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O
Odvod
vzduchu

DemineraalizaĀné
kapsuly(2))

• Umiestnite zvlhĀovaĀ minimálne
m
30 cm od stien a spotrebiĀovv, aby
nenavlhli.
• Položte zvlhĀovaĀ na sttôl alebo na dosku. Nedávajte ho priam
mo na
podlahu ani na koberecc.
• NEDÁVAJTE jednotku proti stenám alebo predmetom alebo do
d
miest sozlou cirkuláciou vzduchu. Mohlo by to viesĜ k nesprávvnym
hodnotám vyprodukovaaným vstavaným snímaĀom vlhkosti.
• PokiaČ sa výrobok použžíva v zatvorenej (utesnenej) miestnosti
bez patriĀného vetraniaa a bez výmeny tepla s vonkajším
vzduchom, môže dochádzaĜ k zachytávaniu vody, keĂ sa zvlhĀený
ntaktu so studeným povrchom. V takých
vzduch dostane do kon
prípadoch sa odporúĀa použiĜ ho s nižšou úrovĐou hmly.
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01. Vypínaÿ

03. Noÿné náladové svetlo

• Zapojte jednotku do elektrickej zásuvky AC
s 220– 240 V. StlaĀením vypínaĀa jednotku
zapnete.
• PokiaČ nie jevnútri žiadna voda, vypínaĀ nebude
fungovaĜ.

• Jedným stlaĀením tlaĀidla na displeji zapnete
NoĀné náladové svetlo. Svetlo na dne nádržky na
vodu sa rozsvieti a ožiari nádržku.
• Jas svetla by sa mal prepnúĜ VYPNUTÉ> 100% >
50% > 20% > VYPNUTÉ> Osvetlenie displeja
vypnuté.

02. Nastavenie teplej hmly
• Ak chcete zmeniĜ teplotu hmly z chladnej na
teplú, stlaĀte tlaĀidlo teplej hmly.
• Režim teplého zvlhĀovania je vždy
VYPNUTÝ a rozohreje sa, len
pokiaČ používateČ použije toto tlaĀidlo.
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04. Programovateċný ÿasovaÿ
automatického vypnutia
• StláĀajte tlaĀidlo programovateČného ĀasovaĀa, kým
sa na displeji nerozsvieti požadované nastavenie
ĀasovaĀa.
• TlaĀidlo programovateČného ĀasovaĀa prejde
nasledujúcim nastavením: 0 hodín, 2 hodiny, 4
hodiny, 8 hodín a 12 hodín. Ak chcete ĀasovaĀ
kedykoČvek zrušiĜ, stláĀajte tlaĀidlo ĀasovaĀa, kým sa
na displeji nezobrazí 0 hodín.
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08. Kontrolka teplej hmly

• Továrenské nastavenie regulátora vlhkosti je CO
(kontinuálne). ProgramovateČný regulátor vlhkosti sa
môže nastaviĜ v 5 % prírastkoch, od 40 % do 60 %
vlhkosti.
• RuĀná vlhkosĜ je nastavená v ráde 40% > 45% > 50% >
55% >60%
> CO.
POZNÁMKA: HneĂ ako sa dosiahne nastavená úroveĐ
vlhkosti, cyklus zvlhĀovaĀa sa vypne, kým vlhkosĜ v
miestnosti neklesne o 5 % pod nastavenú úroveĐ
vlhkosti, potom sa cyklus spustí, kým sa znovu
nedosiahne nastavená úroveĐ vlhkosti.

• PokiaČ zvolíte zvlhĀovanie s teplou hmlou, rozsvietisa.

06. Nastaviteċná úroveď hmly

09. þasovaÿ/osvetlenie displeja
• PokiaČ je nastavené Āasové obmedzenie, rozsvieti
sa a na displeji sazobrazí Āas.

10. Alarm prázdnej nádržky
• PokiaČ je v jednotke málo vody, zastaví sa a súĀasne
bude blikaĜ Āervený LED ukazovateČ.

11. Ukazovateċ úrovne hmly
• Zobrazuje úroveĐ vlhkosti a zvýši sa o jeden krok
zakaždým, keĂ sa stlaĀí tlaĀidlo úrovne vlhkosti.

