
08032-Umidificator cu aer rece "Humi fresh"
MODALITATI DE UTILIZARE
Inainte de utilizare cititi cu atentie instructiunile de utilizare din aceasta brosura si pastrati-le pentru eventuale utilizari ulterioare.
AVERTISMENTE PENTRU SIGURANTA
Acest produs nu poate fi utilizat de copii cu varsta mai mica de 8 ani, daca nu sunt sub supravegherea unui adult care a fost instruit cu vedere la
modalitatile de utilizare si riscurile care pot surveni unei utilizari necorespunzatoare.
Acest aparat nu poate fi utilizat de catre persoane (in special copii) care au capacitatile, psihice, mentale sau senzoriale reduse sau care nu au
experienta si cunostintele necesare pentru a utiliza acest umidificator.
Curatarea si intretinerea acestui aparat nu poate fi efectuata de catre copii.
Aparatul trebuie curatat si uscat cu atentie dupa fiecrae ciclu de utilizare
AVERTISMENT: curatati 1data la 3zile rezervorul de apa(6), vidati-l si inlaturati toate eventualele depuneri de pe suprafata interioara. Clatiti
apoi abundent si uscati cu atentie.
AVERTISMENT:pentru operatiunea de umplere a rezervorului, de curatare de detartraj,consultati paragraful “CURATAREA SI
INTRETINEREA”
AVERTISMENT:inainte de a extrage, inclina sau deplasa pentru executarea operatiunilor de curatare, asigurati-va ca aparatul nu este conectat
la sursa de curent electric extragand cordonul de alimentare(12)din priza.
AVERTISMENT:Daca nu schimbati la cel putin 3 zile si nu curatati si uscati toate elementele aparatului care intra in contact cu apa ,
microorganismele care se pot dezvolta in cuva (8) pot fi nebulzate in atmosfera cauzand riscuri pentru sanatate. De aceea, atunci cand activati
butonul (11), inainte de a incepe functionarea, aparatul emite un semnal acustic si vizual(un led rosu care clipeste), avertizand utilizatorul ca apa
trebuie mereu schimbata si ca toate elementele care intra in contact cu ea trebuie uscate corect, dupa cum este indicat in paragraful
“CURATARE SI INTRETINEREA”.
Dupa acest avertisment, schimbarea apei si curatarea/uscare celorlalte elemente, umidificatorul va putea fi pus in functiune din nou, apasand 4-5
secunde pe butonul de pornire(11)
AVERTISMENT:Utilizatorul acestui aparat trebuie sa fie constient ca nivelul de umiditate crescuta favorizeaza dezvolatarea organismelor
biologice in incapere. Atunci cand aparatul este in stare de functionare, suprafetele obiectelor din imprejurimi si orificiul de evacuare a
vaporilor (5) pot fi umede, datorita vaporilor.
Nu permiteti ca materiale absorbante cum ar fi covorul, perdelele, paturile sa se afle in apropierea aparatului in timpul functionarii pentru a nu
se umezi.
Pentru a micsora fluxul evacuarii vaporilor rasuciti spre stanga butonul de pornire/reglare (11) iar pentru a reduce si mai mult umiditatea,
utilizati aparatul intermitent.
Nu lasati niciodata apa in aparat daca nu il folositi!
AVERTISMENT: Goliti si curatati( odata la 3 zile) cu atentie cuva(8), rezervorul(6), transductorul piezoelectric de nebulizare(9) si toate
piesele componente si/sau elementele care au intrat in contact cu apa, eliminand orice depunere de pe suprafata interioara si clatind bine, dupa
cum este indicat in capitoulul “CURATAREA SI INTRETINEREA”. Umpleti apoi rezervorul (6) cu apa fiarta si racita pana la 40ºC
Curatati si uscati umidificatorul inainte de a-l depozita si inainte de orice utilizare.
AVERTISMENT: Acest produs nu este o jucarie.. Nu lasati la indemana copiilor aparatul, elementele sale si cordonul de alimentare(12)
Captorul de nivel al apei(14) contine un inel magnetic care poate fi extras pentru a efectua curatarea. ATENTIONARE! Inelul magnetic este o
piesa de dimensiuni mici care poate fi inghita de catre copii!Nu lasati la indemana copiilor.
Dupa ce despachetati aparatul verificati daca prezinta deteriorari vizibile care ar fi putut surveni transportului. In cazul in care aparatul prezinta
deteriorari, nu-l utilizati si adresati-va unei persoane competente sau vanzatorului.
Nu lasati la indemana copilului elemente care fac parte din ambalaj(pungi din plastic, snururi de fixare etc)
Inainte de a conecta cordonul de alimentare(12) la sursa de curent electric aparatul, asigurati-va ca datele tehnice de pe placa de alimentare
corespund cu cele ale sectorului electric la care urmeaza sa conectati umidificatorul.
Conectati aparatul la o priza electrica usor accesibila.Numai un adult trebuie sa faca asta.
Pentru a inchide aparatul, deconectati cablul de alimentare(12) de la sursa de curent.
AVERTISMENTE: Nu trageti de cordonul electric(12) pentru a deconecta aparatul de la priza de curent.
U mpleti intotdeauna rezervorul(6) cu apa fiarta si racita la 40ºC
AVERTISMENTE: Nu puneti in rezervor apa fierbinte sau substante diferite de apa potabila de la robinet.
Acest aparat este destinat numai utilizarii in interior si nu trebuie expus in lumina directa a soarelui, agentilor atmosferici.
AVERTISMENTE: pozitionati aparatul numai pe suprafete plate si stabile, neaccesibile copiilor, departe de leaganul/patutul bebelusului
Nu pozitionati aparatul in apropierea surselor de caldura, plitelor electrice sau pe suprafete delicate, sensibile la caldura, apa, umiditate si care
sa nu fie la indemana copiilor.
Nu asezati acest aparat pe jos-asezati-l intotdeauna la o inaltime de cel putin 70-100cm
Nu orientati vaporii catre persoane, mobilier,pereti, aparate electrice sau alte obiecte.
AVERTISMENT: nu turnati in suportul pentru esente (4,) mai mult de 2-3 picaturi de ulei esential. Acordati atentie deosebita momentului cand
varsati uleiurile in acest recipient pentru a nu-l umple in exces - risc de deteriore a suprafetei exterioare.
AVERTISMENT: nu varsati niciodata saruri, uleiuri volatile sau apa prin orificiul de evacuare a vaporilor n(5) sau in rezervorul
pentru apa(6) sau in cuva(8) deoarece aparatul se va deteriora iremediabil!
AVERTISMENT: nu turnati uleiuri volatile dsau alte substante in suportul pentru esente(4) atunci cand aparatul este in stare de functionare.
Este interzisa extragerea capacului (1) in timpul functionarii.
AVERTISMENT: nu obturati filtrele de aerisire(13) cu diferite materiale sau obiecte. Aceasta ar putea produce supraincalzirea circuitelor
electrice interne.
Nu lasati cordonul de alimentare in priza electrica atunci cand nu utilizati aparatul sau cand ramane fara supraveghere. Nu lasati in timpul
functionarii aparatul si cordonul sau de alimentare langa surse de caldura
Pentru a evita situatii periculoase, atunci cand cordonul de alimentare (12)este deteriorat trebuie inlocuit numai la un centru de asistenta
tehnica de catre tehnicieni calificati.
Pentru a evita riscul de incendiere, nu treceti cordonul de alimentare(`12) pe sub covoare sau in apropierea radiatoarelor electrice, a sobelor sau
a altor aparate de incalzire.
Nu utilizati aparatul fara apa. In rezervor(6) sau cuva(8)
AVERTISMENTE: pentru a evita infiltrarea accidentala a apei in baza (7) in timpul curatarii, goliti cuva (8) inclinand baza (7) in directia opusa
circuitului de aer(16) (vedeti fig B)
NU spalati aparatul si elementele sale in masina de spalat vase.
Nu scufundati niciodata aparatul in apa sau in alte lichide si nu-l puneti sub jetul de apa de la robinet
Nu atingeti aparatul cu mainile ude si nu-l utilizati daca sunteti desculti sau aveti picioarele ude.



