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Predslov
Gratulujeme Vám k rozhodnutiu pre diskový zvlhčovač / práčku
vzduchu W 2055A / 2055D!

Správne použitie prístroja:
Spotrebič sa môže používať len pre zvlhčovanie a čistenie vzduchu
v interiéri.

Vedeli ste, že suchý vzduch v miestnosti
• spôsobuje vysúšanie slizníc dýchacieho systému, praskanie pier
a pálenie očí?
• podporuje infekcie a ochorenia dýchacieho systému?
• spôsobuje únavu a nesústredenosť?
• stresuje domáce zvieratá a izbové rastliny?
• podporuje tvorbu prachu a elektrostatického náboja syntetických
tkanín, kobercov a syntetických podlahových krytín?
• poškodzuje drevený nábytok a parkety?
• rozlaďuje hudobné nástroje?

Bezpečnostné upozornenia
• Pred použitím zvlhčovača si pozorne prečítajte návod a uschovajte
ho pre ďalšie použitie.
• Používajte zvlhčovač výhradne v miestnosti a dodržujte technické
údaje. Používanie prístroja na iné účely ako je určené, môže
vážne ohroziť zdravie a život. Pripojte prístroj do elektrickej siete
so striedavým prúdom. Parametre elektrickej siete sa musia
zhodovať s hodnotou uvedenou na štítku.
• Deti si neuvedomujú nebezpečenstvo používania elektrických
prístrojov, preto im treba venovať zvýšenú pozornosť,
ak sú v blízkosti zvlhčovača (obrázok 1).
• Osoby, ktoré sa neoboznámili s obsluhou, deti a osoby pod vplyvom
liekov, alkoholu alebo návykových látok nesmú obsluhovať
zariadenie, alebo len pod dozorom.
• Nikdy nepoužívajte zariadenie ak je poškodené, ak je poškodený
napájací kábel (obrázok 2), pri poruche, po jeho páde alebo
po inom poškodení prístroja (obrázok 3).
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• Používajte zariadenie len ak je kompletne zložené.
• Opravy elektrických zariadení zverte vždy kvalifikovanému servisu.
Neodborná oprava môže spôsobiť užívateľovi vážne nebezpečenstvo
(obrázok 4).
• Vždy odpojte zariadenie od elektrickej siete pred plnením a/alebo
vyprázdňovaním nádržky na vodu, pri čistení, pri premiestňovaní
a/ alebo pred jeho rozoberaním.
• Nikdy nevyťahujte sieťovú vidlicu mokrými rukami
(obrázok 7) a ani ťahaním za kábel (obrázok 29)!
• Umiestnite zvlhčovač na suchú rovnú plochu (obrázok 5).
Dodávateľ nezodpovedá za žiadne škody spôsobené nesprávnym
umiestnením prístroja.
• Prístroj nikdy neponárajte do vody a/alebo inej kvapaliny
(obrázok 30)!
• Zariadenie umiestnite tak, aby nemohlo dôjsť k jeho prevrhnutiu.
• Nepoužívané zariadenie odpojte od elektrickej siete.
• Elektrický kábel nesmie byť vedený pod kobercom alebo inými
predmetmi. Prístroj umiestnite tak, aby ste nezakopli o kábel
(obrázok 6).
• Prístroj nepoužívajte v priestore, kde sú horľavé materiály,
plyny alebo výpary. Prístroj nevystavujte dažďu a nepoužívajte
ho na vlhkých miestach.
• Nevkladajte cudzie predmety do zariadenia. Neseďte ani nestojte
na prístroji.
• Otvor pre nasávanie vzduchu musí byť vždy voľný. Na zariadenie
neumiestňujte žiadne predmety (obrázok 8).