• Hmla sa nastavuje od najnižšej produkcie po najvyššiu
produkciu.
• Zodpovedajúca úroveĐ hmly sa rozsvieti na displeji.
Každé stlaĀenie ju zvýši o jednu úroveĐ.
• KeĂ dôjdete k úrovni 5, bude sa opakovaĜ úroveĐ 1.

07. LightCel™ (UV+)
• Zobrazuje stav Āinnosti UV-C LED diódy, ktorá
sterilizuje dráhu toku v zásobníku.
• Napájanie výrobku sa aktivuje a vypne,
keĂ sa nedeteguje žiadna voda.
POZNÁMKA: Technológia LightCelTM odstraĐuje
baktérie* prítomné vo vode a zaisĜuje tak vám aj vašej
rodine bezpeĀnú a dezinfikovanú hmlu.
(*Na základe nezávislého laboratórneho testu
vykonaného na baktériách Escherichia coli,
Staphylococcus aureus, Salmonella typhimurium,
Klebsiella pneumoniae)
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05. Programovateċný regulátor vlhkosti

Slovensky

ULTRAZVUKO
OVÉ ZVLHþOVANIE TEPLOU A
CHLADNOU HMLOU
H
Kapacita

Demineralizaÿná kapsula

• 7,5 litra

• DemiineralizaĀná kapsula Winix pomôže
znížiĜĜ potenciál bieleho prášku; nánosu minerrálov
vznikn
nutého pri používaní tvrdej vody vo zvlh
hĀovaĀi.

Technológia LightCel™
™
• Antibakteriálna UV-C LED.

Dĉžka fungovania: Max
x. 120 hodín
• Na základe prirodzenej úrovvne vlhkosti u vás doma,
teploty vody, ktorú používate
e, a nastavenia
úrovne hmly, ktorú zvolíte, môže
m
byĜ dĊžka fungovania
dlhšia alebo kratšia.

Nastaviteċná úroveď hmly
h
• Hmla sa nastavuje od najnižšej produkcie po najvyššiu
produkciu.
• Zodpovedajúca úroveĐ hmlyy sa rozsvieti na LED
ukazovateli.
• Každé stlaĀenie ju zvýši o je
ednu úroveĐ. KeĂ
dôjdete k úrovni 5, bude saa opakovaĜ úroveĐ 1.

Dýza na hmlu otoÿná o 360°
• OtoĀením dýzy na hmlu nasttavte smer produkcie
hmly.

Tichá prevádzka
• S tichou prevádzkou môžete
e Čahko spaĜ v
pohodlí a v pokoji.

Noÿné náladové svetlo
o
• UžitoĀná svetelná funkcia je
e zahrnutá v možnosti
nezávislého Svetla pre noĀnú
ú atmosféru a osvetlenie
ovládacieho displeja.

Ochranné automatické
é vypnutie
• KeĂ je nádržka prázdna, jed
dnotka sa
automaticky vypne.
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Pokyn
ny na inštaláciu:
1. Otvvorte vieĀko nádržky na vodu a nalejte do
d
nádrržky vodu až po „Max“.

2. Vybeerte demineralizaĀnú kapsulu z balíĀka.
3. Dajtte kapsulu do nádržky a poĀkajte 10 minút.
4. Dem
mineralizaĀná kapsula sa nemôže použiĜĜ
znovvu. ObjednaĜ ju môžete u autorizované
ého
pred
dajcu.

Vopre
ed namoÿené aromatické vlo
ožky
a priehrradka na aromatické vložky
• ZahĔĐ
Đa 2 vopred namoĀené aromatické vložžky.
ocou vášho obČúbeného vonného oleja dodajte
d
S pomo
do vzzduchu vôĐu.

Pokyn
ny na inštaláciu:
1. Vypnnite zvlhĀovaĀ.
2. ZatllaĀte na Priehradku na olej v zadnej Āastti
základne a vytiahnite ju von.

