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• UmístĈte zvlhĀovaĀ min
nimálnĈ 30 cm od stĈn a spotĖebiĀĞ, ab
by
nenavlhly.
• Položte zvlhĀovaĀ na sttĞl nebo na desku. Nedávejte jej pĖímo na
podlahu ani na koberecc.
• NEDÁVEJTE jednotku proti
p
stĈnám nebo pĖedmĈtĞm nebo do
o míst
se špatnou cirkulací vzd
duchu. Mohlo by to vést k nesprávným
hodnotám vyprodukovaaným vestavĈným snímaĀem vlhkosti.
• Pokud se výrobek použžívá v zavĖené (utĈsnĈné) místnosti bezz
patĖiĀného vĈtrání a be
ez výmĈny tepla s venkovním vzduchem,
mĞže docházet k zachyycování vody, když se zvlhĀený vzduch
dostane do kontaktu se
e studeným povrchem. V takových
pĖípadech se doporuĀu
uje použít jej s nižší úrovní mlhy.
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þesky

07

09 110

01

04

02

05

03

06
08

11

01. Vypínaÿ

03. Noÿní náladové svćtlo

• Zapojte jednotku do elektrické zásuvky AC
s 220V – 240 V. Stisknutím vypínaĀe jednotku
zapnĈte.
• Pokud není uvnitĖ žádná voda, vypínaĀ nebude
fungovat.

• Jedním stisknutím tlaĀítka na displeji zapnĈte
NoĀní náladové svĈtlo. SvĈtlo na dnĈ nádržky na
vodu se rozsvítí a ozáĖí nádržku.
• Jas svĈtla lze nastavit takto: VYPNUTO > 100 %
> 50 % > 20 % > VYPNUTO >Kontrolka
nadispleji zhasne.

02. Nastavení teplé mlhy
• Chcete-li zmĈnit teplotu mlhy z chladné na teplou,
stisknĈte tlaĀítko teplé mlhy.
• Režim teplého zvlhĀování je vždy VYPNUTÝ
a rozehĖeje se, jen pokud uživatel použije
tohle tlaĀítko.
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04. Programovatelný ÿasovaÿ
automatického vypnutí
• MaĀkejte tlaĀítko programovatelného ĀasovaĀe, dokud
se na displeji nerozsvítí požadované nastavení ĀasovaĀe.
• TlaĀítko programovatelného ĀasovaĀe projde
následujícím nastavením: 0 hodin, 2 hodiny, 4 hodiny,
8 hodin a 12 hodin. Chcete-li ĀasovaĀ kdykoliv zrušit,
maĀkejte tlaĀítko ĀasovaĀe, dokud se na displeji
nezobrazí 0 hodin.
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08. Kontrolka teplé mlhy

• Tovární nastavení regulátoru vlhkosti je CO
(kontinuální). Programovatelný regulátor vlhkost se
mĞže nastavit v 5 % pĖírĞstcích, od 40 % do 60 %
vlhkosti.
RuĀní vlhkost se nastavuje v poĖadí 40 % > 45 % >
50 % > 55 % >60 %> CO.
POZNÁMKA: Jakmile se dosáhne nastavené úrovnĈ
vlhkosti, cyklus zvlhĀovaĀe se vypne, dokud vlhkost
v místnosti neklesne o 5 % pod nastavenou úroveĐ
vlhkosti, pak se cyklus spustí, dokud se znovu
nedosáhne nastavené úrovnĈ vlhkosti.

• Pokud zvolíte zvlhĀování s teplou mlhou, rozsvítí se.

06. Nastavitelná úroveď mlhy
• Mlha se nastavuje od nejnižší produkce po nejvyšší
produkci.
• Odpovídající úroveĐ mlhy se rozsvítí na displeji.
Každé stisknutí ji zvýší o jednu.
• Jakmile dojdete k úrovni 5, bude se opakovat
úroveĐ 1.

09. þasovaÿ / osvćtlení displeje
• Pokud je nastaveno Āasové omezení, rozsvítí se
a na displeji se zobrazí Āas.

