Ultrazvukový zvlhčovač vzduchu

BU1300
Návod k použití a údržbě

Výběrem zvlhčovače vzduchu BIONAIRE se Vám do rukou dostal jeden
z nejlepších zvlhčovačů na trhu. Je určen k provozu ve vnitřním prostředí.
Návod pečlivě přečtěte a uschovejte!
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POPIS HLAVNÍCH ČÁSTÍ

A. Parní tryska
B. Kontrolka sítě/noční světlo
C. Regulátor vlhkosti
D. Základna
E. Nádrž na vodu
DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY

• Při vybalování pečlivě odstraňte veškeré papírové a plastové obaly!
• Zkontrolujte, zda napětí na štítku zvlhčovače odpovídá napětí v zásuvce.
• Nenechávejte zvlhčovač ani kabel v blízkosti jakéhokoliv tepelného zdroje
(radiátor, teplovzdušný ventilátor, sálavá topidla apod.).
• Zvlhčovač nenechávejte v dosahu dětí! Musí jej obsluhovat zodpovědná
dospělá osoba!
• Jestliže dojde k poškození přívodního kabelu nebo vidlice, předejte zvlhčovač
k opravě do značkového servisu.
• Nevytahujte vidlici ze zásuvky, když máte mokré ruce.
• Nikdy nezapínejte zvlhčovač, pokud není kompletní nebo když je poškozen.
• Nevkládejte do zvlhčovače jakékoliv cizí předměty.
• Vždy vypněte a odpojte zvlhčovač ze sítě, když jej nepoužíváte nebo přenášíte.
• Zvlhčovač vyžaduje pro správný provoz základní údržbu. Na podrobnosti se
podívejte do pokynů pro čištění.
• Nepokoušejte se otevřít spodní část základny, neobsahuje žádné části, které by
byly opravitelné nebo vyměnitelné bez originálních dílů a speciálního
nářadí.
• Nikdy nepřenášejte zapnutý zvlhčovač. Mohlo by dojít k přerušení vývinu
páry.
PŘÍPRAVA K PROVOZU A UMÍSTĚNÍ

1. Po vybalení zvlhčovače zkontrolujte, zda nedošlo při přepravě k jeho
poškození. Pokud nějaké poškození zjistíte, kontaktujte co nejdříve svého
prodejce, u zásilek posílaných poštou nebo přepravní službou reklamujte bez
zbytečného odkladu poškození u dopravce.
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2. Uschovejte obal pro případ, že by Váš zvlhčovač potřeboval opravu.
Jestliže bude přepravován bez původního obalu, poškození při přepravě není
záruční vadou!
3. Zvlhčovač postavte na pevnou, rovnou a nenasákavou podložku.
4. Doporučuje se, aby v okolí zvlhčovače nebyly zkondenzovanou vlhkostí
poškoditelné povrchy.
5. Pokud se projeví výrazná kondenzace vlhkosti, snižte výkon zvlhčovače.
6. Umístěte zvlhčovač tak, aby výstup páry nesměřoval na stěny, nábytek
apod. Mohlo by dojít k poškození, zvláště u tapet.
7. Pokud je v místnosti vlhkost vyšší než 50 % r. v., zvlhčovač nezapínejte.
Pro kontrolu se doporučuje používat Elektronický vlhkoměr a teploměr Bionaire
BT 400 (viz zadní strana návodu)..
PROVOZ ZVLHČOVAČE (ZAPNUTÍ)

1. Zkontrolujte, zda není vidlice v zásuvce a zda je regulátor vlhkosti „C“ v levé
krajní poloze (vypnuto).
2. Vyjměte nádrž „E“ ze základny „D“.
3. Odšroubujte uzávěr nádrže, naplňte ji čistou studenou pitnou vodou a uzávěr
opět uzavřete.
4. Nádrž obraťte uzávěrem dolů a zkontrolujte, zda uzávěr neteče. Vložte ji
v této poloze do základny „D“.
5. Zapojte vidlici do zásuvky.
6. Knoflíkem „C“ zvlhčovač zapněte a otočte jej do pravé krajní polohy (max.
výkon). Zároveň se rozsvítí kontrolka (noční světlo) „B“. Po několika
minutách začne pracovat na plný výkon. Podle potřeby můžete jeho výkon
snížit.
7. Výstup páry lze nasměrovat pootočením trysky „A“.
8. Když ve zvlhčovači dojde voda, automaticky se vypne.
9. Nastavte regulátor do polohy „vypnuto“ a vytáhněte vidlici ze zásuvky.
10. Sejměte nádržku a ze základny vyleje vodu. Pokud je to nutné, vyčistěte
zvlhčovač podle návodu, nebo jen proveďte každodenní údržbu (viz část
Návod k čištění zvlhčovače).
Důležité: Pokud nebudete zvlhčovač dva či více dnů používat, vylejte vodu
z nádrže i ze základny. Zabráníte tím množení bakterií ve vodě.
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NÁVOD K ČIŠTĚNÍ ZVLHČOVAČE