3. Rozttrhnite vrecúško v záreze, vytiahnite vlo
ožku
a vložžte vložku do aromatickej priehradky.

4. Užívvajte si osviežujúcu vôĐu! VôĐa trvá až 48
hod
dín (celé 2 dni).

POZ
ZOR
1) Odkryytá vložka môže podráždiĜ oĀi. V prípadee
zasiah
hnutia oĀí ich okamžite vypláchnite vodou. PokiaČ
podrááždenie oĀí stále trvá, poraĂte sa s lekáárom.
2) PokiaČ chcete aromatickú vložku odstrániĜ alebbo pokiaČ
ovaĀ nebol dlho zapnutý, vyĀistite a vysuššte
zvlhĀo
priehrradku a dajte ju späĜ na miesto.
3) Nikdyy nedávajte aromatickú vložku do nádržkky na vodu.

|5

ÚDRŽBA A þISTENIE
• KlaĂte zvlhĀovaĀ vždy na pevnú, rovnú plochu.
OdporúĀa sa daĜ pod zvlhĀo
ovaĀ vodoodolnú rohož
ovrchovou úpravou sa
alebo podložku. Podlaha s po
môže kvôli vystaveniu vode ale
ebo vlhku poškodiĜ.
• Nesiahajte na jednotku, kto
orá spadla do
vody. Okamžiteju odpojte zo zásuvky.
• Vždy odpojte jednotku z elek
ktrickej zásuvky
ihneĂ po použití a pred Āiste
ením.
• Neukladajte ani neskladujte jednotku
j
na mieste,
kde môže spadnúĜ alebo sa sttiahnuĜ do vane alebo
do drezu.

Umyte dýzu, samostatn
nekryt a nechajte
nádržku vyschnúě v tieni
• ÿistite nádržku aspoĐ raz alebo dvakrát za
týždeĐ s použitím Āistej vodyy.
• Prirodzene sa vyskytujúce šk
kvrny vnútri nádržky
je možné vyĀistiĜ pomocou jemnejlátky.
• Nepoužívajte pri Āistení che
emikálie, ako je bielidlo,
brusivo atĂ.

þistenie ultrazvukového
o meniÿa
• ÿistite ultrazvukový modul zvlhĀovaĀa
z
aspoĐ raz alebo dvakrát týžd
denne.
• NakloĐte ho v smere vzducho
ového
závesu a vylejte vodu z hlavnej Āasti.
ohto otvoru
• Voda sa nesmie dostaĜ do to
(odvod vzduchu).
• Nikdy sa prstami nedotýkajte
e meniĀa/ultrazvukovej
nota a kozmetické
membrány; prirodzená mastn
prostriedky na koži môžu po
ovrch poškodiĜ.
• Nikdy neĀistite ultrazvukovú
ú membránu škriabaním
pomocou tvrdého predmetu
u. Poškriabanie povrchu
vibrátora ostrým predmetom
m môže oslabiĜ
produkciu hmly alebo to
t môže spôsobiĜ zlyhanie.
• Nikdy neponárajte základĐu do vody ani do žiadnej
inej kvapaliny.
6
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Všeo
obecne povedané, pokiaČ sa používateČČ dotkne
prstaami meniĀa/ultrazvukovej membrány,
priro
odzená mastnota a kozmetické prostriiedky na
koži môžu poškodiĜ povrch, Āo vedie k
neprravidelnej produkcii hmly.
Aby jednotka fungovala správne, pokiaČ k tom
mu dôjde,
otrebné:
je po

1. 2 ~ 3-krát umyte nádržku na vodu a záklaadĐu, a

pottom jednotku znovu spustite. V prípade
e, že sa
jednotka neumyje, bude fungovaĜ normáln
ne po
30 min~1 hodine prevádzky v kontinuálnom režime.
2. PokkiaČ je málo vody, hmla sa nemusí
vyttváraĜ správne. (To môže byĜ chyba vo vzzduchovom
závvese alebo vo vodnom ventile.) V základ
dni by malo
byĜĜ minimálne 30 mm vody po odstránení
nád
držky na vodu.

Tlmiÿ
ÿ vodiacej konzoly

• StlaĀĀte háĀik a zdvihnite ho hore.
• Najlepšie je opláchnutie Āistou, teĀúcou vodou.
v
• Vysu
ušte a dajte ho späĜ.