10. Alarm prázdné nádržky
• Pokud je v jednotce málo vody, zastaví se
a souĀasnĈ bude blikat Āervený LED ukazatel.

11. Ukazatel úrovnć mlhy
• Zobrazuje úroveĐ vlhkosti a zvýší se o jeden krok
pokaždé, když se stiskne tlaĀítko úrovnĈ vlhkosti.

07. LightCel™ (UV+)
• Zobrazuje stav Āinnosti UV-C LED diody, která
sterilizuje dráhu toku vody v zásobníku.
• Napájení výrobku se aktivuje a vypne, když není
detekována žádná voda.
POZNÁMKA: Technologie LightCelTM odstraĐuje
bakterie* pĖítomné ve vodĈ a tak vám i vaší rodinĈ
zajišĜuje bezpeĀnou a dezinfikovanou mlhu.
(*Na základĈ nezávislého laboratorního testu
provedeného na bakteriích Escherichia coli,
Staphylococcus aureus, Salmonella typhimurium,
Klebsiella pneumoniae)
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þesky

05. Programovatelný regulátor vlhkosti

ULTRAZVUKO
OVÉ ZVLHþOVÁNÍ TEPLOU
A CHLADNOU
U MLHOU
þesky

Kapacita

Demineralizaÿní kapsle

• 7,5 litrĞ

• DemiineralizaĀní kapsle Winix pomĞže snížitt
možn
nost tvorby bílého prášku; nánosu mine
erálĞ
vznikllého pĖi používání tvrdé vody ve zvlhĀo
ovaĀi.

Technologie LightCel™
™
• Antibakteriální UV-C LED.

Délka fungování: Max 120 hodin
• Na základĈ pĖirozené úrovnĈ
Ĉ vlhkosti u vás doma,
teploty vody, kterou používááte, a nastavení úrovnĈ
mlhy, které zvolíte, mĞže býtt délka fungování delší
nebo kratší.

Nastavitelná úroveď mlhy
m
• Mlha se nastavuje od nejnižšíí po nejvyšší výkon.
• Odpovídající úroveĐ mlhy se
e rozsvítí na LED
ukazateli.
• Každé stisknutí ji zvýší o jed
dnu. Jakmile dojdete k
úrovni 5, bude se opakovatt úroveĐ 1.

Tryska na mlhu otoÿná
á o 360°

Pokyn
ny k instalaci:
1. OteevĖete víĀko nádržky na vodu a nalijte do
o
nádrržky vodu až po „Max“.

2. Vyjm
mĈte demineralizaĀní kapsli z balíĀku.
3. Dejtte kapsli do nádržky a poĀkejte 10 minut.
4. Dem
mineralizaĀní kapsle se nedá recyklovat
a po
oužít znovu. Objednat ji mĞžete
u au
utorizovaného prodejce.

Napušštćné aromatické polštáĕky
a pĕih
hrádka na aromatické polštáĕĕky
• Zahrn
nuje 2 napuštĈné aromatické polštáĖky.
S pom
mocí vašeho oblíbeného esenciálního oleje
dodejjte do vzduchu vĞni.

Tichý provoz

Pokyn
ny k instalaci:
1. VypnnĈte zvlhĀovaĀ.
2. ZatllaĀte na pĖihrádku na aromatické polštááĖky

• S tichým provozem mĞžete snadno
s
spát v
pohodlí a v klidu.

3. RozttrhnĈte pytlík v záĖezu, vytáhnĈte polšttáĖek

Noÿní náladové svćtlo

4. Užívvejte si osvĈžující vĞni! VĞnĈ trvá až 488

• OtoĀením trysky na mlhu naastavte smĈr produkce
mlhy.

• UžiteĀná svĈtelná funkce je zahrnutá v možnosti
nezávislého SvĈtla pro noĀníí atmosféru a osvĈtlení
ovládacího displeje.

Ochranné automatické
é vypnutí
• Když je nádržka prázdná, jed
dnotka se
automaticky vypne.
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v zaadní Āásti základny a vytáhnĈte ji ven.
a vlo
ožte jejdo pĖihrádky.
hod
din (celé 2 dny).