Princíp fungovania
Diskový zvlhčovač / práčka vzduchu
• čistí a zvlhčuje vzduch bez filtrov,
• pracuje ticho v dvoch
výkonových stupňoch,
• je vhodný do priestorov
s plochou 50 m2,
• je vyrobený z veľmi
kvalitných a trvanlivých
materiálov,
• má vysoký čistiaci účinok
vďaka predionizácii.
Prachové častice sa ionizujú
(nabijú) a sú priťahované k zvlhčovacím kotúčom, ktoré ich pevne
zachytia.
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Pri osviežení vzduchu vôňou využite držiak na vonné prísady
(pozrite časť „Použitie vonných prísad“ (obrázok 26). V žiadnom
prípade nelejte prísady priamo do nádržky na vodu alebo do spodnej
vaničky. Tieto prísady môžu vážne poškodiť prístroj. Na takto
poškodené zariadenie sa nevzťahuje záruka!

Vo vnútri prístroja rotujú cez vodný kúpeľ špeciálne zvlhčovacie
kotúče. Tým je vzduch prúdiaci pozdĺž kotúčov očistený od nečistôt
prirodzeným spôsobom – rovnako ako sa vzduch prečistí v prírode
pri daždi. Vďaka ionizácii vzduchu disky aktívne priťahujú prachové
častice a tým veľmi účinne zachytávajú nečistoty. Zvlhčovanie
prebieha samoregulačným studeným odparovaním. Zariadenie
tak vytvára optimálnu úroveň vlhkosti bez potreby dodatočného
kontrolného zariadenia.

Vybalenie prístroja
• Opatrne vybaľte prístroj z balenia. Pozor: vrchný diel prístroja
je voľne položený na základňu (obrázky 10–12).
• Odstráňte plastový obal z výrobku (obrázok 13) a vyberte všetky
kartónové pásy z diskov (obrázok 14).
• Overte si, či sa údaje z typového štítku zhodujú s napájacím napätím
v sieti (obrázok 15).
• Originálny obal uchovajte pre skladovanie prístroja v čase,
keď nebude používaný.

Popis zariadenia
Vrchný kryt
(nasávanie vzduchu)
Ovládací panel
Vrchný diel
Výstup vzduchu

1 zväzok, 16 zvlhčovacích diskov

Úprava dĺžky napájacej šnúry

Uvedenie do prevádzky

Celková dĺžka kábla je približne 2 metre a je individuálne nastaviteľná:
• vypnite prístroj a odpojte sieťovú šnúru. Neodpájajte ju so siete
ťahaním za kábel (obrázok 16)
• otvorte horný kryt prístroja (obrázok 17 a 18)
1. vložte skrutkovač do označeného otvoru
2. zatlačte smerom von,
3. vytlačte kryt nahor
• vytiahnite kábel z úložného priestoru (obrázok 19)
• nastavte dĺžku ťahaním alebo zasúvaním kábla
• zvyšnú časť kábla uložte do úložného priestoru
• založte kryt (obrázok 20).

• Zariadenie umiestnite na dlážku na suché rovné miesto
(obrázok 5).
• Dbajte na dobrý prístup a dostatočný priestor okolo prístroja kvôli
čisteniu a údržbe.
• Pre dosiahnutie lepšieho zvlhčovacieho výkonu vo veľkých
miestnostiach umiestnite zvlhčovač k výhrevnému telesu (pozor:
teplota nesmie presiahnuť 50 °C!).
• Prečítajte si časť návodu „Plnenie nádržky“ (obrázky 21–24).
• Umiestnite nádrž na spodnú časť prístroja (vaničku) (obrázok 25).
• Pripojte napájací kábel do elektrickej siete zapnite zariadenie
ovládacím prvkom (A) na ovládacom paneli.
• Plný zvlhčovací výkon dosiahne prístroj asi 10–15 minút po zapnutí.
• Presvedčte sa, že napájací kábel nie je nikde zaseknutý
(obrázok 9). Nepoužívajte prístroj, ak je poškodený prívodný kábel
(obrázok 2)!
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Nádržka (zásobník vody)
Uzáver nádržky

Uzáver diskov
(plastová matica)
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Držiak na vonné prísady
a zároveň kľúč na uvoľnenie diskov

Ionizačná strieborná tyčinka - ISS®

V modeli 2055D (digitálna verzia) je zabudované automatické
vypnutie prístroja pri vyprázdnení nádržky. Hneď ako sa nádržka
vyprázdni, prístroj sa automaticky vypne a zasvieti kontrolka (pozri
časť „Obsluha modelu 2055D“).
V modeli 2055A táto funkcia nie je zabudovaná.