Dôkla
adné ÿistenie (octom)

• Pred
d a po skladovaní zvlhĀovaĀa na dlhý Āas urĀite
u
kom
mpletne vysušte a utrite doĀista výstup hmly.
h
• VyĀistite nádržku, zásobník, vieĀko nádržky a
meniĀ/ultrazvukovú membránu zmesou vody a
biele
eho octu v pomere 10:1.
• NaplĐte nádržku vodou so zriedeným octo
om po
maximálnu úroveĐ.
• Nale
ejte zhruba 400 ml zmiešanej vody do hlavnej
h
Āasti.
• NaplĐte nádržku na vodu a hlavnú ĀasĜ vodou a
nech
hajte odstáĜ 30 až 60 minút.
• Vylejjte zmiešanú vodu a 2-krát až 3-krát
prep
pláchnite Āistou vodou z vodovodu.
• Vysu
ušte súĀasti na dobre zatienenom mie
este.
• Vysu
ušený výrobok znovu poskladajte.
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Pred inštaláciou a použ
žitím si preÿítajte
všetky pokyny

Slovensky

POþIATOþNÁ
Á OBSLUHA
POZOR: Skôr, ako naplníte
e nádržku vodou, vypnite napájanie a odpojte jednotku zo zásuvky.
POZNÁMKA: Pri prenášaní nádržky
n
na vodu vždy používajte obe ruky.

1. Zložte vieĀko nádržky na vo
odu a naplĐte nádržku.
Praktickú nádržku s vrchnýým plnením je možné
naplniĜ džbánom alebo z vo
odovodného kohútika.

2. Zdvihnite nádržku na vodu zo základne
s
jednotky.
pomocou držiaka na zadnej strane

3. Nalejte do nádržky Āistú vo
odu s izbovou teplotou
až po znaĀku MAX.
4. Nádržka na vodu pojme maximálne
m
7,5
litra. Hladinu vody je vidie
eĜ zvonku.

5. Zapojte spotrebiĀ do zásuvky a zapnite ho.

dy pridávajte do jednotky vodu skôr, ako ju
Vžd
zap
pojíte do elektriny, abyste predišli spááleniu
jed
dnotky.

6. Pri prevádzke zvlhĀovaĀa majte kryt nádržžky vždy
usaadený na nádržke. Abyste mohli pokraĀĀovaĜ v
pou
užívaní zvlhĀovaĀa, naplĐte znovu nádržžku na
vod
du.

Výmena aromatických vložiek
• Každ
dá z vopred namoĀených aromatickýcch vložiek
vydrrží 48 hodín.
• Existtujú dve vône vopred namoĀených
arom
matických vložiek: 1 levanduČa
a 1 eukaalyptus.
Nevvkladajte, prosím, žiadne iné materiály,
ako
o aromatické vložky.

L500
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BEZPEþNOSĚ A UPOZORNENIA
U
Tento výrobok je urĀený len na použitie v domácnosti.
Nikdy jednotku poĀas prevád
dzky nezakrývajte.
Vždy držte kábel bokom od vysokých
v
teplôt a od ohĐa.
Vykonávajte pravidelnú údržb
bu ultrazvukovej membrány.
Nikdy pri Āistení ultrazvukovvej membrány
nepoužívajte Āistiaci prostried
dok.
Nepokúšajte sa jednotku uprraviĜ alebo opraviĜ.
Opravy musí vykonávaĜ profe
esionálny alebo
kvalifikovaný personál.
PokiaČ z jednotky vychádzajú neobvyklé zvuky alebo
pach, vypnite ju.
PokiaČ sa táto jednotka dlhýĀĀas nepoužíva, odpojte
ju.
Nesiahajte do vody ani na žiaadnu ĀasĜ jednotky,
ktorá je zaplavená vodou, keĂ
Ă je jednotka zapnutá
alebo zapojená.
Nikdy nenechávajte jednotku v Āinnosti bez vody v nádržke.
Používajte v nádržke len vodu.
Nikdy vovodenepoužívajte žiaadne aditíva.

•
•
•
•
•
•
•

• Majte túto jednotku mimo do
osahu detí. NedovoČte
deĜom používaĜ túto jednotku bez dozoru.
• Nepoužívajte ju vonku. UrĀené len na použitie vnútri.

