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Continut

Umidificator

Instructiuni de utilizare

Din respect pentru mediul inconjurator s-au folosit in masura posibilitatilor ambalaje din materiale reciclabile.

Gradul de umiditate corect din mediul ambiental, contribuie la mentinerea functiilor protectoare natural ale mucoasei nazale si a cailor respiratorii, creand astfel conditii optime
pentru bunastarea copiilor.

UMIDIFICATORUL CU ABUR CALD HUMI RELAX functioneaza vaporizand apa cu ajutorul unui element de incalzire. UMIDIFICATORUL CU ABUR CALD HUMI
RELAX este ideal pentru umidificarea incaperilor in care sta bebelusul: datorita incalzirii apei, vaporii eliberati nu contin bacterii. Completarea cu apa se face continuu fara a fi
necesar sa deplasati aparatul. Deoarece capacul se desface, puteti curata bine rezervorul si cuva de incalzire.

Pentru binele copilului, inainte de a pune in functiune aparatul, verificati temperatura si umiditatea relativa din camera in care acesta sta, urmarind valorile indicate in tabelul
urmator si confruntandu-le cu valorile afisate de higrometru (Chicco nefurnizat)

La o temperatura de 18°/20° C
Copil sanatos 40-60%

Copil racit
60-70%

Copil astmatic
35 - 50%(ca
masura
preventive)

Chicco asigura copilului dumneavoastra:
- vaporizare sterila
- siguranta si dimensiune redusa ceea ce garanteaza libertate de miscare

Legenda(figA)
1. Intrerupator pornit(I)/ oprit(O)
2. Led ce confirma pornirea si certifica prezenta apei in aparat.
3. Rezervor pentru apa
4. Indicator pentru nivelul apei
5. Gura de evacuare mobila a vaporilor
6. Recipient destinat esentelor
7. Orificiu pentru umplerea rezervorului
8. Grup capac
9. Punct de apucare pentru inlaturarea grupului capacului
10. Grup de incalzire (canal de alimentarea a conductei vaporilor, cuva de incalzire si rezistenta)
11. Cablu de alimentare
12. Orificiu de eliminare a apei pentru golire

ATENTIONARI
1. Acest aparat nu este destinat utilizarii de catre persoane( inclusiv copii) care au capacitate mentala redusa sau care nu cunosc instructiunile de utilizare, decat daca se

afla sub supravegherea unei persoane responsabile pentru siguranta lor ; sau daca au fost instruite corect in ceea ce priveste utilizarea aparatului.
2. Copiii trebuie atent supravegheati de catre un adult pentru a nu se juca cu aparatul
3. Acest aparat trebuie utilizat numai in scopul pentru care a fost conceput, orice alt tip de utilizare este considerata improprie si periculoasa. Artsana nu raspunde de

eventuale daune ce ar putea rezulta dintr-o utilizare improprie.
4. Acest produs nu este o jucarie . Nu lasati la indemana copiilor aparatul, gatul mobil de evaporare(5), capacul(8), conducta vaporilor(10) si cablul de alimentare(11).
5. Dupa ce inlaturati elementele ambalajului verificati ca umidificatorul sa nu prezinte semne de deteriorare. In cazul in care aveti suspiciuni va rugam sa nu utilizati

aparatul si sa va adresati reprezentantului producatorului sau magazinului de unde ati achizitionat produsul.
6. Nu lasati la indemana copiilor elementele din ambalaj.
7. Inainte de a conecta aparatul la o priza de alimentare electrica verificati ca datele tehnice ale aparatului sa corespunda cu cele ale grupului electric la care il conectati.
8. Conectarea aparatului la alimentarea cu curent electric se va face doar de catre un adult si priza aleasa trebuie sa fie numai la indemana adultilor.
9. Nu asezati apapratul pe o suprafata sensibila la apa si umiditate.
10. Asezati apapratul doar pe suprafete plane si stabile si care nu se afla la indemana copiilor.
11. Nu asezati aparatul pe suprafete moi sau/si instabile.

