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GRATULACJE! W"A#NIE NABYLI PA$STWO NADZWYCZAJNY NAWIL%ACZ ULTRAD&WI'KOWY TITAN 
MARKI STYLIES, W KTÓRYM ZASTOSOWANO NAJNOWSZE ROZWI(ZANIA TECHNICZNE. POPRAWIA ON 
JAKO#) POWIETRZA W POMIESZCZENIACH, A KORZYSTANIE Z NIEGO JEST "ATWE I PRZYJEMNE.
ABY UNIKN() OBRA%E$, PO%ARU I USZKODZENIA SPRZ'TU, PRZY U%YWANIU NAWIL%ACZA NALE%Y 
ZACHOWA) SZCZEGÓLN( OSTRO%NO#), PODOBNIE JAK W PRZYPADKU INNYCH ELEKTRYCZNYCH 
URZ(DZE$ GOSPODARSTWA DOMOWEGO. PRZED PIERWSZYM U%YCIEM NALE%Y DOK"ADNIE 
ZAPOZNA) SI' Z NINIEJSZ( INSTRUKCJ( OBS"UGI, ZWRACAJ(C UWAG' NA WYTYCZNE 
DOTYCZ(CE BEZPIECZE$STWA ORAZ WSKAZÓWKI UMIESZCZONE NA URZ(DZENIU.

WA%NE WSKAZOWKI DOTYCZ(CE BEZPIECZE$STWA
 • Prosimy o dok'adne przeczytanie instrukcji obs'ugi przed pierwszym 

uruchomieniem nawil(acza powietrza i o pó)niejsze jej przechowywanie i ew. 
przekazanie kolejnemu u(ytkownikowi.

 • Za szkody wynik'e z nieprzestrzegania niniejszej instrukcji obs'ugi firma 
Coplax AG nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialno$ci.

 • Urz*dzenie mo(e by+ u(ywane wy'*cznie w gospodarstwie domowym 
w celach opisanych w niniejszej instrukcji. Zastosowanie niezgodne z 
przeznaczeniem oraz zmiany techniczne w urz*dzeniu mog* prowadzi+ do 
zagro(e, dla (ycia i zdrowia.

 • Opisane urz*dzenie mo(e by+ u(ywane przez dzieci w wieku powy(ej 8 lat, 
osoby niepe'nosprawne fizycznie, psychicznie lub z upo$ledzeniem narz*dow 
zmys'ow, a tak(e przez osoby bez specjalnego do$wiadczenia i wiedzy, o 
ile pozostaj* one pod nadzorem osoby kompetentnej lub zosta'y przez 
ni* poinstruowane o bezpiecznym u(yciu urz*dzenia i maj* $wiadomo$+ 
zwi*zanych z nim zagro(e,. Dzieciom nie wolno bawi+ si- urz*dzeniem. 
Dzieci mog* czy$ci+ i konserwowa+ urz*dzenie tylko pod nadzorem 
doros'ych.

 • Kabel nale(y pod'*cza+ tylko do )ród'a pr*du przemiennego. Zwróci+ uwag- 
na dane dotycz*ce napi-cia.

 • Wtyk nale(y bezwzgl-dnie wyci*ga+: 
- przed ka(d* zmian* miejsca pracy urz*dzenia 
- przed otwarciem urz*dzenia lub nape'nianiem wod* 
- w przypadku zak'oce, w pracy 
- przed ka(dym czyszczeniem 
- po ka(dym u(yciu. 

Polski
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 • Nie stosowa+ (adnych uszkodzonych przed'u(aczy.
 • Nigdy nie ci*gn*+ i nie nosi+ urz*dzenia za kabel.
 • Zabrania si- wk'adania do obudowy jakichkolwiek przedmiotow.
 • Kabel sieciowy nie mo(e by+ przeci*gany lub zaciskany w ostrych 

kraw-dziach.
 • Nigdy nie wyci*ga+ wtyczki z gniazdka za kabel lub wilgotnym d'o,mi
 • Niniejszy nawil(acz powietrza nie mo(e by+ stosowany w bezpo$redniej 

blisko$ci wanny k*pielowej, prysznica lub basenu (utrzymywa+ minimalny 
odst-p 3m). Ustawia+ urz*dzenie w taki sposob, aby osoby z wanny nie 
mog'y go dotkn*+.