Nu atingeti aparatul daca a cazut accidental in apa; decuplati alimentarea cu electricitate de la tabloul electric, apoi nu mai utilizati aparatul si
adresati-va exclusiv fabricantului sau unui centru autorizat, de asistenta tehnica.
Nu utilizati piese de schimb sau elemente care nu sunt recomandate de catre fabricant
Orice eventuala reparatie trebuie efectuata numai de catre persoane calificate/autorizate.
AVERTISMENTE: orice utilizare a unui aparat electric presupune respectarea unor reguli fundamentale:
- nu acoperiti nicodata aparatul in timpul functionarii sau daca este cald.
- nu lasati aparatul pornit inutil-poate deveni o sursa de pericol
- nu porniti/opriti aparatul cu ajutorul unei telecomenzi.
- acest aparat nu contine piese care pot fi reparate sau inlocuite de catre utilizator.
Acest aparat se va desface numai cu ustensilele special prevazute pentru aceasta.
- in caz de pana sau disfunctii opriti aparatul sau debransati de la priza de curent si nu incercati sa il reparati dumneavoastra, adresati-va unui
personal autorizat si specializat, competent.
Daca nu utilizati aparatul perioade indelungate de timp, aparatul trebuie depozitat dupa ce este curatat conform celor descrise in capitolu
“CURATREA SI INTRETINEREA”.
Daca nu mai doriti sa utilizati aparatul, debransati cordonul de alimentare(12) din priza de curent. Nu lasati aparatul nesupravegheat daca este
fierbinte. Nu lasati aparatul in incaperi cu temperturi extreme.
Nu utilizati triplu-stecher sau prelungitoare. Daca situatia impune totusi utilizarea unui prelungitor, utilizati unul simplu care sa corespunda
normelor de securitate in vigoare si datelor tehnice ale produsului.
NU aruncati produsul odata cu deseurile menajere, Deoarece este vorba despre un echipament electric si electronic(RAEE) trebuie eliminat
separat, conform legii si normelor in vigoare. Fabricantul poate aduce modificari produsului fara preaviz.
Reproducerea, transmiterea si traducerea, chiar si partiala,in alta limba, sub orice forma, a acestor modalitati de utilizare este strict interzisa fara
autorizarea fabricantului.
Acest aparat trebuie utilizat exclusiv in modalitatea pentru care a fost creat: umidificator pentru utilizare domestica. Orice alt tip de utilizare
este considerat inpropriu si posibil periculos.
Artsana declina orice responsabilitate poentru eventualele defectiuni survenite utilizarii eronate si irationale ale acestui aparat.
Daca aparatul este oferit altor utilizatori, cumparatorul este dator sa le ofere si instructiunile de utilizare, in special AVERTISMENTELE de
securitate care acompaniaza produsul.
In cazul in care aveti incertitudini privind acest produs, contactati fabricantul sau distribuitorul
Aceste instructiuni de utilizare pot fi vizionate si pe internet la adresa: www.chicco.com.
LEGENDA SIMBOLURI:

aparat conform exigentelor directivelor aplicabile CE; curent alternativ; atentie; curatati rezervorul la fiecare 3 zile; cititi

modalitatile de utilizare; modalitati de utilizare; pornit/stand-by; destinat numai pentru utilizare in interior; nu eliminati aparatul
si componentele sale odata cu deseurile alimentare, depuneti-l intr-un centru de reciclare selectiva specific normelor legale in vigoare din tara
unde este utilizat.

ATENTIONARI: Cititi cu atentie instructiunile de utilizare si pastrati-le pentru consultari viitoare.
Humi Fresh este noul umidificator cu abur rece de la Chicco. Are un design compact si armonios care asigura starea de bine cotidiana si un
mediu inconjurator sanatos pentru intreaga familie. Vaporii permit restabilirea unui nivel potrivit de umiditate in camerele incalzite evitand
atmosfera uscata.O incapere cu un grad de umiditate potrivit, conserva functiile protectoare naturale ale mucoaselor cailor respiratorii ceea ce
asigura protectia necesara impotriva bacteriilor si particulelor poluante.
CONTINUT:
- umidificator
- instructiuni de utilizare
COMPONENTELE APARATULUI(Fig.A)
1. Capac si vas pentru uleiuri esentiale
2. Cuva pentru uleiuri esentiale-partea interioara capac 1
3. Carlige vas pentru uleiuri esentiale
4. Vas pentru uleiuri esentiale care poate fi extras
5. Orificiu evacuare vapori
6. Rezervor apa
7. Baza tehnica
8. Cuva
9. Transductor piezo-electric
10. LED
11. Buton pornit/stand-by si reglare intensitate vapori
12. Cordon alimentare cu stecher
13. Filtru aerisire
14. Captor nivel apa
15. Capac rezervor
16. Conducta aer
MODALITATI DE UTILIZARE
Operatiuni inainte de utilizare
1. ASigurati-va ca dispozitivul este perfect curat si intact si ca stecherul cablului de alimentare(12) nu este conectat la priza de curent
2. Extrageti capacul cu vasul pentru uleiuri esentiale(1) extragandu-l vertical de pe rezervorul de apa(6) (figC)
3. Extrageti rezervorul de apa(6) ridicandu-l vertical(figC)
4. Desfaceti capacul rezervorului(15)
5. Umpleti rezervorul de apa(fig6) cu apa potabila dupa ce a fost fiarta si racita pana la min 40ºC.(figD)
6. Strangeti capacul (15) pe rezervorul de apa(6); fixati-l in baza tehnica(7) (figE) repozitionati apoi capacul cu vasul pentru uleiuri esentiale(1)
pe rezervor(6)
7. Daca este nevoie adaugati 2-3 picaturi de uleiuri esentiale sau esente in suport(4) (figF), acordati atentie astfel incat sa nu intre in contact cu
suprafetele exterioare ale rezervorului de apa(6) sau sa nu intre in aparat prin orificiul de evacuare a vaporilor(5) deoarece aparatul si rezervorul
pentru apa(6) ar putea fi deteriorate iremediabil.



