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Cititi cu atentie modalitatile de utilizare si pastrati-le pentru eventuale consultari ulterioare.
AVERTISMENTE PENTRU SIGURANTA

AVERTISMENT
* Acest aparat:
- nu poate fi utilizat de catre copii cu varsta mai mica de 8 ani si fara supravegherea unui adult responsabil si care a inteles corect toate
riscurile inerente.
-nu poate fi utilizat de catre persoane(si desigur copii) care au capacitati psihice si mentale reduse care nu au experienta sau
cunostintele necesare.
- acest aparat nu este o jucarie.Prin urmare, supravegheati copiii sa nu se joace cu produsul.Tineti aparatul si cablul de alimentare al
adaptorului (7)departe de copii.
- utilizati produsul numai in scopul pentru care a fost creat: <<umidificator pentru spatii domestice>>orice alta utilizare este considerata
nepotrivita si periculoasa.Dupa ce ati despachetat produsul, asigurati-va ca este in buna stare si integritate. In caz de incertitudine, nu
mai utilizati aparatul si adresati-va unui personal tehnic competent sau distribuitorului. Nu lasati ambalajul (pungi din plastic, cutii,
cartoane etc.) la imdemana copiilor.
* inainte de a bransa aparatul verificati corespondenta datelor tehnice prezente pe adaptor (7) si cele ale retelei electrice la care doriti
sa faceti conectarea.
* AVERTISMENT! Inainte de a pune in functiune acest aparat, pentru a reduce riscul proliferarii germenilor si bacteriilor si pentru buna
functionare trebuie sa clatiti si sa uscati bine cuva cu apa a aparatului(5), grupul de nebulizare(6) cat si zona de evacuare a vaporilor(4)
dupa cum este indicat in capitolul CURATAREA SI INTRETINEREA UMIDIFICATORULUI.
* AVERTISMENT! Umpleti intotdeauna cuva(5) cu apa potabila fiarta si racitala 40ºC. Nu porniti niciodata aparatul daca vasul nu este
plin cu apa.
* asezati aparatul pe o suprafata plana, rigida si stabila.
* Acest aparat este alimentat cu ajutorul adaptorului ELY mod. SAW1201200 livrat cu produsul.Eventuala inlocuire a
adaptorului(7)trebuie efectuata cu un alt tip de adaptor identic, avand aceleasi caracteristici electrice.
* bransati conectorul adaptorului la priza produsului (3), apoi adaptorul la priza de curent electric accesibila unui adult.Nu extrageti din
priza tragand de cordonul de alimentare al adaptorului(7)
* Nu lasati niciodata adaptorul(7) conectat la curent daca aparatul nu este in functiune sau daca nu este supravegheat.Nu lasati langa
surse de caldura aparatul sau adaptorul in timpul functionarii.
* Nu lasati aparatul si adaptorul expuse agentilor termici (ploi, soare etc)
* AVERTISMENT : nu obturati grilele de aerisire(10) situate pe aparat, cu panze, obiecte etc. Obturarea poate duce la supraincalzirea
circuitelor electrice interne.
* Nu udati cordonul de alimentarea si grilele de aerisire.
* Apa nu trebuie sa patrunda in partea superioara a grupului nebulizator (6); in caz contrar, inainte de utilizare duceti-l sa-l verificati la
un centru specializat sau la distribuitor.
* Nu adaugati niciodata sare, uleiuri balsamice, aromatice in cuva cu apa(5) sau in grupul de nebulizare (6) deoarece puteti deteriora
aparatul iremediabil.
*AVERTISMENT : in timpul functionarii aparatului este posibil ca zona din apropierea lui sa se umezeasca datorita condensului.Evitati sa