Základňa – spodná vanička
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Plnenie nádržky
Nepoužívajte zariadenie, keď v zásobníku nie je voda!
Zariadenie vždy vypnite pred odnímaním vodnej nádržky.
• Odoberte nádržku zo základne (obrázok 21).
• Presvedčte sa, že sa v nej nenachádzajú žiadne cudzie predmety.
• Odskrutkujte uzáver nádržky (obrázok 22). Naplňte nádržku
čerstvou studenou vodou z vodovodu (obrázok 23).
Uzáver poriadne zaskrutkujte, aby ste zabránili vytečeniu vody
z nádržky (obrázok 24). Položte nádržku na základňu – vaničku
(obrázok 25).
Do vody nepridávajte žiadne prísady!
• Zásobník vody nevystavujte žiadnemu tlaku, napríklad naplnením
sódovou vodou, minerálnou vodou sýtenou CO2.
• Pripojte sieťový kábel a zapnite zvlhčovač.
V modely 2055D a 2055A je zabudované automatické vypnutie
prístroja pri vyprázdnení nádržky. Hneď ako sa nádržka vyprázdni,
prístroj sa automaticky vypne a zasvieti kontrolka
(pozri časť „Obsluha modelu 2055D).

Použitie vonných prísad
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V základni prístroja (vo vaničke) sa nachádza špeciálny držiak
na vonné prísady (obrázok 26). Do tohto držiaku možno vložiť vatový
tampón, schopný nasať vonnú prísadu. Vonné prísady umiestňujte
výhradne s tampónom do tohto držiaka! Vonné prísady (napríklad
éterické oleje, vonné prísady, prísady na udržanie čistoty
vody) sa NESMÚ pridávať do nádržky na vodu (do zásobníku)
ani na iné miesta v prístroji! Aj malé množstvo môže poškodiť
plastové časti alebo spôsobiť trhliny. Už jedna kvapka prísady pridaná
do nádržky môže poškodiť nádržku na vodu a tak znefunkčniť celé
zariadenie. Na poškodenia spôsobené nesprávnym použitím
vonných prísad sa záruka nevzťahuje.

Držiak na vonné prísady slúži zároveň ako kľúč na uvoľnenie
zvlhčovacích diskov. Viac k téme o demontáži diskov sa dozviete v časti
„Čistenie zvlhčovacích diskov“.

Ovládací panel W2055A

Zabezpečenie čistoty vody v základni – vaničke
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Ionizačná strieborná tyčinka® využíva antibakteriálny účinok striebra
a v prístrojoch AIR-O-SWISS a BONECO udržiava vodu celú sezónu
optimálne čistú. ISS začne pracovať ihneď po kontakte s vodou –
pracuje aj pri vypnutom prístroji. Ionizačná strieborná tyčinka
je určená iba pre zvlhčovače a práčky vzduchu.
Na obrázku 27 je znázornené umiestnenie Ionizačnej striebornej
tyčinky. Výmenu tyčinky robte pri vypnutom stave prístroja.

Etiketa s časovým údajom výmeny ISS
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Na zadnej strane vrchného dielu sa štandardne nachádza etiketa
o časovom údaji pre výmenu Ionizačnej striebornej tyčinky®.
Aby ste okamžite vedeli, kedy ste začali používať ISS, jednoducho
na etikete označíte mesiac a zapíšete rok.