8. Pozitionati aparatul ca in paragraful AVERTISMENTE DE SECURITATE din aceasta brosura.
MODALITATI STAND-BY
PORNIREA APARATULUI
1. bransati stecherul(12) cablului de alimentarea intr-o priza de curent usor accesibila, numai unui adult.
2. Cand bransati dispozitivul, va emite un semnal sonor(‘bip”) iar led-ul (10) se va lumina timp de aprox 2 secunde, apoi se va aprinde in
culoarea rosie si dispozitivul va trece in modalitate Stand-By.
3. In modalitate stand-by, ledul (10) ramane aprins in culoarea rosie iar butonul pornit(11) nu e activ pentru reglarea intensitatii vaporilor.
4. In modalitate Stand-By daca butonul (11) este apasat timp de 2 secunde sau mai mult, umidificatorul intra in modalitate de
avertisment”schimbati apa, curatati rezervorul de apa si toate elementele care au contact cu apa, cel putin o data la 3 zile”. In aceasta modalitate
aparatul emite un semnal sonor intermitent(bip) si ledul (10) clipeste in culoarea rosie pentru a avertiza ca in sectiunea AVERTISMENTE DE
SECURITATE, ca cel putin o data la 3 zile trebuie sa curatati aparatul. Dupa ce ati efectuat aceasta operatiune urmariti AVERTISMENTE DE
SIGURANTA, puteti pune aparatul in functiune din nou apasand butonul pornit/reglare intensitate vapori(11) timp de 4-5 secunde. Acesta va
emite un semnal (bip) si ledul(10) se va aprinde in culoarea verde iar dupa cateva secunde aparatul va evacua deja vapori(5) cu o intensitate de
evacuare fixata la nivelul 3(sunt 4 nivele in total).
5. Daca doriti sa cresteti intensitatea de evacuare a vaporilor, rasuciti butonul (11) in sensul acelor de ceasornic iar aparatul va emite un semnal
sonor si ledul (10) verde, va ceste intensitatea luminii. Daca doriti sa diminuati intensitatea evacuarii de vapori, rasuciti butonul (11) in sens
invers acelor de ceas. De fiecare data cand reglati intensitatea aparatul va emite un semnal sonor si intensitatea luminii ledului (10) se va
modifica.
6. Cand este atins nivelul 4(max) sau nivelul 1(min)nu va fi emis niciun semnal sonor si nici intensitatea luminozitatii ledului (10) nu se va
modifica.
7. Apasati din nou butonul de pornire(11) timp de 2 secunde cel putin si aparatul va reveni in modalitate stand-by
8. Daca in timpul functionarii normale, cuva (8) si rezervorul de apa (6) se vor goli, aparatul intra automat in modalitate Stand-By
9. Inainte de a utiliza din nou umidificatorul, curatati-l dupa cum este indicat in paragraful CURATARE SI INTRETINERE si repetati
operatiunile indicate in paragraful OPERATIUNI PRELIMINARE si modalitati STAND-BY/PORNIT.
CURATARE SI INTRETINERE
AVERTISMENTE!
Inainte de a efectua operatiunile de curatare/intretinere a aparatului asigurati-va ca stecherul (12) cablului de alimentare este deconectat de la
priza de curent si ca aparatul nu se afla in stare de functionare. IN caz contrar, treceti-l in modalitate Stand-By, apasand timp de 2 secunde
butonul(11), apoi debransati din priza de alimentare.
AVERTISMENT: Nu utilizati ustensile rigide sau produse chimice abrazive pentru curatarea transductorului piezoelectric de nebulizare (9), nu
presati cu degetele sau cu ustensile rigide suprafata acestuia deoarece il puteti deteriora iremediabil.
CURATATREA COTIDIANA
AVERTISMENT:
Pentru a reduce formarea bacteriilor, reziduurilor si a depunerilor de calcar, curatati zilnic aparatul dupa cum este descris:
1. extrageti capacul cu vas pentru esente(1) ridicandu-l vertical fara a-l inclina(figC)
2. Extrageti rezervorul de apa(6) ridicandu-l vertical(figC) varsati-l si extrageti capacul (15), rasucindu-l.
3. Goliti complet rezervorul de apa(6) golind continutul rezidual si curatati interiorul cu un burete. Clatiti din abundenta, de 2-3 ori.
4. Extrageti din rezervor(6) captorul de nivel(14) rasucind delicat in sensul invers acelor ceasornicului si ridicandu-l vertical(fig G) apoi
extrageti inelul magnetic din interior (figG). Clatiti abundent curatand cu ajutorul unui burete depunerile de calcar, daca este cazul.
AVERTISMENT! Inelul magnetic are dimensiuni mici, nu-l lasati la indemana copiilor- pericol de inghitire!
5. Deconectati cuva pentru uleiuri esentiale(4) din capac(1), apasand cu degetul mare si aratatorul pe carlige(3)(figH). Ridicati cuva delicat si
clatiti abundent.
6. Goliti cuva(8)inclinand baza tehnica dupa cum este indicat in fig.B, varsand lichidul urmarind sageata prezenta in interiorul cuvei.Curatati
cu un burete eventualele depuneri de calcar. Clatiti cuva (8) de cel putin 2 ori cu aprox 300ml de apa rece de la robinet.
7. Uscati cu atentie interiorul rezervorului (9) si al cuvei(8). Uscati cu grija capacul(1), cuva pentru uleiuri(4) si captorul de nivel al apei(14)
cu inelul magnetic.
8. Introduceti inelul magnetic (14) si remontati-l pe rezervor(6) rasucindu-l delicat in sensul acelor de ceasornic.
AVERTISMENT!
Asigurati-va ca ati montat corect inelul magnetic deoarece in caz contrar, umidificatorul nu va functiona!
9. introduceti cuva pentru uleiuri (4) in capac(1) si asigurati-va ca este corect fixata cu ajutorul carligelor(3) dupa cum este indicat in fig H.
10. Curatati partea externa a aparatului cu o laveta usor umezita. Nu utilizati produse abrazive, detergenti, alcool, solventi care ar putea
deteriora produsul.
11. In cazul unei noi utilizari a aparatului, repetati operatiunile de la punctul 5 la 8, indicate in paragraful OPERATIUNI PRELIMINARE si
repetati operatiunile indicate in paragraful MODALITATI STAND-BY/PORNIREA APARATULUI.
12. AVERTISMENTE! In cazul in care nu mai utilizati umidificatorul,dupa ce l-ati curatat, depozitati-l impreuna cu accesoriile lui in tr-un loc
uscat, curat, departe de praf si de lumina directa a soarelui si fara sa strangeti capacul(15) rezervorului de apa(6).
CURATAREA SAPTAMANALA
In timpul unei utilizari normale a aparatului, sarurile din apa formeaza depuneri de calcar pe interiorul cuvei(8), pe trasductorul
piezo-electric(9), pe captorul de nivel al apei(14), pe inelul magnetic din rezervor(6). Depunerea calcarului se poate produce mai devreme sau
mai tarziu, in functie de caracteristicile apei din zona in care este urilizat si de frecventa utilizarii. Reziduurile de calcar pot reduce calitatea
functionarii aparatului sau il pot bloca. De aceea, inafara unei curatari dupa fiecare utilizare, mai trebuie efectuata o curatare saptamanala
dupa cum urmeaza:
1. Repetati operatiunile descrise in paragraful CURATARE COTIDIANA
2. Introduceti in rezervorul de apa(6) 1litru de solutieformata din parti egale de apa si otet alb
3. Strangeti capacul (15) al rezervorului de apa(6) si agitati-l timp de 10 secunde.
4. Introduceti rezervorul de apa(6) in baza tehnica(7) dupa cum este indicat in figE. Lasati sa actioneze cel putin 4 ore(daca este posibil o
noapte intreaga)
5. Goliti rezervorul de apa si cuva(8)
6. Clatiti bine de cel putin4-5 ori cu apa potabila de la robinet, rezervorul de apa(6), cuva (8) si captorul de nivel al apei(14) si daca este
necesar separati-l de rezervor urmand instructiunile din paragraful CURATARE COTIDIANA
7. Curatati eventualele depuneri de calcar cu un burete.
8. Curatati si uscati interiorul rezervorului de apa(6), cuva(8) si captorul nivelului de apa (14) cu o laveta delicata.
9. Daca este necesar repetati operatiunile mentionate pana cand eliminati complet depunerile