 • Nie ustawia+ urz*dzenia w pobli(u )rod'a ciep'a. Nie nara(a+ kabla 
sieciowego na bezpo$rednie dzia'anie gor*ca (np. gor*ca p'yta kuchenna, 
gor*ce (elazko lub piecyk). Chroni+ kabel sieciowy przed olejem.

 • Nie ustawia+ urz*dzenia bezpo$rednio obok $cian, zas'on, mebli.
 • Zwraca+ uwag-, aby urz*dzenie by'o stabilne podczas eksploatacji i nie 

wyst*pi'a mo(liwo$+ potkni-cia si- o kabel sieciowy.
 • Urz*dzenie nie posiada ochrony przed tryskaj*c* wod*.
 • Urz*dzenie jest przeznaczone tylko do u(ytku wewn*trz pomieszcze,.
 • Nie przechowywa+ i nie uruchamia+ urz*dzenia na $wie(ym powietrzu.
 • Urz*dzenie nale(y przechowywa+ w suchym i niedost-pnym dla dzieci 

miejscu (zapakowa+).
 • Nie dodawa+ (adnych dodatkowych substancji do wody ($rodki zapachowe, 

olejki eteryczne lub od$wie(acze wody).
 • Je$li kabel sieciowy jest uszkodzony, musi zosta+ wymieniony przez osob- 

posiadaj*c* stosowne kwalifikacje.
 • Zawsze podczas nape'niania wod* lub czyszczenia wyjmowa+ wtyczk- z 

gniazdka.
 • Nie ustawia* urz+dzenia bezpo,rednio na pod!odze. Stosowa* 

wodoodporne podk!adki!
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OPIS URZ(DZENIA

  W sk'ad urz*dzenia wchodz* nast-puj*ce g'ówne elementy:

1. nasadka do wytwarzania mgie'ki
2. pokrywa zbiornika na wod-
3. wy$wietlacz / panel sterowania
4. stopka
5.  komunikat «Brak wody»
6.  komunikat «Podgrzewanie wst-pne»
7. wilgotno$+ powietrza, np. «36 %RH»
8.  komunikat «Wilgotno$+ powietrza»
9.  W'*cz/Wy'*cz
10.  Ustawienie «+»

15. uchwyt zbiornika na wod-
16. zbiornik na wod-
17. jednostka podstawowa
18. kartrid( do demineralizacji wody z pokryw* 

zbiornika
19. pokrywa zbiornika
20. kartrid( do demineralizacji wody
21. kabel zasilaj*cy z czujnikiem do higrostatu
22. p-dzelek do czyszczenia z uchwytem
23. podgrzewanie wst-pne

11.  Ustawienie «Podgrzewanie wst-pne»
12.  Ustawienie «–»
13.  Ustawienie Wilgotno$+ powietrza (40-

75%) lub «Co» (=Continuous) do pracy w 
trybie ci*g'ym

14.  Ustawienie «Timer» do automatycznego 
wy'*czania 

24. zasobnik wody
25. membrana ultrad)wi-kowa, nie dotyka+; 

ryzyko poparzenia
26. czujnik poziomu wody
27. «Silver Cube» 

URUCHOMIENIE / SKRÓCONA INSTRUKCJA

Niniejsza skrócona instrukcja jest przeznaczona dla do$wiadczonych u(ytkowników, którzy chc* 
szybko uruchomi+ urz*dzenie. Szczegó'owa instrukcja uruchomienia urz*dzenia znajduje si- w 
nast-pnym rozdziale.

1. Umie$ci+ urz*dzenie na stabilnej i wodoodpornej podk'adce a nie 
bezpo$rednio na pod'odze wy'o(onej dywanem lub drewnem.

2. Zdj*+ pokryw- zbiornika na wod- [2]. Przytrzyma+ zbiornik na wo-
d- za uchwyt (15) i poci*gn*+ do góry. 
 
 
 
 
 
 
 

3. Postawi+ zbiornik dnem do góry. Odkr-ci+ i zdj*+ pokryw- zbior-
nika (18).

4. Nape'ni+ zbiornik maks. 5,5 l zimnej, czystej wody (1,45 galonów 
am.). 
 
 

1./8.

3.
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5. Kartrid( do demineralizacji wody [20] jest zamontowany fabrycz-
nie. Nale(y sprawdzi+, czy jest dobrze przykr-cony do pokrywy 
zbiornika [19].  
 
Je$li potrzebny jest zapasowy kartrid( [20], nale(y go rozpakowa+ i 
dobrze przykr-ci+ do pokrywy zbiornika [19].