A) Otočný
čný spínač
Pripojte zariadenie do elektrickej siete a prepnite otočný spínač (A)
podľa potreby do polohy (C) alebo (D). Prístroj vypnete otočením
spínača do polohy (B).
B) Zapnutie / vypnutie
Zariadenie vypnete prepnutím otočného spínača do polohy (B).
C) Bežná prevádzka
Prepnutím otočného spínača do polohy (C) zvolíte bežnú dennú
prevádzku. Prístroj vydá maximálne možný zvlhčovací výkon.
D) Nočná prevádzka
Prepnutím otočného spínača do polohy (D) zvolíte nočnú prevádzku.
Prístroj pracuje výnimočne ticho.

E) Signalizácia prevádzky
Keď je zariadenie v prevádzke, svieti zelená kontrolka (LED) (E). Pri
nízkej hladine vody sa prístroj automaticky vypne a LED kontrolka (E)
sa rozsvieti na červeno.
Po doplnení vody sa prístroj automaticky uvedie do prevádzky (pozrite
tiež druhý odsek v časti F „Ovládací panel W2055D“.
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Stláčaním tlačidla (B) (šípky ▲▼) sa nastavuje požadovaná
hodnota vlhkosti v 5% krokoch. Počas výberu je požadovaná hodnota
zobrazovaná na displeji blikajúcimi číslicami.
Na displeji sa rozsvieti nápis DESIRED (požadovaná) (E).
Rozsah voliteľných hodnôt je medzi minimálne 30 % po maximálne
70 % relatívnej vlhkosti. Odporúčaná hodnota je od 40 % do 60 %
relatívnej vlhkosti vzduchu.

Ovládací panel W2055D
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Zobrazenie na displeji sa po niekoľkých sekundách po výbere
požadovanej vlhkosti prepne na zobrazenie aktuálnej hodnoty
relatívnej vlhkosti CURENT (aktuálna) (E).

Pri dosiahnutí nastavenej požadovanej vlhkosti sa prístroj automaticky
vypne (na displeji svieti súčasne nápis DESIRED aj CURENT) (E).
Ak skutočná hodnota vzdušnej vlhkosti poklesne, prístroj sa opäť
automaticky zapne.

A) Zapnutie/vypnutie
Pripojte zariadenie do elektrickej siete a prepnite otočný spínač (A)
podľa potreby do polohy (G) alebo (H).
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Pozícia (G): bežná prevádzka s maximálnym možným zvlhčovacím
výkonom.

Pozícia (H): tichá nočná prevádzka. Okamžite po zapnutí prístroja sa
na displeji zobrazí aktuálna hodnota relatívnej vlhkosti vzduchu v %.
Presnosť merania je ± 5 %.
B) Nastavenie zvlhčovacieho výkonu
V prístroji je zabudovaný hygrostat. Toto zariadenie meria relatívnu
vlhkosť vzduchu v miestnosti a automaticky vypína prístroj
pri dosiahnutí požadovanej vlhkosti vzduchu.
Zapnutím prístroja prepnutím otočného spínača (A) je automaticky
nastavená požadovaná relatívna vlhkosť vzduchu na 55 %.

E) Zobrazenie požadovanej a aktuálnej hodnoty vlhkosti
Rozsvietený nápis DESIRED na displeji (E) označuje, že číslice vľavo
zobrazujú požadovanú hodnotu relatívnej vlhkosti vzduchu v %.
Rozsvietený nápis CURENT označuje, že číslice vľavo ukazujú aktuálnu
hodnotu relatívnej vlhkosti vzduchu v %.
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Okamžité zobrazenie aktuálnej relatívnej vlhkosti vzduchu
Krátkym stlačením tlačidla (B) môžete pri vypnutom prístroji
(napájací kábel je pripojený do elektrickej siete, otočný spínač
je v polohe OFF – vypnutý) zobraziť na displeji aktuálnu relatívnu
vlhkosť vzduchu. Tento údaj sa automaticky po niekoľkých sekundách
vypne.