10. Introduceti inelul magnetic in interiorul captorului de nivel(14) si remontati-l in rezervor rasucind delicat in sensul acelor de ceasornic,
pana la capat.
AVERTISMENT!Asigurati-va intotdeauna ca inelul magnetic a fost corect montat in interiorul captorului de nivel, in caz contrar umidificatorul
nu va functiona.
11. Introduceti cuva pentru esente(4) in capacul(1) si asigurati-va ca este corect montata si fixata cu carligele (3)dupa cum este indicat in fig.
H
12. Curatati partile exterioare ale aparatului cu o laveta usor umezita. Nu utilizati produse abrazive, detergenti, alcool, solventi care ar putea
deteriora suprafata produsului iremediabil.
13. In cazul in care doriti sa utilizati din nou aparatul repetati operatiunile de la punctul 5 la 8, indicate in paragraful OPERATIUNI
PRELIMINARE si repetati operatiunile indicate in paragraful MODALITATI STAND-BY/PORNIREA APARATULUI
AVERTISMENTE! In cazul in care nu mai utilizati umidificatorul,dupa ce l-ati curatat, depozitati-l impreuna cu accesoriile lui in tr-un loc ferit
de lumina , uscat, curat, departe de praf si de lumina directa a soarelui si fara sa strangeti capacul(15) rezervorului de apa(6).

