KEZELÉSI UTASÍTÁS
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Magyar nyelvű kezelési utasítás
Gratulálunk! Most éppen az értékes tulajdonságokkal rendelkező Zoe aromadiffúzor készülék
birtokába jutott. Biztosak vagyunk benne, hogy sok örömet fog majd Önnek szerezni és
érezhetően javítja a szobája levegőjét.
Az összes többi elektromos háztartási készülékhez hasonlóan itt is különösen figyelnie kell arra,
hogy elkerülhesse a sérüléseket, a tűzveszélyt, illetve a készülék károsodását. Éppen ezért figyelmesen olvassa el a készülékhez mellékelt kezelési utasítást és feltétlenül tartsa be az abban és a
készülékre ragasztott címkén szereplő biztonságtechnikai utasításokat!

A készülék leírása
A készülék az alábbi főbb szerkezeti elemekből áll:
1. USB tápkábel
2. Tápegység
3. A tápkábelt fogadó csatlakozó aljzat
4. A készülék felső része / fedele
5. A készülék alsó része / a víztartály
6. A megengedett legmagasabb vízszintjelzés
7. Az ultrahang membrán
8. BE / KI kapcsoló gomb
9. A LED fényerejét választó gomb (normál / halvány / nem világít)
10. A levegő kifúvó nyílás (Figyelem! Nem kerülhet víz a nyíláson keresztül a készülékbe!)
Fontos biztonságtechnikai tudnivalók
Olvassa el figyelmesen a kezelési utasítást, mielőtt először használatba venné a készüléket és
őrizze meg a kezelési utasítást, s adja hozzá az esetleg eladott készülékhez!
 Nem vállal felelősséget a Stadler Form a jelen kezelési utasításban foglaltak be nem tartásából
eredő meghibásodásokra!
 A készülék csak a háztartásokban és csak a jelen kezelési utasításban foglaltak szerint és az
abban megadott célra használható! Az ettől eltérő módon, vagy területen történő használat az
egészségre veszélyes lehet, illetve életveszélyes állapotot idézhet elő.
 A készüléket nem kezelhetik a 8 évnél fiatalabb gyermekek, illetve a csökkent cselekvőképességű, szellemileg, vagy mozgásszervileg, vagy lelkileg beteg személyek, illetve akik nem ismerik annak a kezelését, hacsak nem a készülék kezelését jól ismerő személy felügyelete mellett
történik az, illetve előtte a készülék kezelésére vonatkozó oktatást nem kaptak. Ügyeljen arra,
hogy ne használják a gyermekek a készüléket játékszerként! A készülék tisztítását is csak
felnőtt felügyelete mellett végezhetik a gyermekek!
 A készüléket csak a szakszerűen beszerelt, megfelelő feszültséget adó váltóáramú hálózati
csatlakozó aljzathoz csatlakoztassa! A készülék működtetéséhez szükséges feszültségértéket
a készülék adattábláján találja meg.
 Ne használjon sérült, vagy nem szakszerűen szerelt hosszabbító kábelt!
 Ne húzza át a hálózati tápkábelt éles tárgyakon és ne is csípje, szorítsa be éles tárgyak közé!
 A hálózati tápkábel villásdugójánál és ne a kábelnél fogva húzza ki a villásdugót az elektromos
aljzatból! Sohase fogja meg nedves kézzel a tápkábelt, vagy a villásdugót!
 Ne használja a készüléket fürdőkád, zuhany, vagy úszómedence közvetlen közelében (ezektől
legalább 3 méter távolságot tartson)! Úgy állítsa fel a készüléket, hogy ne érje el azt senki sem
a fürdőkádból, vagy a medencéből!
 Ne állítsa fel a készüléket hőt termelő eszköz, például kályha, vagy hősugárzó közelében! Ne
tegye ki a hálózati tápkábelt erős hő, (például főzőlap, vasalótalp, stb.) hatásának. Ügyeljen
arra, hogy ne érje olaj a hálózati tápkábelt!
 Az esetlegesen sérült hálózati csatlakozó kábelt szakemberrel javíttassa meg!
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 A készüléket könnyen hozzáférhető hálózati csatlakozó aljzathoz csatlakoztassa!
 Ügyeljen arra, hogy üzem közben stabil felületen álljon a készülék és úgy vezesse a hálózati
kábelt, hogy ne botoljanak meg benne!