POZ
ZOR
1) Rozbaalený polštáĖek mĞže podráždit oĀi.
V pĖíp
padĈ zasažení oĀí je okamžitĈ vypláchnĈ
Ĉte vodou.
Pokud
d podráždĈní oĀí stále trvá, poraĂte se
e s lékaĖem.
2) Pokud
d chcete aromatický polštáĖek odstranit nebo
n
pokud
d zvlhĀovaĀ nebyl dlouho zapnutý, vyĀistĈĈte
a vysuušte pĖihrádku a dejte ji zpĈt na místo.
3) Nikdyy nevkládejte arom. polštáĖek do nádržkyy na vodu.
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ÚDRŽBA A þIŠTĆNÍ
• Pokládejte zvlhĀovaĀ vždy na
n pevnou, rovnou plochu.
DoporuĀuje se dát pod zvvlhĀovaĀ vodĈodolnou
rohož nebo podložku. Po
odlaha s povrchovou
úpravou se mĞže kvĞli vystaavení vodĈ nebo vlhku
poškodit.
• Nesahejte na jednotku, která spadla do vody.
OkamžitĈ ji odpojte ze zásu
uvky.
• Vždy odpojte jednotku z elek
ktrické zásuvky
ihned po použití a pĖed ĀištĈ
Ĉním.
• Nepokládejte ani neskladujte
e jednotku na místĈ,
kde mĞže spadnout nebo býtt stažena do vany
nebo do dĖezu.

Umyjte trysku, samosta
atnć kryt a nechte
nádržku vyschnout ve stínu
s
• ÿistĈte nádržku alespoĐ jed
dnou nebo dvakrát za
týden s použitím Āisté vodyy.
• PĖirozenĈ se vyskytující skvvrny uvnitĖ nádržky
je možné vyĀistit pomocí je
emné látky.
• Nepoužívejte pĖi ĀištĈní che
emikálie, jako jsou
bĈlidlo nebo tekutý písek.

þištćní ultrazvukového mćniÿe
• ÿistĈte ultrazvukový modul zvlhĀovaĀe
z
alespoĐ jednou nebo dvakrátt týdnĈ.
• NakloĐte jej ve smĈru vzduchového
závĈsu a vylejte
vodu z hlavní Āásti.
• Voda se nesmí dostat do toh
hoto otvoru
(odvod vzduchu).
• Nikdy se prsty nedotýkejte mĈniĀe
m
(ultrazvukové
membrány); pĖirozená mastn
nota a kosmetické
prostĖedky na kĞži mohou povrch poškodit.
• Nikdy neĀistĈte ultrazvukovo
ou membránu škrábáním
pomocí tvrdého pĖedmĈtu. Poškrábání
P
povrchu
vibrátoru ostrým pĖedmĈtem
m mĞže oslabit produkci
mlhy nebo zpĞsobit selhání.
• Nikdy neponoĖujte základnu do vody ani do žádné
jiné kapaliny.
6
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• Obe
ecnĈ ĖeĀeno, pokud se uživatel dotkne prsty
mĈn
niĀe (ultrazvukové membrány), pĖirozen
ná
masttnota a kosmetické prostĖedky na kĞžži mohou
pošk
kodit jeho povrch, což vede k nepravvidelné
prod
dukci mlhy.
Aby jednotka fungovala správnĈ, pokud k tom
mu dojde,
je po
otĖeba:

1. 2–33krát umyjte nádržku na vodu a základnnu

a potom jednotku znovu spusĜte. V pĖípad
dĈ, že se
jednotka neumyje, bude fungovat normáln
nĈ po 30
min
n až1hodinĈ provozu v kontinuálním re
ežimu.
2. Pokkud je málo vody, mlha se nemusí vytvááĖet
sprrávnĈ. (To mĞže být vada ve vzduchovém
m závĈsu
neb
bo ve vodním ventilu.) V základnĈ by po
o
odsstranĈní nádržky na vodu mĈlo být minimálnĈ
30 mm vody.

Tlum
miÿ vodicí konzoly
• StlaĀĀte háĀek a zvednĈte jej nahoru.
• Nejlepší je opláchnutí Āistou, tekoucí vod
dou.
• Vysu
ušte a dejte jej zpĈt.