12. ATENTIONARE! Nu obturati orificiul de evacuare a vaporilor cu panze, obiecte sau cu mana deoarece temperatura ridicata a vaporilor calzi ar putea
produce arsuri

13. Atentie la orificiul gatului de evacuare a vaporilor fierbinti!
14. Orientati gatul de evacuare a vaporilor (5), in asa fel incat evaporarea sa nu se faca spre persoane , mobile, perdele, pereti, aparate electrice sau obiecte sensibile la

caldura si umezeala.
15. Umpleti rezervorul (3) al umidificatorului doar cu apa rece potabila .

16. Nu puneti niciodata uleiuri esentiale sau parfumate in apa din rezervorul(3).
17. Puneti uleiurile volatile in recipientul special pentru aceasta tinand cont sa nu-l umpleti in exces si sa nu curga pe umidificator. Acestea ar putea intra in apa din

rezervor prin orificiul pentru completare cu apa(7)

18. Nu puneti uleiuri/esente aromatice in recipientul pentru uleiuri volatile(6) in timp ce aparatul este pornit deoarece vaporii fierbinti pot cauza arsuri.
19. ATENTIE! Rezistenta(10) poate ajunge la temperaturi foarte mari , de aceea nu trebuie atinsa decat atunci cand aparatul nu se afla in functiune si este complet rece.

20. Cand uscati sau curatati produsul intotdeauna asteptati ca rezistenta(10) sa se raceasca inainte de a o atinge iar cablul sa fie deconectat de la priza de curent In
caz contrar poate produse raniri/arsuri grave.

21. Intotdeauna deconectati cablul de alimentare atunci cand nu utilizati aparatul sau cand nu este supravegheat.
22. In cazul in care cablul de alimentare (11) trebuie schimbat va rugam sa utilizati unul identic cu cel furnizat de producator , iar manevrele de schimbare sa fie realizate

de o persoana autorizata sau de un reprezentant Artsana .



23. In momentul in care realizati manevrele de curatare sau intretinere va rugam sa deconectati de la alimentarea cu energie electrica aparatul ; deconectand cablul de
alimentare (11) de la priza.

24. Nu mutati , ridicati sau inclinati aparatul daca acesta este in functiune, este inca fierbinte sau este conectat la priza electrica .
25. Nu utilizati piese de schimb sau accesorii care nu sunt furnizate /aprobate de catre producator.
26. In cazul unor reparatii va rugam sa apelati la un personal tehnic specializat sau la cel autorizat de Artsana SpA.
27. In momentul in care utilizati aparatura electrica este necesar sa respectati cateva reguli de siguranta:

Nu atingeti aparatul daca aveti mainile ude sau umede
Nu trageti de cablul electric sau de aparat pentru a-l deconecta de la priza
Nu lasati aparatul expus agentilor atmosferici(ploaie , soare etc)
Aparatul si cablul de alimentare trebuie sa fie tinute departe de sursele de caldura
Nu scufundati aparatul in apa si nu il alimentati sub jetul de apa direct
Nu atingeti aparatul daca accidental a cazut in apa; deconectati imediat alimentarea cu electricitate prin deconectarea firului de alimentare de la priza electrica.
Dupa aceea nu mai utilizati aparatul si adresati-va vanzatorului sau reprezentantului Artsana SpA.
Acest aparat nu contine componente care pot fi reparate de catre utilizator, el poate fi desfacut doar utilizand unelte speciale.
In cazul in care aparatul prezinta defectiuni va rugam sa il inchideti imediat si sa il deconectati de la alimentarea cu electricitate. Nu incercati sa il reparati
dumneavoastra! Adresati-va vanzatorului sau reprezentantului Artsana SpA.