Pro dosažení nejlepšího užitku a pro zabránění špatnému používání pečlivě
dodržujte všechny instrukce, především návody k použití, péči a údržbě. Při
běžném provozu je třeba zvlhčovač čistit každý týden, případně podle kvality
vody alespoň jednou za dva týdny.
Před čištěním:
• nepoužívejte k čištění detergenty, benzín, ředidla, leštěnky na nábytek nebo
sklo, horkou vodu,
• nepoužívejte ostré nebo kovové předměty k odstranění usazenin minerálů
v odpařovací komoře nebo v jiných částech zvlhčovače.
Každodenní údržba:
1. Zvlhčovač vypněte a vytáhněte vidlici ze zásuvky.
2. Vyjměte nádrž.
3. Nádrž důkladně opláchněte a vypláchněte tekoucí vodou. Pokud jsou uvnitř
nádrže nějaké usazeniny, vydesinfikujte ji.
4. Základnu otřete vlhkým hadrem. Usazeniny odstraňte starým zubním
kartáčkem nebo dřívkem. Nepoužívejte žádné čistící prostředky nebo
rozpouštědla. Základnu nedávejte pod tekoucí vodu ani ji neponořujte do
vody.
5. Otřete základnu a povrch nádrže látkovou nebo papírovou utěrkou a nechte je
důkladně oschnout.
6. Pokud se nepodaří odstranit usazeniny v základně, odstraňte vodní kámen
dále popsaným způsobem.
Údržba - odstranění vodního kamene:
1. Před čištěním zvlhčovač vypněte a vypojte vidlici ze zásuvky, vyjměte nádrž
a vylejte z ní vodu, pokud není prázdná.
2. Vylejte vodu ze základny. Pokud nejde vodní kámen odstranit oplachem,
použijte na asi 20 minut roztok Bionaire „Clean-Away“ nebo směsí vody a
octa v poměru 1 + 1. Zbytky vodního kamene odstraňte neostrým
předmětem, např. starým zubním kartáčkem nebo dřívkem.
3. Žádný díl zvlhčovače nemyjte v myčce na nádobí.
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Dezinfekce nádrže:
Nádrž dezinfikujte na začátku topné sezóny, nebo po delším nepoužívání
zvlhčovače a potom alespoň jednou za měsíc. Doporučený postup:
1. Vyjměte nádrž ze základny a nalijte do ní asi 1 l roztoku dezinfekčního
prostředku Savo v ředění podle návodu výrobce.
2. Roztok nechte v nádrži asi 20 min. S nádrží vždy po několika minutách
zatřepejte, aby byl celý vnitřek nádrže stále navlhčen.
3. Roztok vylijte a pečlivě nádrž proplachujte, dokud nezmizí chlorový zápach.
4. Naplňte nádrž vodou a vraťte jí do základny.

USKLADNĚNÍ ZVLHČOVAČE

Jestliže hodláte nechat zvlhčovač vypnutý po delší dobu, je důležité dodržet
následující pokyny:
1. Vyčistěte zvlhčovač tak, jak je uvedeno v Návodu k čištění.
2. Ujistěte se, že je celý zvlhčovač bez vody.
3. Důkladně nechte vyschnout základnu i nádrž.
4. Nechte uzávěr nádrže otevřený, aby vnitřek mohl větrat.
5. Zabalte zvlhčovač do originálního obalu a uschovejte jej na chladném, suchém
místě.
TECHNICKÉ ÚDAJE
Rozměry: š x v x h
Hmotnost:
Provozní napětí:
Příkon:

230 x 230 x 140 mm
1,5 kg
230 V/50 Hz
33 W

Objem nádrže:
Doporučeno pro místnosti do:

1,4 l
25 m2

LINKA POMOCI A SERVIS (ZÁRUČNÍ I POZÁRUČNÍ)
Tel. 485 130 303
www.bionaire.cz
e-mail: info@bionaire.cz

Řídící systémy, spol. s r. o.
Ještědská 90
460 08 Liberec 8
Tisk 02/07
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NEZVLHČUJTE VÍCE, NEŽ JE NUTNÉ!

ELEKTRONICKÝ VLHKOMĚR A TEPLOMĚR

BIONAIRE BT 400
Elektronický vlhkoměr a teploměr je určen k informativnímu měření teploty
a vlhkosti v interiérech, zejména při používání čističů a zvlhčovačů vzduchu
firmy BIONAIRE.

Vlhkoměr a teploměr BT 400 nejen průběžně měří teplotu a vlhkost v místnosti,
ale i ukládá buď denní maxima a minima teploty a vlhkosti, nebo minima
a maxima teploty a vlhkosti za zvolené období.
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