asezati aparatul in apropierea materialelor absorbante(mochete, peredele, perne etc).
* Utilizatorul acestui aparat trebuie sa fie constient ca un nivel de umiditate crescut favorizeaza dezvoltarea organismelor biologice din
incapere.
* In caz de umiditate excesiva reduceti volumul vaporilor oprind aparatul si repornindu-l dupa nevoie.
*Aparatul trebuie curatat si uscat bine dupa fiecare ciclu de functionare.
* Inainte de a deplasa, ridica, inclina, umple cuva sau inainte de a efectua operatiuni de intretinere verificati ca aparatul sa fie oprit si
ca adaptorul(7) are stecherul(3) debransat de la sursa de curent.
* Curatarea si intretinerea aparatului nu se poate face de catre copii. Aparatul va fi intretinut de catre un adult care s-a informat in
prealabil si a inteles care sunt riscurile unei proceduri incorecte
* AVERTISMENT! Goliti grupul de nebulizare(6) si recipientul pentru apa(5) o data la 3 zile si curatati-le in profunzime dupa cum este
indicat in capitolul CURATAREA SI INTRETINEREA APARATULUI. Trebuie eliminata orice urma de calcar sau depuneri de pe cuva
rezervor si de pe peretii interiori ai aparatului.Dupa ce ati incheiat curatarea umpleti recipientul cu apa potabila fiarta si racita la cel
putin.40ºC.
* AVERTISMENT Daca la 3 zile, apa din grupul nebulizator (6) si din cuva(5) nu este schimbata regulat, sau grupul nebulizator(6) si
cuva(5) nu sunt curatate frecvent si corect, aceasta poate favoriza dezvoltarea germenilor care pot fi eliberati in incapere prin nebulizare,
aducand consecinte grave sanatatii.
* NU lasati niciodata reziduuri de apa in aparat., daca nu-l utilizati.Aceasta poate duce la dezvoltarea si proliferarea microorganismelor
daunatoare sanatatii.
* Inainte de a depozita aparatul, in cazul in care nu il mai folositi o perioada indelungata, clatiti si uscati bine cuva(5), grupul nebulizator(6)
si gura de evacuare a vaporilor(4) dupa cum este indicat in capitolul CURATAREA SI INTRETINEREA APARATULUI.
* Nu scufundati niciodata aparatul sau adaptorul(7) in apa. Nu atingeti aparatul cu mainile ude sau umede nici daca aveti picioarele ude
si sunteti descult.
* NU atingeti aparatul daca accidental cade in apa; intrerupeti imediat curentul decuplandu-l de la tabloul electric al locuintei si
debransati imediat adaptorul(7) din priza de curent.In cazul in care aveti indoieli in ce priveste functionarea lui, nu il mai folositi si
adresati-va unui personal specializat sau distribuitorului.
* Acest aparat nu contine parti care pot fi reparate sau inlocuite. Acest aparat nu poate fi demontat de catre cumparator deoarece sunt
necesare ustensile speciale pentru aceasta.IN cazul in care nu mai functioneaza sau functioneaza defectuos, opriti-l, decuplati-l de la
sursa de curent debransand adaptorul(7) apoi conectorul (3) si adresati-va unui personal tehnic calificat sau distribuitorului.
* in cazul in care aveti indoieli in ceea ce priveste aceste recomandari de utilizare contactati distribuitorul produsului.
* Daca donati aparatul altui utilizator sau daca il primiti de la alt utilizator, el trebuie sa fie insotit de acest manual de utilizare. Studiati
inainte de utilizare aceste instructiuni.Acestea sunt disponibile si pe www.chicco.com