 A készülék nem védett a fröccsenő víz ellen!
 A készülék csak beltéri használatra alkalmas!
 Ne használja a készüléket fedetlen térben, a szabadban!
 A készüléket száraz és a gyermekek számára nem elérhető helyen tárolja!
 Haladéktalanul cseréltesse ki a gyártóval vagy hozzáértő szakemberrel az esetleg sérült hálózati tápkábelt, hogy elkerülhesse az áramütés veszélyét!
 Karbantartás, tisztítás előtt és minden használat után kapcsolja ki a készüléket és a biztonság
kedvéért húzza is ki a villásdugóját az elektromos csatlakozó aljzatból!
 Az esetleg meghibásodott készülék javítását bízza a szakszervizre, vagy a gyártó/forgalmazó által
jóváhagyott szakemberre!
 Csak a készülék tartozékaként szállított hálózati tápegységet használja a készülékhez! Esetleges
meghibásodása esetén azonos típusúra cserélje le!
 Csak olyan illatszereket, illóolajokat, illatanyagokat használjon, amelyek NEM tartalmaznak alkoholt! Az alkohol kárt okozhat a készülék belső szerkezeti elemeiben! Az ilyen módon károsodott,
vagy meghibásodott készülékek esetében elvész a garancia!
A készülék használatba vétele / kezelése
1. Helyezze el a Zoe készüléket a kívánt helyen egy sima felületre! Csatlakoztassa az (1) USB
kábelt a (2) hálózati adapterbe és a készüléken levő (3) csatlakozó aljzatba. Ezután dugja be a
tápegység villásdugóját a hálózati csatlakozó aljzatba! Hálózati feszültség hiányában az USB
kábelt egy legalább 2 A áramerősséget biztosító PC-hez, vagy akkumulátor-csomaghoz /külső
tápforráshoz is csatlakoztathatja.
2. Vegye le a készülék (4) fedelét.
3. Töltse fel a készülék víztartályát a (6) MAX jelzésig tiszta csapvízzel. Ügyeljen arra, hogy ne
kerüljön víz a készülék (10) levegő kifúvó nyílásába, mert ez károsíthatja a készüléket és erre
az esetre nem érvényes a garancia! Fontos: Ne mozgassa, ne vigye máshova a készüléket,
miután már feltöltötte vízzel, mert a víz esetleg kiömölhet és kárt tehet a készülék elektromos
szerkezeti elemeiben!
4. Cseppentsen 2-3 csepp illatanyagot közvetlenül a tartályban lévő vízbe! Nincs szükség arra,
hogy el is keverje a vízzel, mivel az ultrahangos membrán (7) elvégzi ezt Ön helyett. Csak
olyan illatszert, illóolajat használjon, amelyik NEM tartalmaz alkoholt!
5. Helyezze vissza a készülék (4) fedelét!
6. Kapcsolja be a készüléket a (8) BE / KI kapcsoló gombbal! Miután bekapcsolta, megindul az
illatosítás és világítani fog a tetőlap közepén látható LED fénye, s megvilágítja a kiáramlást.
7. Amennyiben a fényt túl erősnek találja pl. a hálószobában, a (9) fényerő választó gombbal
csökkentheti a fényerőt.
Három állapot közül választhat:
 Normál fényerő (ez a gyári alapállapot)
 Csökkentett fényerő (egy gombnyomás)
 A fény kikapcsolása (még egy gombnyomás).
A (9) fényerő választó gombot újra megnyomva tudja visszaállítani a normál fényerőt.
8. A kifogyott víz utánpótlásához hozzon egy pohárban friss csapvizet. Kapcsolja ki a
készüléket. Vegye le a készülék fedelét és töltse fel a megengedett legmagasabb szintig.
9. A víz betöltése után cseppentsen illatanyagot is a tartályba. Az illatanyag pótlása vagy
növelése mindig kikapcsolt készüléknél történjen!
Megjegyzés: Illatanyag változtatásánál ürítse ki teljesen a Zoe tartályát.Törölje ki egy nedves
ruhával, s ezután töltse fel friss csapvízzel a víztartályt, majd a korábban leírtak szerint adagoljon
2-3 cseppet az új illatanyagból!
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A készülék tisztítása
Minden karbantartás előtt és minden használat után kapcsolja ki a készüléket és húzza ki a
hálózati adaptert az elektromos csatlakozó aljzatból!