F) Automatické vypnutie prístroja pri prázdnej nádržke
Priehľadná nádržka umožňuje pohodlné sledovanie stavu hladiny
vody v nádržke. K tomu sa pri vyprázdnení nádržky zobrazí na displeji
symbol pre doplnenie vody do nádržky.
Ak poklesne voda pod minimálnu hladinu, prístroj sa automaticky
vypne. Na displeji sa zobrazí červený blikajúci symbol (F).
Po doplnení vody symbol (F) zhasne a prístroj bude automaticky
pokračovať v činnosti.

Pozor: Pri odobratí vrchného dielu zvlhčovača zo základne sa
zariadenie automaticky vypne. Aj v tomto stave sa na displeji zobrazí
červený blikajúci symbol (F). Až po opätovnom nasadení vrchného
dielu zvlhčovača na základňu symbol (F) zhasne a prístroj bude
automaticky pokračovať v činnosti.

C) Výmena Ionizačnej striebornej tyčinky®
Rozsvietený symbol (C) na displeji znamená, že musí byť vymenená
Ionizačná strieborná tyčinka (ISS).
Symbol (C) „výmena ISS“ bude svietiť dovtedy, pokiaľ ho nezrušíte
súčasným asi 5-sekundovým stlačením oboch tlačidiel (B).
D) Čistenie prístroja
Rozsvietený symbol (D) na displeji znamená, že prístroj musí byť
vyčistený.
Symbol čistenia bude svietiť dovtedy, kým ho nezrušíte súčasným
asi 5-sekundovým stlačením oboch tlačidiel (B) .
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Čistenie a údržba
Zariadenie vždy pred čistením vypnite a odpojte
napájací kábel od elektrickej siete (obrázok 26).
Nikdy nevyťahujte sieťovú vidlicu mokrými rukami
a ani ťahaním za kábel (obrázok 29)!
• Pravidelné čistenie prístroja je dôležitý predpoklad
hygienickej a bezporuchovej prevádzky.
• Nikdy neponárajte do vody celý prístroj (obrázok 30).
• Na čistenie nepoužívajte agresívne prípravky (kyselina,
benzín a podobne) ani drsné hubky na riad.
Používajte mäkké utierky (obrázok 231).
• Ak sa prístroj nebude používať viac ako jeden týždeň,
bezpodmienečne musí byť z neho vyliata všetka voda
a musí byť vyčistený.

Doporučené intervaly pre čistenie
Doporučené intervaly čistenia sú závislé od kvality a čistoty vzduchu
a vody a tiež od doby prevádzky zariadenia.

Zavápnenie zvlhčovacích diskov zvyšuje
zvlhčovací účinok!

T
IN

• 1–2 krát ročne očistite kryt zariadenia a ventilátor,
• každé 2 týždne nádržku na vodu a základňu (vaničku),
• každé 4 týždne zvlhčovacie disky.

Čistenie krytu prístroja

Odoberte horný diel prístroja (obrázok 32) a vyčistite vnútro
1 až 2 krát za rok navlhčenou utierkou (obrázok 33).

Čistenie ventilátora

Odoberte horný kryt vrchného dielu prístroja (obrázok 34). Pod
krytom sa nachádza ventilátor (obrázok 35), ktorý podľa potreby
očistite navlhčenou utierkou.
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Čistenie nádržky na vodu a základne
(každé 2 týždne)
• Odoberte zo zvlhčovača nádržku na vodu, odskrutkujte uzáver
nádržky a nádržku umyte (obrázky 36 až 38).
• Odoberte vrchný diel s elektronikou a vyberte zo základne Ionizačnú
striebornú tyčinku® (obrázok 39).
• Vlejte bežný odvápňovací prostriedok do základne naplnenej vodou
a nechajte pôsobiť (obrázok 40). Zvlhčovacie disky niekoľkokrát
ručne pootočte. Na vyčistenie a odvápnenie základne a diskov
odporúčame prostriedok CALC OFF.
• Základňu (vaničku) vyprázdnite (obrázok 41), vyberte zvlhčovacie
disky (obrázok 42) a všetky časti dôkladne opláchnite vodou
(obrázok 43).
Usadeniny zo základne (z vaničky) odstráňte kefkou a bežným
čistiacim prostriedkom (obrázok 44).