VAROVÁNÍ

Dodržujte pokyny v tejto príručke, aby sa znížilo
riziko elektrického šoku, skratu a/alebo požiaru.
• Ak je sieĜový kábel poškoden
ný, musí sa nahradiĜ
špeciálnym káblom. Opätovná montáž je
o servisného zástupcu.
dostupná u výrobcu alebo jeho
• Tento spotrebiĀ nie je urĀený na použitie osobami
(vrátane detí) so zníženými fyzickými,
f
zmyslovými
alebo mentálnymi schopnosĜĜami alebo s nedostatkom
skúseností Āi znalostí o tejto jednotke, pokiaČ nie sú
pod dozorom alebo nedostali pokyny týkajúce sa
používania tohto spotrebiĀaa od osoby zodpovednej
za ich bezpeĀnosĜ.
• Deti by mali byĜ pod dohČado
om, aby sa zaistilo, že
sa so spotrebiĀom nebudúhraaĜ.
• Táto jednotka nie je urĀená na použitie na
uchovanie dokumentov ani na zachovanie umenia.

8
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Pri odpájaní jednotky neťahajte za sieťový kábel.
Neuväzujte sieťový kábel ani na ňom nerobte uzly, keď
je jednotka v prevádzke.
Pokiaľ dôjde k ponoreniu jednotky do vody, odpojte ju
a kontaktujte zákaznícky servis.
Neodpájajte jednotku ani s ňou nepohybujte, keď je
v prevádzke.
Nezapájajte ďalšie spotrebiče do rovnakej zásuvky
alebo k napájaciemu zdroju.
Nesiahajte na zástrčku mokrými rukami.
Odpojte jednotku, keď sa dlhší čas nepoužíva.
Neumiestňujte blízko vykurovacích telies.
Nepoužívajte blízko hmly alebo výparov z priemyselného oleja alebo blízko veľkého množstva kovového
prachu.
Kábel sa môže poškodiť energickým ohýbaním,
ťahaním, krútením, zväzovaním, zvieraním alebo umiestňovaním ťažkých predmetov naň.
Neinštalujte do žiadneho motorového ani prepravného
vozidla (nákladné autá, lode atď.).
Nedávajte na miesto s nadmerným množstvom škodlivých plynov.
Nedávajte k žiadnym horľavým materiálom (aerosóly,
palivá, plyny atď.).
Nesmerujte jednotku do vetra alebo do prievanu.
Nedávajte pod žiadnu elektrickú zásuvku.
Nedávajte na nadmerne vlhké miesta, kde by jednotka
mohla navlhnúť.
Pre zníženie rizika požiaru alebo elektrického šoku,
nepoužívajte tento ventilátor so žiadnym zariadením
nariadenie rýchlosti v pevnom stave.
L500
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DÔLEŽITÉ BEZPEþNOSTNÉ POKYNY
āakujeme, že ste si kúpili ultrazvukový zvlhĀovaĀ Winix.Tento výrobok je lenna použitie v domácnosti. Pred
použitím si pozorne preĀítajte všetky pokyny.
• Jednotku neopravujte ani neupravujte. Všetky
opravy by mal vykonaĜ kvalifikovaný technik.

• Vytiahnite napájaciu vidlicu zo zásuvky, pokiaČ výrobok
nepoužívate.

• Nepoužívajte zariadenie, pokiaČ sú sieĜový kábel
alebo vidlica poškodené alebo pokiaČ je
pripojenie k zásuvke v stene voČné.

• Nemanipulujte s napájacou vidlicou mokrými rukami.

• Používajte len AC 220 V – 240 V.
• Nepoškodzujte, nelámte, silno neohýbajte, nezväzujte,
neobaČujte, nezvierajte sieĜový kábel,
neĜahajte zaĐ, nekrúĜte ním ani naĐ neklaĂte Ĝažké
predmety.
• Pravidelne odstraĐujte z napájacej vidlice prach. Zníži
sa tak riziko šoku kvôli hromadeniu vlhkosti.
• Pred Āistením jednotky vytiahnite napájaciu vidlicu zo
zásuvky. Pri vyĜahovaní napájacej vidlice držte samotnú
vidlicu, nikdy neĜahajte za kábel.
• PokiaČ je napájacia vidlica poškodená, musí ju
vymeniĜ výrobca alebo kvalifikovaný technik.