http://www.chicco.com


AVERTISMENT Pentru o buna functionare plasati umidificatorul la o inaltime de 70-100 cm de la sol
Utilizarea unui aparat electric impune respectarea unor reguli fundamentale:
- Nu acoperiti aparatul in timpul functionarii
- Tineti aparatul, adaptorul(7) si cordonul de alimentare departe de surse de caldura.
- NU lasati aparatul pornit fara sa-l utilizati, el poate deveni o sursa de pericol.
- Aparatul nu trebuie sa functioneze cu o telecomanda de la distanta.
- Pentru evitarea oricarui risc de incendiu, nu lasati cablurile de alimentare sub covoare, aproape de radiatoare, sobe sau alte aparate
care se incalzesc.
* Nu atingeti transductorul cu mainile sau cu ustensile.
* Nu asezati niciodata aparatul pe/langa suprafete incalzite, plite de aragaz/electrice, materiale si suprafete sensibile la caldura si
umiditate.
* Verificati ca evacuarea vaporilori(4) sa nu fie indreptata catre mobilier, perdele, etajere,aparate electrice,sau obiecte sensibile la
apa/umiditate.
* Nu introduceti apa calda, fierbinte sau demineralizata in cuva pentru apa.(5)
* NU este recomandata utilizarea prizei multiple sau a prelungitoarelor. Daca este totusi necesar, utilizati-le numai pe cele conform
normelor de siguranta in vigoare, verificand ca datele tehnice sa fie potrivite cu cele ale aparatului.
* Nu utilizati accesorii, piese de schimb sau elemente care nu sunt recomandate/furnizate de producator.
* Nu lasati niciodata apa in umidificator daca este expus la temperaturi extreme.(<5ºC)
* Nu deplasati/ridicati grupul nebulizator(6) daca aparatul este in functiune
* Caracteristicile produsul pot fi modificate fara preaviz.
* ARTSANA S.p.A. nu poate fi responsabil pentru eventuale defectiuni care decurg dintr-o utilizare improprie, defectuoasa.
LEGENDA SIMBOLURI:

Aparat conform exigentelor esentiale ale directivelor aplicabile CE

Izolatie dubla

Avertisment

Instructiuni de utilizare

Pentru o utilizare corecta, cititi brosura cu Instructiunile de Utilizare

Numai pentru utilizare domestica

intrerupator: pentru a porni aparatul

Intrerupator pentru a opri aparatul

Curent continuu

Nu eliminati acest aparat ca pe un banal deseu urban, efectuati triajul selectiv si depuneti-l in unul dintre locurile special
amenajate pentru eliminarea deseurilor de acest tip:aparat electric/electronic, dupa cum solicita legea si directivele CE in vigoare.
UMIDIFICATOR CU ABUR RECE
HUMI3
Continut pachet:
UMIDIFICATOR
ADAPTOR
INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE
Legenda componentelor aparatului:
(figA)
1) Lumina semnalizare aparat pornit
2) Intrerupator pornit(I)/oprit(O)
3) Priza de alimentare produs
4) Evacuare apa vaporizata



5) Cuva pentru apa
6) Grup de nebulizare(transductor)
7) Adaptor sector
8) Puncte de apucare
9) Indicator nivel apa MINI/MAXI
10) Grila de aerisire

Avertisment!
Pentru o utilizare normala, folositi intotdeauna apa potabila, fiarta si racita cel putin pana la 40ºC. Efectuati curatarea zilnica dupa
cum este descris in aceasta brosura. Astfel mediul nu va fi prielnic proliferari germenilor si bacteriilor.
MODALITATI DE UTILIZARE
Operatiuni preliminare si de functionare
* Verificati ca aparatul este perfect curat, intrerupatorul(2) este in pozitia OPRIT(O) si adaptorul nu este cuplat la reteaua electrica.
* Ridicati grupul de nebulizare(transductorul) (6) utilizand punctele de apucare(8) prevazute(fig B)
* Umpleti cuva(5) cu apa potabila fiarta si racita, pana la punctul (MAXI) indicat (9) in fig C-D.
*repozitionati grupul de nebulizare(transductorul) (6) pe cuva (5)
* plasati aparatul intr-o zona amplasata la 70-100 cm inaltime, respectand precautiile specificate la capitolul AVERTISMENTE
*bransati conectorul cablului adaptorului (7)la priza de alimentare de pe aparat(figE) apoi conectati la reteaua electrica.
Porniti aparatul apasand intrerupatorul (2) in pozitia (I), lumina bleu de pornire va semnala faptul ca aparatul este pornit(I) fig F; apa va
incepe sa fie vaporizata(4)
* umidificatorul este dotat cu indicator de nivel al apei atunci cand aceasta scade sub nivelul recomandat(MINI) si aparatul se inchide
automat(functie veghe) pentru ca transductorul sa nu se defecteze.