Čistenie zvlhčovacích diskov (každé 4 týždne)
Ľahké zavápnenie zvlhčovacích diskov zvyšuje zvlhčovací účinok!
Pred čistením diskov je nutné rozobratie zväzku diskov na jednotlivé
kotúče. Uvoľnite potočením uzáver diskov (ozubenú plastovú
maticu). Na rozobratie použite farebný multifunkčný držiak vonných
prísad (obrázok 45). Po rozobratí jednotlivé disky dôkladne
umyte a odstráňte povlak, ktorý sa vytvoril v počas prevádzky
na zvlhčovacích diskoch (obrázok 46, 47).
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Zväzok diskov je možné poskladať iba v jedinej správnej
pozícii! Po vyčistení poskladajte prístroj v opačnom poradí,
než ako ste ho rozoberali.
Upozornenie:
Uzáver diskov (ozubená plastová matica) má dve
západkové pozície.
Pozor: Pri montáži nestrhnite závit!

Zväzok diskov sa nesmie umývať v umývačke riadu!
Zvlhčovacie disky sa môžu zdeformovať (obrázok 48)!

Uskladnenie zariadenia pri dlhodobom
nepoužívaní
Prístroj vyčistite podľa vyššie spomínaného návodu, potom
ho nechajte úplne vysušiť.
Zariadenie zabaľte (najlepšie do originálneho obalu) a odložte
na suché, nie príliš horúce miesto. Uzáver nádržky (zásobníka) vody
skladujte oddelene, aby sa nepoškodilo tesnenie uzáveru.

Odstránenie porúch
Skôr než zavoláte odborný servis, preverte si, či chybu zariadenia
môžete odstrániť sami.
Prejav

Možná príčina

Zariadenie nefunguje.

Sieťová vidlica nie je zapojená.

Záručné podmienky sú upravené zákonom.
Obráťte sa s dôverou na Vášho odborného predajcu, ak sa na zariadení
napriek kontrole kvality vyskytne akýkoľvek nedostatok.
Pri uplatnení záruky je potrebné preukázať sa úplne vyplneným
záručným listom a priložiť doklad o kúpe (kópiu).
Opravy elektrických spotrebičov môže vykonávať iba odborný servis.
Neodborná oprava môže spôsobiť užívateľovi vážne nebezpečenstvo
a môže viasť k strate záruky.
Prístroj je CE certifikovaný a spĺňa Low Voltage Directive 73/23/EEC,
a elektromagnetické Kompatibilita Smernica 89/336/EEC a 92/31/EEC.
Spĺňa smernicu 73/23/EHS pre elektrickú bezpečnosť a smernice
89/336/EEC a 92/31/EHS o elektromagnetickej kompatibilite.
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Zapojte sieťovú vidlicu do elektrickej siete.

Model 2055A: Prepnite otočný spínač (A) do polohy
(C) alebo (D).
Model 2055D: Prepnite otočný spínač (A) do polohy
(G) alebo (H).

Likvidácia použitého zariadenia
Použité opotrebované zariadenie odovzdajte predajcovi
na odbornú ekologickú likvidáciu.
O ďalších zberných miestach sa informujte
na príslušnom miestnom úrade alebo v zberni odpadu.

Záruka

Čo robiť

V napájacej sieti nie je prúd.

Príčinu musí odstrániť kvalifikovaný odborník.

V nádržke nie je voda
- svieti kontrolka.

Doplňte vodu do nádržky na vodu.
Nasaďte nádržku na základňu.

Nastavená nízka požadovaná
vlhkosť vzduchu (model 2055D).

Model 2055D: Nastavte ovládačom (B) vyššiu
požadovanú vlhkosť vzduchu.
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Z prístroja vychádzajú
škrípavé zvuky.

Zväzok zvlhčovacích diskov nie je
správne umiestnený v základni.
Pokrivené zvlhčovacie disky.

Vymeňte pokrivené zvlhčovacie disky za nové.

Prístroj nezvlhčuje.