• Neuvádzajte jednotku do Āinnosti pri používaní
vnútorných insekticídov generujúcich dym.
• NeĀistite jednotku benzénom ani riedidlom
nafarby. Nestriekajte na jednotku insekticídy.
• Nepoužívajte jednotku na miestach, kde je vlhko
alebo kde by jednotka mohla navlhnúĜ, napríklad v
kúpeČni.
• Nedávajte prsty ani cudzie predmety do otvorovna prívod
alebovýstup vzduchu.
• Nepoužívajte jednotku v blízkosti horČavých plynov.
Nepoužívajte v blízkosti cigariet, kadidla ani iných
predmetov vytvárajúcich iskry.
• Jednotka neodstráni oxid uhoČnatý vypustený z
vykurovacích spotrebiĀovalebo z iných zdrojov.

þASTO KLADENÉ OTÁZKY
Stlaÿenie vypínaÿa nefunguje
• Opatrnezapojte napájaciu vidlicu.
• Skontrolujte, Āi je v nádržke voda. PokiaČ nie je, nalejte
do nádržky vodu.
Nevychádza žiadna para.
• Nie je nádržka na vodu prázdna?
- NaplĐte nádržku vodou viacako do polovice.
• Súdýza a kryt dobre usadené?
- Inštalujte správne kryt.
• VyĀistite ultrazvukový modul.
Silno to zapácha
• Uistite sa, že vnútro zvlhĀovaĀa a nádržka na vodu
nie sú kontaminované.
- VyĀistite vnútro hlavnej Āasti a nádržku na vodu.
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• Nenechali ste v nádržke na vodu a v zásobníku
vlhkosti vodu dlhší Āas?
- OdstráĐte z hlavnej Āasti a z nádržky na vodu
zostávajúcu vodu z predchádzajúceho použitia.
NaplĐte nádržku na vodu novou vodou z vodovodu.
Alarm prázdnej nádržky sa nevypína
• Stáva sa to priamo po tom, ako pripravíte nádržku na
vodu?
- Po krátkom Āase voda v nádržke na vodu naplní
zásobník a alarm prázdnej nádržky sa vypne.
• Je výrobok naklonený?
- Vypustite vodu vnútri zvlhĀovaĀa a dajte ho na
rovnú, stabilnú plochu.
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Názov modelu

HLUU750-JWE

Napätie

AC 220 V – 240 V, 50/60 Hz

Kapacita

Slovensky

ŠPECIFIKÁCIA JEDNOTKY
7,5 l

Produkcia teplej vlhkosti

Až 400 ml/h

Menovitý výkon

90 W

DĊžka fungovania

Až 120 hodín

HmotnosĜ

2,8 kg

Rozmery výrobku

27 cm (šírka) × 21,5 cm (hĊbka)
× 37 cm (výška)

Vonkajšie Āasti, dizajn a špecifikácia výrobku sa môžu zmeniĜ bez predchádzajúceho upozornenia, aby sa zlepšila
výkonnosĜ výrobku.

ZÁRUKA
Podmienky záruky sú nasledujúce:
1. Tento výrobok je vyrobený s prísnou kontrolou kvality a pod dohČadom.
2. Záruka bude neplatná, pokiaČ je zlyhanie výrobku výsledkom nedbalosti alebo nesprávneho používania zo strany
spotrebiteČa. Poplatky za prepravu a za služby môžu vzniknúĜ aj poĀas záruĀnej lehoty.

3. Pri nárokovaní záruky výrobku je potrebné predložiĜ dôkaz o kúpe.
4. Uložte si dôkaz o kúpe na bezpeĀnom miestealebo si výrobok zaregistrujte na winixeurope.eu, kam si môžete váš
dôkaz o kúpe nahraĜ.