AVERTISMENT
Pentru a evita pericolul de electrocutare, inainte de a efectua operatiunile de curatare si intretinere opriti aparatul de la intrerupator
OPRIT(O)(2) si debransati-l de la reteaua electrica.
CURATAREA ZILNICA
Pentru a evita depunerile de calcar si formarea /proliferarea bacteriilor, este necesar sa curatati in fiecare zi aparatul respectand
urmatoarele recomandari:
* Ridicati grupul nebulizator(transductorul)(6) din cuva(5) utilizand punctele de apucare(8) prevazute.
* goliti cuva de apa(5)
* umpleti cuva(5) cu apa potabila curata, fiarta si racita.
* clatiti de mai multe ori golind apa complet
* Dupa ce ati eliminat toata apa, uscati cu grija stergand cu o laveta din panza aparatul si transductorul(6)
Daca aparatul nu este utilizat uscati imediat toate piesele componente.

AVERTISMENT

* Evitati curatarea cuvei pentru apa(5) cu produse agresive, abrazive, cu alcool, solventi etc. Acestea ar putea deteriora cuva(5)
* Nu puneti aparatul direct sub jetul de apa.
* Tineti apa departe de cordonul de alimentare si de grila de aerisire.
* Apa nu trebuie sa petrunda in partile superioare ale aparatului(transductor6). In cazul in care patrunde apa, inainte de a utiliza aparatul
duceti-l pentru verificare la un tehnican specializat sau la distribuitor.
* nu zgariati transductorul cu ustensile abrazive si nu utilizati solutii chimice pentru curatare.
CURATAREA ZILNICA:
CURATAREA EXTERNA:
* Curatati partile exterioare ale aparatului cu o laveta din panza imbibata cu apa sau cu un detergent de vase normal Nu utilizati produse
abrazive, agresive, care contin alcool, solventi deoarece suprata produsului poate fi deteriorata iremediabil.
CURATAREA CUVEI PENTRU APA
In timpul unei utilizari normale, sarea din apa poate favoriza depuneri de calcar pe grupul de nebulizare(transductorul 6)si in cuva(5).
Aceste depuneri se pot forma mai repede sau mai tarziu in functie de gradul de duritate al apei si de frecventa de utilizare.
Aceste depuneri influneteaza buna functionare a aparatului. Prin urmare este necesar sa eliminati depunerile cel putin saptamanal.
In urma fiecarei curatari cotidiene, dupa cum este descris mai sus, realizati cel putin o data/saptamana o detartrare dupa cum urmeaza:
* Repetati operatiunile de la paragraful CURATARE ZILNICA
* Varsati in cuva (5)o solutie formata din apa si otet in parti egale pana la punctulde umplere MAXI. Lasati cel putin 4 ore sa actioneze si
daca este posibil, o noapte intreaga.
* Clatiti abundent, de mai multe ori cu apa potabila si uscati cu o laveta din panza moale, stergand delicat.Daca este necesar reluati
actiunile descrise mai sus pana la eliminarea totala a calcarului depus.

AVERTISMENT!!
NU puneti aparatul direct sub jetul de apa.
Daca este prevazut sa nu-l utilizati o perioada lunga de timp, curatati cuva(5) si transductorul.
Nu zgariati transductorul cu diverse ustensile sau cu produse de ciratare abrazive.
FISA TEHNICA MODEL UM560 Humi³
Adaptor
Ely mod.SAW-1201200
Caracteristici nominale Adaptor

Intrare:



Iesire:
UMIDIFICATOR
Tensiune nominala alimentare:
Puterea absorbita: 15W
Clasificare securitate:
Adaptor +aparat ; Clasa II Frecventa transductor cu ultrasunete: 2.45MHz
Capacitate rezervor apa:
0.67l env./0.43l utilizabili
Capacitate de nebulizare: aprox