Dĝkla
adné ÿištćní (octem)

• PĖed
d skladováním a po skladování zvlhĀovaĀĀe po
dlouhou dobu urĀitĈ kompletnĈ vysušte a utĖete
u
do
Āista výstup mlhy.
• VyĀistĈte nádržku, zásobník, víĀko nádržky
ĈniĀ / ultrazvukovou membránu smĈsí vody
a mĈ
a bílého octa v pomĈru 10:1.
• NaplĐte nádržku vodou se zĖedĈným octem
m po
maximální úroveĐ.
• Nalijjte zhruba 400 ml vodní smĈsi do hlavn
ní Āásti.
• NaplĐte nádržku na vodu a hlavní Āást vo
odou
a nechte odstát 30 až 60 minut.
• Vylejjte vodní smĈs a 2krát až 3krát proplácchnĈte
Āisto
ou vodou z vodovodu.
• Vysu
ušte souĀásti na dobĖe zastínĈném míístĈ.
• Vysu
ušený výrobek znovu poskládejte.
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þesky

Pĕed instalací a použitím
m si pĕeÿtćte
všechny pokyny

POþÁTEþNÍ ÚKONY
þesky

POZOR: DĖíve, než naplnítte nádržku vodou, vypnĈte napájení a odpojte
o
jednotku ze zásuvky.
POZNÁMKA: PĖi pĖenášení nádržky na vodu vždy používejte obĈ ruce.
r

1. Sundejte víĀko nádržky na vodu
v
a naplĐte nádržku.
Praktickou nádržku s vrchn
ním plnĈním je
možné naplnit džbánem nebo z vodovodního
kohoutku.

2. ZvednĈte nádržku na vodu ze základny pomocí
držáku na zadní stranĈ jedn
notky.

5. Zapojte spotĖebiĀ do zásuvky a zapnĈtee jej.

dy pĖidávejte do jednotky vodu dĖíve,, než ji
Vžd
zap
pojíte do elektĖiny, abyste pĖedešli spáálení
jed
dnotky.

6. PĖi provozu zvlhĀovaĀe mĈjte kryt nádržkky vždy

usaazený na nádržce. Abyste mohli pokraĀovat
v používání
p
zvlhĀovaĀe, naplĐte znovu nádržku na
vod
du.

Výmćna aromatických polštáĕk
kĝ
3. Nalejte do nádržky Āistou vodu
v
s pokojovou
teplotou až po znaĀku MAX
X.

4. Nádržka na vodu pojme maximálnĈ
m
7,5
litrĞ. Hladinu vody je vidĈtt zvenku.
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• Každ
dý z napuštĈných aromatických polštááĖkĞ vydrží
48 hodin.
h
• Existtují dvĈ vĞnĈ aromatických polštáĖkĞ:
1 levvandule a 1 eukalyptus.
Nevvkládejte prosím žádné jiné materiályy než
aro
omatické vložky.
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BEZPEþNOST A UPOZORNĆNÍ
U

• MĈjte tuto jednotku mimo do
osah dĈtí. Nedovolte
dĈtem používat tuto jednotku
u bez dozoru.
• Nepoužívejte ji venku. UrĀen
no jen pro použití vevnitĖ.

VAROVÁNÍ
Dodržujte pokyny v této příručce, aby se snížilo
riziko elektrického šoku, zkratu nebo požáru.
• Je-li síĜový kabel poškozený, musí se nahradit
ná montáž je dostupná
speciálním kabelem. OpĈtovn
o zástupce.
u výrobce nebo jeho servisního
• Tento spotĖebiĀ není urĀený k použití osobami
(vĀetnĈ dĈtí) se sníženými fy
yzickými, smyslovými
nebo mentálními schopnostm
mi nebo s nedostatkem
zkušeností Āi znalostí o této jednotce, pokud nejsou
pod dozorem nebo nedostaaly pokyny týkající se
používání tohoto spotĖebiĀe
e od osoby zodpovĈdné
za jejich bezpeĀnost.
• DĈti by mĈly být pod dohledem, aby se zajistilo, že
si se spotĖebiĀem nebudou hrát.
• Tato jednotka není urĀena k použití pro uchování
dokumentĞ ani pro zachování umĈní.
8
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Při odpojování jednotky netahejte za síťový kabel.
Neuvazujte síťový kabel ani na něm nedělejte uzly,
když je jednotka v provozu.