5. Táto záruka je platná len v Európe.
Názov modelu

HLUU750-JWE

ZáruĀná lehota

Dva (2) roky

Miesto nákupu
Dátum nákupu
Adresa
Zákazník

Meno
Tel.
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Slovensky

Výhody vopred namoĀen
ných aromatických
vložiek WINIX:

Výhod
dy používania demineralizaĀných kapsúl
WINIX:
(predávvané samostatne v závislosti od modelu
u)

• Nový dizajn a upokojujúca úČava: VoĐavé vložky
bezvodového odparovaĀa WIN
NIX sú nelieĀivé
doplĐovacie vložky navrhnutté s polymérovým PP na
uvoČĐovanie výparov pre upo
okojujúcu úČavu, aby
ovania a napomohli zvýšiĜ
zlepšili váš pôžitok zo zvlhĀo
pohodlie.
• Každá vložka poskytuje dlhottrvajúce pohodlie:
Každá vopred namoĀená arom
matická vložka
ponúka 48 hodín dlhotrvajúceho pohodlia.
• Bez rozlievania a bez špinavvého naplĐovania: Tieto
doplĐovacie vložky saČahko
o používajú a inštalujú,
nedochádza k špinavému rozlievaniu
r
a nie je
potrebné ich neustále doplĐovvaĜ.

• Znižujú minerálne zvyšky vo vašej jednotke
e.
• Výsle
edkom je menej Āistenia a predĊžená
živottnosĜ jednotky.
• Pre dosiahnutie
d
optimálneho výkonu vymeĐ
Đte každú
kapsulu pri každom 5. naplnení nádržky alebo keĂ si
všimnete nárast bielych zvyškov.
• Leho
ota výmeny demineralizaĀnej kapsuly saa
môže líšiĜ na základe kvality vody.
• PokiaČ biele zvyšky pretrvajú, zvážte použžívanie
destilovanej vody.

• ZvlhĀovaĀe pre spálne, na dosky alebo stoly:
Nech ste kdekoČvek, náš zvlhĀĀovaĀ vám dodá pohodlie.

Nikdy vozvlhĀovaĀi nepoužívajte aditíva zm
mäkĀujúce
vodu.

Kvôli otázkam súvisiac
cim s výrobkom a zákazníck
kym službám kontaktujte CM Trade
Via, s.r.o.
• Webové stránky: www.w
winix.cz, www.cisticky-winix.sk
Pre urýchlenie služieb, prosíím, špecifikujte názov modelu a Āíslo
o, povahu problému, vaše
kontaktné informácie a vašu
u adresu.
L500
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LIKVIDÁCIA ZARIADENIA
Nefunkčný výrobok určený na ekologickú likvidáciu odovzdajte zberným dvorom určeným na recykláciu elektrických
zariadení.Výrobok nesmie byť likvidovaný v rámci bežného komunálneho odpadu.
Tento symbol uvedený na výrobku alebo v sprievodnej dokumentácii znamená, že použitý výrobok
nesmie byť likvidovaný spoločne s komunálnym odpadom. S cieľom ekologickej likvidácie použitý
výrobok odovzdajte v určených zberných dvoroch. Správnou likvidáciou výrobku pomôžete zachovať
cenné prírodné zdroje a obmedziť potenciálne negatívne dopady na životné prostredie a ľudské
zdravie. Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu môžu byť v súlade s predpismi udelené pokuty.
Viac informácií o zberných miestach vo vašom regióne získate na príslušnom obecnom úrade. Tento
výrobok nesmie byť likvidovaný spoločne s obchodným odpadom.

Výrobca
WINIX INC., 295, GONGDAN 1-DAERO, SIHEUNG-SI,
GYEONGGI-DO, 429-850, KOREA
Dovozca pre Európu
WINIX EUROPE B.V. HOOGOORDDREEF 125,
1101 BB, AMSTERDAM NIZOZEMÍ
www.winixeurope.eu
Distribútor pre Českú republiku a Slovensko
CM Trade Via s.r.o.,
Maříkova 1899/1, 621 00, Brno, Česká republika,
tel.: +420 549 274 164, Email: info@cm-trade.cz,
www.cisticky-winix.sk
Informace o prodejcích a servisu získáte u distributora.
Kvôli otázkam súvisiacim
s výrobkom a zákazníckym
službám kontaktujte Winix

• Webové stránky: www.winixeurope.eu

Pre urýchlenie služieb, prosím, špecifikujte názov modelu a Āíslo, povahu problému,
vaše kontaktné informácie a vašu adresu.
2610-0260-01 Rev.00