Adapatat la incapere cu volum de:
Autonomie: aprox 6 ore

Zgomot: Inferior
Tipul aparatului: functionare continua
Greutate: 0.4 kg

Dimensiune:
CONDITII AMBIENTALE DE DEPOZITARE

Temperatura ambientala:
Umiditate relativa 10-90%
PROBLEME SI SOLUTII
Probleme Solutii

Daca umidificatorul nu functioneaza Verificati conectarea cablului adaptorului in
aparat(3),conectarea adaptorului (7)la sursa de
curent.
Verificati ca aparatul este pornit(I) de la
intrerupator.(2)
Verificati daca apa este la nivelul optim in cuva

Daca becul de semnalizare a pornirii aparatului (I)
este aprins si prin dispozitivul de evacuare al
vaporilor iese aer.

Verificati prezenta depunerilor de calcar pe
captorul de nivel al apei sau pe transductor
Verificati ca nivelul de apa din cuva sa nu fie sub
limita inferioara(minim)

Mirosuri ciudate Efectuati operatiunea normala de curatare. Aerisiti
timp de 12 ore rezervorul de apa(5) intr-un spatiu
racoros.

Produsul dumneavoastră este proiectat si fabricat din materiale si componente de înaltă calitate, care pot fi reciclate si
reutilizate. Simbolul cu pubelă tăiată indică faptul că produsul face obiectul Directivei2012/19/EC si trebuie colectat separat de
deșeurile menajere. Evacuarea corectă a produsului dumneavoastră vechi ajută la prevenirea consecintelor potential negative asupra
mediului si sănătătii umane. Produsul dumneavoastră contine baterii care intră sub incidenta obligatiilor de colectareselectivă aplicabile
prin Directiva Europeană 2006/66/EC si care nu pot fi evacuate împreună cu gunoiul menajer, ci trebuie predate spre reciclare la
punctele de colectare. Eventualele simboluri chimice aflate pe pubela( HgCd,Pb); arata tipul de substante pe care le contin
bateriile( Hg= Mercur, Cd= Cadmiu, Pb= Plumb) În calitate de utilizator final al produsului dumneavoastră, aveti obligatia de a participa
în procesele de reutilizare, reciclare si valorificare a deseurilor de echipamente electrice si electronice prin colectarea selectivă a
acestora si predarea către sistemele de colectare organizate. Pentru informatii detaliate despre programele de colectare și reciclare
disponibile, vă rugăm să contactati biroul local, magazinul de unde ati achizitionat produsul sau retelele de vânzare cu amănuntul.
DECLARATIE DE CONFORMITATE CE
Prin prezenta, Artsana S.p.A. va informeaza ca acest umidificator marca Chicco mod.UM560 Humi³este conform conditiilor esentiale si a
altor dispozitii valabile, stabilite de Directivele 2004/108/CE(compatibilitate electromagnetica),2006/95/CE(tensiuyne joasa) si
2011/65/UE(RoHS).
Puteti solicita o copie a Declaratiei CE fabricantului Electtroplastica S.p.A.
- Via del Commerciu 1, -25039 Travagliato (BS). Italia sau la distribuitorul Artsana S.p.A
- Via Saldarini Catelli, 1-22070 Grandate (CO) Italia
GARANTIE
In ceea ce priveste garantia pentru defectiunile de fabricatie, consultati conditiile prevazute de normele nationale aplicabile in tara de
unde este achizitionat produsul. Garantia nu acopera defectiunile survenite unei uzuri datorate functionarii normale.
Fabricant Electtroplastica S.p.A.
- Via del Commerciu 1, -25039 Travagliato (BS). Italia
Fabricat in China
Importator si distribuitor: Paralela 45 Turism s.r.l.; Bucuresti, sector 2, str. Matac Gheorghe,nr. 21-23; tel/fax: 021/231.06.26