28. Nu indepartati grupul capacului(8) in timpul functionarii aparatului si faceti-o cu multa atentie.
29. Aparatul trebuie sa fie curatat si uscat foarte bine dupa fiecare ciclu de utilizare.
30. Daca aparatul nu este utilizat un timp mai indelungat acesta trebuie depozitat conform instructiunilor din paragraful “Curatare si Intretinere”
31. Daca decideti sa nu mai utilizati aparatul va rugam sa luati toate masurile pentru a-l face inutilizabil prin : deconectarea sa de la priza si detasarea cablului de

alimentare.
32. Nu aruncati acest aparat in locurile de depozitare a deseurilor menajere ci in locurile special amenajate pentru colectarea aparatelor electrice/electronice(RAEF)

conform legislatiei in vigoare . ( Conform Directivelor CE)
33. Pentru a evita incendiile va rugam sa nu pozitionati cablul de alinentare (11) sub covoare sau in aproprierea radiatoarelor , cuptoarelor electice sau a altor surse de

caldura directa.
34. Nu tineti aparatul in incaperi cu temperaturi extreme.
35. Caracteristicile aparatului pot fi modificate fara preaviz.
36. Daca aveti nelamuriri cu privire la instructiunile furnizate in acest manual va rugam sa contactati vanzatorul sau reprezentantul Artsana SpA.
37. Nu umpleti rezervorul cu apa peste vivelul maxim indicat ( fig B).

Modalitati de utilizare
INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE
Operatiuni preliminare
Verificati sa fie deconectat de la priza cablul de alimentare (11).
Verificati sa fie corect pozitionate in rezervorul de alimentare (3) grupul capacului(8) si traectul vaporilor(10)
Umpleti rezervorul (3) cu apa potabila sau apa distilata prin orificiul de umplere(7) a rezervorului ( fig C), avand grija sa nu depasiti nivelul maxim (4) indicat in laterala
rezervorului (fig B)
Turnati cateva picaturi de ulei sau esente aromatice in recipientul pentru uleiuri volatile(6) ( fig D). Aveti grija ca uleiurile sa nu intre in contact cu alte componente ale
umidificatorului, sa nu patrunda in aparat prin gatul de evaporare(5) sau prin orificiul destinat umplerii cu apa a rezervorului(7)
Pozitionati aparatul in locul ales de dumneavoastra respectand instructiunile din capitolul “ Atentionari”
Conectati cablul de alimentare(11) la cea mai apropriata priza. Aceasta operatiune trebuie efectuata numai de catre un adult.

Puneti in functiune aparatul mutand butonul (1) in pozitia(I) iar ledul (2) aflat in rezervor se va aprinde(figE)
Puteti orienta vaporii in directia dorita prin rotirea gatului mobil de evaporare(5) ( Fig F), avand grija ca acesta sa nu fie orientat direct spre oameni, perdele,
mobile, pereti sau aparate electrocasnice sau aparate care sunt sensibile la apa/umiditate.
Atentie: vaporii vor incepe sa iasa la cateva momente dupa ce ati pus in functiune aparatul (aprox4 min)

ATENTIE! Nu obstructionati gatul mobil de evaporare (5)cu fata, mainile sau alte obiecte. Temperatura vaporilor poate cauza arsuri grave.

ATENTIE!Cand apa din rezervor (3) atinge nivelul minim, aparatul nu mai incalzeste si desi butonul pornit/oprit ramane in pozitia (I), ledul(2) se va
stinge.Opriti aparatul mutand butonul pornit/oprit in pozitia (O)(figE). Debransati cablul electric si umpleti rezervorul cu apa dupa cum este descries in paragraful “Operatiuni
preliminare”

ATENTIE! aparatul este echipat cu un dispozitiv automatic ce dezactiveaza elementul de incalzire(10) atunci cand apa din rezervorul(3) se consuma.
Pentru a reactiva producerea vaporilor trebuie sa opriti aparatul de la intrerupator (1) si sa asteptati ca grupul de incalzire sa se raceasca complet. Porniti-l apoi dinnou de la
butonul pornit/oprit .

