie wlewać wody do dyszy wylotowej.
Nie wstrząsać urządzeniem.
Nie zostawiać nawilżacza na słońcu.
Nie przenosić nawilżacza w czasie pracy.
Nie dodawać do wody żadnych substancji (jak np. olejki zapachowe, perfumy, odświeżacze)
Aby napełnić pojemnik wodą najpierw należy wyłączyć nawilżacz.
1. Włączyć nawilżacz i regulować intensywność wydmuchu pary na taką, jaką chcesz.
2. Po nastawieniu intensywności para może nie od razu wychodzić (lub słabo lecieć)
z otworów wydmuchu. Należy odczekać kilka minut.
3 Nie kierować bezpośrednio wydmuchu pary na ściany lub meble, zbyt wysoki
poziom wilgoci może im szkodzić (optymalnie dla człowieka poziom wilgoci
powietrza powinien wynosić 45 - 65%).
4. Jeżeli nawilżacz przestał wytwarzać parę wodną:
I - należy sprawdzić poziom wody w pojemniku, nawilżacz ma wbudowany czujnik
poziomu wody, by zabezpieczyć nawilżacz przed pracą bez wody.
II - należy sprawdzić regulację intensywności wydmuchu. Możliwe, że jest
nastawiona na minimum.

Ten nawilżacz w zasadzie nie wymaga konserwacji w trakcie użytkowania.
Należy jedynie zwrócić uwagę, by woda nie stała w pojemniku zbyt długo
(zwłaszcza, gdy przez pewien czas nie używamy nawilżacza), gdyż wtedy
w wodzie mogą powstać drobnoustroje.
Jeżeli jednak czyścimy nawilżacz, najpierw trzeba wyłączyć go i wyciągać wtyczkę
z kontaktu. Należy bardzo ostrożnie obchodzić się z czujnikiem poziomu wody,
nie narażać go na wstrząsy i uważać, aby go nie uszkodzić.
Nie używać żadnych detergentów, ani ostrych rzeczy do czyszczenia nawilżacza.

UWAGA:
- Używanie wysoko-zmineralizowanej wody (tzw. twarda woda) do nawilżacza powoduje,
iż meble lub inne sprzęty pokrywa warstwa białego osadu; im więcej minerałów w wodzie,
tym więcej białego osadu.
- Biały osad nie jest winą nawilżacza, lecz składu wypełniającej go wody. Aby zmniejszyć
lub uniknąć tego zjawiska, należy użytkować wodę przegotowaną (musi ona jednak być
bezwzględnie przynajmniej letnia) lub wodę demineralizowaną.
- Również po dłuższym okresie użytkowania nawilżacza, ceramiczny dysk generatora pary
może być pokryty warstwą osadu. To z kolei powoduje wytwarzanie mniejszej ilości pary.
Ten osad można usunąć bezbarwnym octem spożywczym (koncentracja ok. 10%). Na generator
wlać trochę octu, odczekać kilkanaście minut i zalać go resztą octu. Po chwili generator pary
wysuszyć ręcznikiem. W razie potrzeby powtórzyć tę czynność kilka razy.
NIGDY NIE WOLNO CZYŚCIĆ OSADU NA DYSKU CERAMICZNYM ŻRĄCYMI
ŚRODKAMI LUB OSTRYM NARZĘDZIEM (NP. NOŻEM LUB ŚRUBOKRĘTEM)
UNIKAĆ UŻYTKOWANIA NAWILŻACZA BEZ WODY W POJEMNIKU.

rączka
wylot pary
wodnej
pojemnik
na wodę

panel sterujący

Zgodnie z dyrektywą DEEE 2002/96/CE,
dotyczącą ochrony środowiska, zabronione jest usuwanie
zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych do
środowiska lub zwykłego publicznego wysypiska śmieci.
Należy oddać je do odpowiedniego punktu recyklingu.
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