þesky

• Tento výrobek je urĀený po
ouze pro použití
v domácnosti.
• Nikdy jednotku bĈhem provo
ozu nezakrývejte.
• Vždy držte kabel stranou od vysokých teplot a od ohnĈ.
• ProvádĈjte pravidelnou údržb
bu ultrazvukové membrány.
• Nikdy pĖi ĀištĈní ultrazvukovvé membrány nepoužívejte
Āisticí prostĖedek.
• Nepokoušejte se jednotku up
pravit nebo opravit.
Opravy musí provádĈt professionální nebo
kvalifikovaný personál.
• Pokud z jednotky vychází ne
eobvyklé zvuky nebo
pach, vypnĈte ji.
• Pokud se tato jednotka dlouh
hou dobu nepoužívá,
odpojte ji.
• Nesahejte do vody ani na žád
dnou Āást jednotky,
která je zaplavená vodou, kdyyž je jednotka zapnutá
nebo zapojená.
• Nikdy nenechávejte jednotku v Āinnosti bez vody v nádržce.
• Používejte v nádržce pouze vodu.
v
• Nikdy ve vodĈ nepoužívejte žádná
ž
aditiva.

Pokud dojde k ponoření jednotky do vody, odpojte ji
a kontaktujte zákaznický servis.
Neodpojujte jednotku ani s ní nepohybujte, když je
v provozu.
Nezapojujte další spotřebiče do stejné zásuvky nebo
k napájecímu zdroji.
Nesahejte na zástrčku mokrýma rukama.
Odpojte jednotku, když se delší dobu nepoužívá.
Neumisťujte blízko topných těles.
Nepoužívejte blízko mlhy nebo výparů z průmyslového
oleje nebo blízko velkého množství kovového prachu.
Kabel se může poškodit energickým ohýbáním,
taháním, kroucením, svazováním, svíráním nebo
umisťováním těžkých předmětů na něj.
Neinstalujte do žádného motorového ani přepravního
vozidla (nákladní auta, lodě, atd.).
Neumisťujte na místo s nadměrným množstvím
škodlivých plynů.
Neumisťujte k žádným hořlavým materiálům (aerosoly,
paliva, plyny atd.).
Nesměrujte jednotku do větru anido průvanu.
Neumisťujte pod žádnou elektrickou zásuvku.
Nedávejte na nadměrně vlhká místa, kde by jednotka
mohla navlhnout.
Pro snížení rizika požáru nebo elektrického šoku
nepoužívejte tento ventilátor s žádným polovodičovým
zařízením prořízení rychlosti.
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DĜLEŽITÉ BEZPEþNOSTNÍ POKYNY
þesky

DĈkujeme, že jste si koupili ultrazvukový zvlhĀovaĀ Winix. Tento výrobek je pouze pro použití v domácnosti.
PĖed použitím si peĀlivĈ pĖeĀtĈte všechny pokyny.
• Jednotku nespravujte ani neupravujte. Všechny
opravy by mĈl provést kvalifikovaný technik.

• VytáhnĈte napájecí vidlici ze zásuvky, pokud výrobek
nepoužíváte.

• Nepoužívejte, pokud jsou síĜový kabel nebo
vidlice poškozené nebo pokud je pĖipojení
k zásuvce ve stĈnĈ volné.

• Nemanipulujte s napájecí vidlicí mokrýma rukama.

• Používejte pouze napĈtí AC 220–240 V.
• Nepoškozujte, nelámejte, silnĈ neohýbejte, nesvazujte,
neobalujte, nesvírejte síĜový kabel,
netahejte za nĈj, nekruĜte jím ani na nĈj nepokládejte
tĈžké pĖedmĈty.
• PravidelnĈ odstraĐujte z napájecí vidlice prach. Sníží
se tak riziko šoku kvĞli hromadĈní vlhkosti.
• PĖed ĀištĈním jednotky vytáhnĈte napájecí vidlici ze
zásuvky. PĖi vytahování napájecí vidlice držte samotnou
vidlici, nikdy netahejte za kabel.
• Pokud je napájecí vidlice poškozená, musí ji
vymĈnit výrobce nebo kvalifikovaný technik.