Figyelem! Sohase mártsa a készüléket vízbe (ez rövidzárlatot okozhat)!
 A készülék külsejét csak enyhén nedvesített törlőkendővel törölje le, majd utána törölje szárazra!
 Egy csepp mosószert, vagy vízkőoldót tartalmazó vízzel átitatott kendővel törölje át a készülék
(4) fedelét, ha vízkőnyomokat, vagy más egyéb szennyeződést látna rajta! Utána törölje
szárazra a fedelet és úgy helyezze vissza a készülékre!
 A készülék belsejének tisztítása: Az ultrahangos membránt háztartási vízkőoldóval pl.
citromsavas oldattal tisztíthatja meg. Erősebb mészkőlerakódások esetén inkább a Stadler
Form Cleaner & Descaler (www.stadlerform.com/accessories) vízkőoldó használatát javasoljuk.
Ne próbálja meg lekaparni a vízkőlerakódást a membránról valamilyen kemény, éles eszközzel!
Makacs lerakódás esetén inkább tisztítsa meg egymás után többször is a membránt! A vízkő
eltávolítása után gondosan öblítse le a membránt, majd törölje szárazra!
 Nem kerülhet víz a készülék (10) levegő kifúvó nyílásába, mert ezzel károsíthatja a készülék
elektronikáját és érvénytelenné teszi a garanciaigényt!
A készülék javítása
 Az elektromos készülékek javítását (például a hálózati tápkábel cseréjét) csak megfelelően
képzett szakemberek végezhetik el! A nem szakszerű javítás esetén megszűnik a készülékre
adott garancia és a gyártó is minden felelősséget visszautasít!
 Sohase vegye használatba a készüléket, ha megsérült a hálózati csatlakozókábel, vagy villásdugó, ha hibásnak találja a készüléket, ha leesett, vagy más módon sérült (repedések/törések
láthatóak a házán).
 Ne engedjen semmilyen idegen tárgyat sem a készülékbe esni! Ne is nyúljon semmilyen idegen tárggyal a készülék belsejébe!
 A már kiszolgált, vagy tönkrement készüléket azonnal tegye teljesen használhatatlanná
(áramtalanítás után vágja át a hálózati csatlakozó kábelt) és adja le az elektromos készülékek
ártalmatlanításával foglalkozó szakvállalatoknál!
 A készülék esetleges meghibásodása esetén ellenőrizze az alábbiakat, mielőtt a szervizbe
küldené, vagy vinné a hibásnak talált készüléket: Teljesen távolítsa el a vizet a készülékből és
hagyja teljesen kiszáradni a készüléket! A szállítás közben a készülékben maradt víz kárt tehet
a készülékben és ezzel meg is szűnik az illatszóróra vállalt garancia!
A készülék ártalmatlanítása
Az Európai Unió elektromos és elektronikai használt készülékek ártalmatlanításáról hozott
2012/19/CE (WEEE) irányelvei szerint az elektromos készülékek nem dobhatóak a háztartási hulladéktárolóba, helyette vigye el a helyi hulladékhasznosítóhoz! A helyi önkormányzat bizonyára meg
tudja adni az elektromos hulladékok hasznosításával foglalkozó vállalkozások címét.
Amennyiben ellenőrizetlenül történik az elektromos készülékek ártalmatlanítása,
akkor az időjárás hatására ártalmas, mérgező anyagok kerülhetnek a talajvízbe és
ezáltal a táplálkozási láncba, illetve évekre megmérgezheti a növény- és állatvilágot.
Amennyiben újjal váltja le a készüléket, akkor a készülék eladóját törvény kötelezi
arra, hogy térítésmentesen átvegye ártalmatlanítás céljából a korábban használt
készüléket.
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A készülék műszaki adatai:
Tápfeszültség
Névleges fogyasztás
Méretei
Tömege
A víztartály térfogata
Zajszintje
EU-előírásoknak való megfelelőség

DC 5V
5W
113 x 105 mm (átmérő x magasság)
0,3 kg.
80 ml
< 27 dB (A)
CE / WEEE / RoHs / EAC

A műszaki adatok változtatásának jogát fenntartjuk!
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Mintabolt és ügyfélszolgálat:

iRobot Centrum
1148 Budapest, Fogarasi út 14.
Telefon: + 36 1 468 2176
E-mail: info@irobotcentrum.hu
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