V základni nie je voda.

Doplňte vodu do nádržky na vodu.

Pri akýchkoľvek iných problémoch využite
INFOLINKU: 02/4342 9502.

Nasaďte správne zväzok diskov.

Náhradné diely

Časti prístroja, ktoré môžete získať ako náhradné diely v odbornom
servise a môžete sami si ich v prístroji vymeniť:
• zvlhčovacie disky
• uzáver diskov (poistná matica)
• nádržka na vodu
• Ionizačnú striebornú tyčinku (ISS)
Pri výmene používajte iba originálne náhradné diely.
Všetky iné opravy však musia byť zverené odbornému servisu!
To platí aj v prípade poškodeného napájacieho kábla (obrázok 2).

Kontrola prevádzky

Keďže zvlhčovač W2055A / 2055D funguje na princípe studeného
odparovania, nie je možné spozorovať pri prevádzke žiadne viditeľné
zvlhčenie. Zvlhčovač správne funguje.
• ak je v činnosti ventilátor (cítiť prúd vychádzajúceho vzduchu)
• a zvlhčovacie disky sa otáčajú (odoberte nádržku na vodu
a skontrolujte disky. Jedno otočenie trvá približne
50–60 sekúnd. Kontrolu uľahčí „výsek“ na obvode disku.
Pozor: model W2055D sa pri dosiahnutí požadovanej vlhkosti
vzduchu v miestnosti automaticky vypne, pri poklese vlhkosti
vzduchu v miestnosti a znova sa samočinne uvedie do prevádzky.
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Technické údaje: W2055A / 2055D
Napájanie
Príkon W2055A
Príkon W2055D
Vydané množstvo vody
Určený pre priestory
Obsah nádržky na vodu
Obsah základne (vaničky)
Hmotnosť (prázdny prístroj)
Rozmery
Hlučnosť

≈230 V / 50 Hz
12 W / 24 W
14 W / 25 W
do 300 g / h
do 50 m2 / 125 m3
4,5 litra
2,5 litra
približne 5,9 kg
360 × 360 × 360 mm
menej ako 25 dB(A)

Príslušenstvo
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dodávané
Ionizačná strieborná tyčinka® A7017
voliteľné (možné dokúpiť)
CalcOff A7417
Deklarovaná hodnota emisie hluku tohto spotrebiča je menej
ako 25 dB(A), čo predstavuje hladinu A akustického výkonu vzhľadom
na referenčný akustický výkon 1 pW.
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Technické zmeny vyhradené.
AIR-O-SWISS a BONECO sú registrované obchodné značky spoločnosti
PLASTON Group, Švajčiarsko.

Záručný a pozáručný servis:
Centrum zdravia,
Radničné námestie 7/C, 821 05 Bratislava-Prievoz.
www.centrumzdravia.sk
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ZÁRUČNÝ LIST

Záručné podmienky sa riadia zákonom.
Záručná doba je 2 roky od dátumu kúpy.

Dátum predaja:

Záruka sa nevzťahuje na poškodenia a poruchy zapríčinené nevhodnou manipuláciou, pádom zariadenia,
nerešpektovaním návodu na použitie a/alebo vykonaním zmien na prístroji treťou osobou.
Reklamácia môže byť uznaná len po predložení úplne vyplneného a predajcom potvrdeného Záručného listu
a po predložení dokladu o zaplatení (alebo jeho kópiou).
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Výrobné číslo:
Predajca:
(odtlačok pečiatky)
Záručná oprava vykonaná dňa:

Záručný a pozáručný servis:
CENTRUM ZDRAVIA
Radničné nám. 7/C
821 05 Bratislava-Prievoz
Tel.: 02/43 42 95 02 (04)
www.centrumzdravia.sk

Pozáručná oprava vykonaná dňa:

Poznámky:
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Dovoz a distribúcia v SR:
INTERPHARM Slovakia, a.s., Uzbecká 18/A, 821 06 Bratislava
Tel.: 02/40 200 400, www.interpharm.sk
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