• NeuvádĈjte jednotku v Āinnost pĖi používání
vnitĖních insekticidĞ generujících kouĖ.
• NeĀistĈte jednotku benzenem ani Ėedidlem nabarvy.
NestĖíkejte na jednotku insekticidy.
• Nepoužívejte jednotku na místech, kde je vlhko
nebo kde by jednotka mohla navlhnout, napĖíklad
v koupelnĈ.
• Nestrkejte prsty ani cizí pĖedmĈty do otvorĞ pro pĖívod
nebo výstup vzduchu.
• Nepoužívejte jednotku v blízkosti hoĖlavých plynĞ.
Nepoužívejte v blízkosti cigaret, vonných tyĀinek ani
jiných pĖedmĈtĞ vytváĖejících jiskry.
• Jednotka neodstraní oxid uhelnatý vypuštĈný
z topných spotĖebiĀĞ nebo z jiných zdrojĞ.

þASTO KLADENÉ OTÁZKY
Stisknutí vypínaÿe nefunguje
• OpatrnĈ zapojte napájecí vidlici.
• Zkontrolujte, zda je v nádržce voda. Pokud není, nalijte
do nádržky vodu.
Nevychází žádná pára
• Není nádržka na vodu prázdná?
- NaplĐte nádržku vodou více než do poloviny.
• Jsou tryska a kryt dobĖe usazené?
- Instalujte správnĈ kryt.
• VyĀistĈte ultrazvukový modul.
Silnć to zapáchá
• UjistĈte se, že vnitĖek zvlhĀovaĀe a nádržka na vodu
nejsou kontaminované.
- VyĀistĈte vnitĖek hlavní Āásti a nádržku na vodu.

L500

• Nenechali jste v nádržce na vodu a v zásobníku
vlhkosti vodu delší dobu?
- OdstraĐte z hlavní Āásti a z nádržky na vodu
zbývající vodu z dĖívĈjšího použití. NaplĐte nádržku
na vodu novou vodou z vodovodu.
Alarm prázdné nádržky se nevypíná
• Stává se to pĖímo po tom, co pĖipravíte nádržku
na vodu?
- Po krátké dobĈ voda v nádržce na vodu naplní
zásobník a alarm prázdné nádržky se vypne.
• Je výrobek naklonĈný?
- VypusĜte vodu uvnitĖ zvlhĀovaĀe a dejte jej na
rovnou, stabilní plochu.
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SPECIFIKACE JEDNOTY
HLUU750-JWE

NapĈtí

AC 220 V – 240 V, 50 / 60 Hz

Kapacita

7,5 l

Produkce teplé vlhkosti

Jmenovitý výkon

90 W

Délka fungování

Hmotnost

2,8 kg

RozmĈry výrobku

þesky

Název modelu

Až 400 ml/h
Až 120 hodin
27 cm (šíĖka) ×21,5 cm (hloubka)
×37 cm (výška)

VnĈjší Āásti, design a specifikace výrobku mohou být zmĈnĈny bez pĖedchozího upozornĈní, aby se zlepšila výkonnost
výrobku.

ZÁRUKA
Podmínky záruky jsou následující:
1. Tento výrobek je vyroben pod pĖísnou kontrolou kvality a pod dohledem.
2. Záruka bude neplatná, pokud je selhání výrobku výsledkem nedbalosti nebo špatného používání ze strany
spotĖebitele. Poplatky za pĖepravu a za služby mohou vzniknout i bĈhem záruĀní doby.

3. PĖi nárokování záruky výrobku je potĖeba pĖedložit dĞkaz o koupi.
4. Uložte si dĞkaz o koupi na bezpeĀném místĈ nebo si výrobek zaregistrujte na winix.cz Āi cisticky-winix.sk.
5. Tato záruka je platná pouze v EvropĈ.
Název modelu

HLUU750-JWE

ZáruĀní doba

Dva (2) roky

Místo nákupu
Datum nákupu
Adresa
Zákazník

Jméno
Tel.