PROBLEME SI SOLUTII
PROBLEME IDENTIFICATE SOLUTII

Daca umidificatorul nu functioneaza

Verificati ca stecherul cablului de alimentare(12) sa fie conectat
corect la priza de curent electric.
Verificati ca instalatia electrica la care este conectat este
alimentata cu curent electric
Verificati ca LED(10) este aprins
Verificati ca rezervorul este umplut cu apa
Verificati captorul de nivel sa fie corect montat si inelul
magnetic sa fie prezent

Daca aparatul este prea fierbinte
Efectuati curatarea normala, indicata in paragraful CURATARE
SI INTRETINERE apoi aerisiti rezervorul de apa (6) intr-un
loc aerat, timp de 24 ore si capacul rezervorului desfacut (15)

Daca niciuna dintre problemele mai sus memtionate nu se rezolva sau in czul in care apar alte probleme decat cele
descrise mai sus,raportati dispozitivul distribuitorului sau unui centru de asistenta tehnica.

CARACTERISTICI TEHNICE
Model: 07502 Humi Fresh
Tensiune de alimentare normala: 220-240V~50/60Hz
Putere absorbita: 19W
Clasificare de securitate: clasa II
Caopacitate rezervor apa: aprox 2L
Capacitate de nebulizare: aprox220±80mL/h
Autonomie: cel putin 8 ore( la putere de utilizare minima)
Tip aparat: functionare continua
Tip de nebulizare: ultrasunete
Greutate: 1.3Kg
Dimensiuni: 231x231x216mm
Conditii ambientale de depozitare: -40÷+70ºC
Umiditate relativa: 10÷90%

Cod:00008032000000
DECLARATIE CE DE CONFORMITATE

Acest aparat marcaCHICCO, mod. 07502 este conform exigentelor si dispozitiilor stabilite de directivele 2014/30/CE (compatibilitate
electromagnetica),2014/35/CE(tensiune baza) si 2011/65/UE(RoHS).O copie a declkaratiei poate fi solicitata fabricantului: Artsana S.p.A. via
Catelli, 1-22070, Grandate (Como) Italia

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.
GARANTIE
Acest produs beneficiaza de garantie in cazul defectiunilor de fabricatie, in situatii de utilizare normala respectand recomandarile de
utilizare descrise in aceasta brosura. Garantia nu se va aplica in situatia in care apar defectiuni datorate unei utilizari improprii, a uzurii sau a
evenimentelor accidentale. Durata garantiei se aplica in conformitate cu normele legale din tara de unde este achizitionat produsul. Fabricat in



China,Producator: Artsana SpA-Italia. Importator si distribuitor: Paralela 45 Turism SRL, Bucuresti, str. Ghe. Matac nr. 21-23, sector 2.tel:
0742.070.704; fax: 021/231.06.26