ATENTIE!Nu ridicati niciodata grupul capacului(8) fara sa fi oprit mai intai aparatul si fara sa-l fi debransat de la sursa de curent electric.
Pentru a opri complet aparatul mutati butonul(1) in pozitia (O) (fig E)

ATENTIE!dupa ce ati oprit aparatul din functionare, este posibil ca apa aflata in cuva de incalzire (10) sa mai fie fierbinte cateva minute.

ATENTIE!Daca atunci cand umpleti sau goliti recipientul partile exterioare ale acestuia s-au udat , extrageti cablul de alimentare de la sursa de curent si uscati-le
imediat cu o panza curata si uscata.
CURATAREA SI INTRETINEREA

ATENTIE!
Inainte de a face operatiunile de curatare/intretinere trebuie sa opriti aparatul , sa deconectati cablul (11) de la priza electrica, sa asteptati sa se raceasca complet ,
inclusiv gatul de evaporare si capacul.
CURATAREA REZERVORULUI, A CUVEI DE INCALZIRE SI A CAPACULUI

Din cauza sarurilor minerale continute de apa, este posibil ca pe parcursul functionarii sa se produca depuneri de calcar in rezervorul pentru apa si in
dispozitivul de incalzire si evaporare. Depunerile pot apare mai devreme sau mai tarziu, in functie de duritatea apei si de frecventa utilizarii umidificatorului.
Aceasta ar putea reduce capacitatea de functionare a aparatului. Pentru a evita neplacerile, va recomandam sa curatati aparatul o data pe saptamana dupa cum
urmeaza:
1. Desfaceti capacul (8) apucandu-l de punctele de prindere(9)
2. Inlaturati din interiorul aparatului, conducta/traectul de evacuare a aburului prin rotirea sa in sensul acelor de ceasornic
3. Umpleti rezervorul cu apa potabila rece
4. Clatiti repetat lasand ca apa sa se scurga prin orificiile de evacuare (12)situate in partea inferioara a umidificatorului, avand grija sa nu udati cablul de

alimentare (11)(Fig H)
5. Curatati unitatea de incalzire(canalul de alimentare,rezistenta si cuva de incalzire)(10)din mijlocul rezervorului(Fig G) inlaturand depunerile de calcar .



6. Dupa ce inlaturati intreaga cantitate de apa reziduala turnati in interiorul rezervorului(3)aproximativ 2 litri de solutie formata din apa si otet din vin alb in
cantitati egale si montati capacul(8) pe rezervorul (3). Dupa aproximativ 4 ore agitati bine aparatul cateva minute, apoi repetati manevrele incepand cu
punctul 2; goliti rezervorul (3)si inlaturati orice reziduu de calcar cu ajutorul unei panze , clatiti in mod repetat cu apa potabila rezervorul(3), grupul
capacului(8), conducta de evacuare a aburului si rezistenta (10). Lasati sa se scurga intreaga cantitate de apa din rezervor (3) si capac(8) inainte de a
monta rezistenta (10) si capacul(8).

7. Stergeti cu o panza uscata suprafata aparatului.
8. Daca aparatul nu va fi utilizat o perioada indelungata, curatati-l bine si depozitati-l intr-un loc sigur.
9. Dupa curatare montati conducta de evacuare a aburului in interiorul rezervorului, rasucind-o in sens invers acelor de ceasornic.

CURATAREA SUPRAFETELOR EXTERIOARE ALE APARATULUI
Curatati suprafetele exterioare ale aparatului cu o panza si apa. Nu utilizati produse abrasive, alcool, solventi sau produse similare care pot deteriora peretii exteriori ai
aparatului iremediabil.