1
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þesky

Výhody napuštĈných aromatických
polštáĖkĞ WINIX:

Výhod
dy používání demineralizaĀních kapslí
k
WINIX:
(prodávvané samostatnĈ v závislosti na modelu
u)

• Nový design a uklidĐující úleva: VoĐavé bezvodé
odpaĖovací polštáĖky WINIX
X jsou neléĀivé
doplĐovací vložky navržené s využitím polymerního
PP tak, aby uvolĐovaly výparyy pro uklidĐující úlevu
a zlepšily váš požitek ze zvlhĀĀování a napomohly
zvýšit pohodlí.
• Každý polštáĖek poskytuje dlouhotrvající
omatický polštáĖek
pohodlí: Každý napuštĈný aro
nabízí 48 hodin dlouhotrvajíccího pohodlí.
• Bez rozlévání a bez nepoĖád
dku pĖi naplĐování: Tyto
doplĐovací polštáĖky se snad
dno používají a instalují,
nevznikají zneĀišĜující cákancce a není potĖeba je
neustále doplĐovat.

• Snižu
ují usazování minerálĞ ve vaší jednotce..
• Výsle
edkem je ménĈ práce s ĀištĈním
a pro
odloužená životnost jednotky.
• Pro dosažení
d
optimálního výkonu vymĈĐte každou
kapsli pĖi každém 5. naplnĈní nádržky, nebo
o když si
všimnete nárĞstu bílé usazeniny.
• Doba výmĈny demineralizaĀní kapsle se mĞ
Ğže
n základĈ kvality vody.
lišit na
• Poku
ud bílá usazenina pĖetrvá, zvažte použžívání
destilované vody.

• ZvlhĀovaĀe pro ložnice a praacovní nebo jídelní stoly:
AĜ jste kdekoliv, náš zvlhĀovaĀĀ vám dodá pohodlí.

Nikdy ve zvlhĀovaĀi nepoužívejte pĖísady zmĈkĀující
vodu.

Kvĝli dotazĝm souvise
ejícím s výrobkem a zákazniickým službám kontaktujte CM
Trade Via s.r.o.
• Webové stránky: www.w
winix.cz, www.cisticky-winix.sk
Pro urychlení služeb prosím
m specifikujte název modelu a Āíslo, povahu problému, vaše
kontaktní informace a vaši adresu.
a
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LIKVIDACE ZAŘÍZENÍ
Nefunkční výrobek určený k ekologické likvidaci předejte sběrným dvorům určeným k recyklaci elektrických zařízení.
Výrobek nesmí být likvidován v rámci běžného komunálního odpadu.
Tento symbol uvedený na výrobku nebo v průvodní dokumentaci znamená, že použitý výrobek
nesmí být likvidován společně s komunálním odpadem. Za účelem ekologické likvidace použitý
výrobek odevzdejte v určených sběrných dvorech. Správnou likvidací výrobku pomůžete zachovat
cenné přírodní zdroje a omezit potenciální negativní dopady na životní prostředí a lidské zdraví.
Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s předpisy uděleny pokuty.Více
informací o sběrných místech ve vašem regionu získáte na příslušném úřadě. Tento výrobek nesmí
být likvidován společně
s obchodním odpadem.

Výrobce
WINIX INC., 295, GONGDAN 1-DAERO, SIHEUNG-SI,
GYEONGGI-DO, 429-850, KOREA
Dovozce pro Evropu
WINIX EUROPE B.V. HOOGOORDDREEF 125,
1101 BB, AMSTERDAM NIZOZEMÍ
www.winixeurope.eu
Distributor pro Českou 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.winix.cz
Informace o prodejcích a servisu získáte u distributora.
Kvĝli dotazĝm souvisejícím
s výrobkem a zákaznickým
službám kontaktujte Winix

• Webové stránky: www.winixeurope.eu

Pro urychlení služeb prosím specifikujte název modelu a Āíslo, povahu problému,
vaše kontaktní informace a vaši adresu.
2610-0260-01 Rev.00