ATENTIE!
1. Nu scufundati aparatul in apa sau in alte lichide. Nu puneti aparatul sub jetul de apa si nu permiteti apei sa patrunda in partile electrice. Daca aceasta se intampla, nu

mai folositi aparatul si adresati-va unui personal calificat sau distribuitorului.
2. Nu udati cablul de alimentare(11).
3. Nu scrijeliti cu diferite ustensile dispozitivul de incalzire(10) si nu utilizati substante chimice/abrazive pentru a-l curata.
4. Orice reparatie sau inlocuire de piese trebuie facuta numai de catre un centru autorizat.
EVENTUALE DEFECTIUNI
Probleme
a) Umidificatorul nu functioneaza
b) Aparatul emite diferite zgomote
c) Mirosuri neplacute
Solutii
a) Verificati daca alimentarea(11) este corect facuta la prize

Verificati ca intrerupatorul (1) sa fie in pozitia (I)
Verificati prezenta apei in rezervor(3)
Trimiteti aparatul pentru verificare tehnica la un centru specializat autorizat.

b) Efectuati operatiunile normale de curatare conform paragrafului “Curatare si Intretinere” dupa aceea aerisiti rezervorul(3) timp de 24 ore fara capac(8)
c) Efectuati operatiunile normale de curatare conform paragrafului “Curatare si Intretinere” dupa aceea aerisiti rezervorul(3) timp de 24 ore fara capac(8)

CARACTERISTICI TEHNICE

MOD 06683
Tensiune normala alimentare umidificator 220-240V-50/60Hz;Putere absorbita:270-320W;Capacitate rezervor apa aprox. 2,3L;Autonomie de functionare 5 ore;Tip aparat:
functionare continua; Greutate: 1,2 kg;Dimensiune 180X180X216 mm;

Conditii depozitare:Temperatura ambianta: -40 +70 grade C;Umiditate relativa: 10-90%; REF00000669000000

Fabricant ElecttroplasticaS.p.A. – via del Commercio, 1 – 25039 travagliato (85) Italy

Declaratie CE de conformitate:

Prin prezenta, Artsana S.p.A., declara ca acest umidificator marca CHICCO, mod 06683 este conform conditiilor esentiale si a altor dispozitii pertinente dispuse de Directivele
2004/108/CE (compatibilitate electromagnetica)si 2006/95/CE(siguranta electronica). O copie a Declaratiei CE se poate solicita fabricantului sau distribuitorului autorizat .

LEGENDA:

Aparat conform conditiilor esentiale ale Directivelor CE; ATENTIE; Atentie vapori fierbinti; Cititi modalitatile de utilizare; Atentie, suprafete

fierbinti; Modalitati de utilizare

Nu aruncati aparatul sau componentele sale acolo unde sunt deseuri menajere.Depuneti-l intr-un centru de colectare destinat aparatelor electrice conform legislatiei in
vigoare specifice fiecarei tari .

Acest produs este conform Directivei UE 2002/96/EC

Semnul in cruce de pe pubela arata ca, la sfarsitul utilizarii acestui produs, echipamentul trebuie aruncat la un punct de colectare special pentru echipamente electrice si
electronice sau trebuie predat unui dealer in momentul in care achizitionati un alt produs nou, echivalent. Utilizatorul este responsabil de aruncarea la un punct de colectare
special sau de predarea echipamentului avariat. Pentru mai multe informatii legate de punctele de colectare adresati-va magazinului de unde a fost achizitionat produsul.
Colectarea si reciclarea echipamentului in centre speciale in conformitate cu normele in vigoare ajuta la evitarea unor eventuale efecte negative asupra sanatatii sau a mediului
inconjurator.

Producator: ElecttroplasticaS.p.A.– Italia Importator si distribuitor: Paralela 45 Turism s.r.l.; Bucuresti, sector 2, Str. Matac Gheorghe, nr. 21-23; tel/fax:
021/231.06.26