6. «Silver Cube» [27] jest zamontowany fabrycznie [wi-cej informa-
cji na str. 98].

 
 

7. Mocno przykr-ci+ pokryw- zbiornika z kartrid(em [18] do  
zbiornika.

8. Odwróci+ zbiornik i sprawdzi+, czy nie wycieka woda.
9. Osadzi+ zbiornik na urz*dzeniu. S'ycha+ bulgotanie (nape'nia si- za-

sobnik wody).
10. Na'o(y+ ponownie pokryw- zbiornika na wod- [2]. 

 

11. W!+czy* wtyczk- (rozlega si- d)wi-k i w'*cza si- wy$wietlacz).
12. Kiedy zasobnik wody jest ju( nape'niony w ca'o$ci, ga$nie czerwony 

symbol  na wy$wietlaczu. Urz*dzenie jest teraz gotowe do u(ycia.
13. Wy$wietlacz [7] $wieci jasnym $wiat'em przy wci$ni-ciu przycisku. 

Po 15 sekundach przechodzi w tryb «ciemny». Wska)nik wilgotno-
$ci powietrza jest wy$wietlany tak(e w stanie wy'*czenia (je$li nie 
jest to po(*dane, nale(y wyci*gn*+ wtyczk- z gniazdka).

14. W!+czy* urz+dzenie przyciskiem . Na wy$wietlaczu miga «2» dla 
nasadki wylotu mgie'ki i uruchamia si- wylot mgie'ki. 

15. Ustawi+ wilgotno$+ powietrza: Najpierw nacisn*+ przycisk , na-
st-pnie ustawi+ wymagany poziom wilgotno$ci powietrza, pos'u-
guj*c si- przyciskami  i  [40-75% wzgl.]. Zalecany przedzia': 
40-60%. Kiedy wy$wietlacz przestaje miga+, warto$+ jest zapisana 
i b-dzie automatycznie monitorowana. Ustawienie «Co» (=Conti-
nuous) oznacza prac- w trybie ci*g'ym bez monitorowania poziomu 
wilgotno$ci w pomieszczeniu: nie nadaje si- do ci*g'ego stosowa-
nia (nadmierne nawil(enie).  

16. Ustawi+ ilo$+ mgie'ki: Wybra+ jeden z 3 poziomów ilo$ci mgie'ki 
przy pomocy przycisków  i . Przekr-ci+ wylot mgie'ki u góry w 
stron- otwartej przestrzeni.

17. Ustawi+ czas wy'*czenia: Nacisn*+ przycisk «Timer»  (na wy$wie-
tlaczu miga «1H»). Przy pomocy przycisków  i  ustawi+ ilo$+  
godzin, po których urz*dzenie ma si- wy'*czy+ (1-12 godzin lub  
«–-- H» bez timera).

11.–17.

«Silver Cube»           6.

5.

7.
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#WIATOWA NOWO#): ADDIX-INFORMATION-SYSTEM®

Jeszcze nigdy nie by!o tak prosto: jedno klikni-cie i wszystkie informacje o Pa.stwa nowym 
urz+dzeniu pojawiaj+ si- na Pa.stwa telefonie komórkowym/tablecie! Koniec z szukaniem 
instrukcji, informacji itp.!

Tak to dzia!a: 
1. Na Pa,stwa urz*dzeniu umieszczony jest tzw. kod «QR». 
2. Na telefonie komórkowym nale(y uruchomi+ aplikacj- skanera kodu «QR» i zeskanowa+ QR 

umieszczony na urz*dzeniu. 
3. Zale(nie od jako$ci po'*czenia w nied'ugim czasie wy$wietl* si- najwa(niejsze informacje i b--

d* Pa,stwo zawsze na bie(*co.  

Co to jest kod «QR»? 

1. Kod QR (= Quick Response) to rozszerzony kod paskowy. Pierwotnie zosta' opracowany dla 
potrzeb logistyki zawiera jednoznaczn* informacj-, któr* mo(na odczyta+ za pomoc* czytnika 
ew. skanera. W takim przypadku w kodzie zapisane jest Pa,stwa nowe urz*dzenie. Dzi-ki te-
mu na Pa,stwa telefonie komórkowym mo(na wy$wietli+ informacje o urz*dzeniu, np. instruk-
cj- obs'ugi.

Co jest potrzebne do obs!ugi systemu ADDIX-Information-System®?

1. Telefon komórkowy lub tablet z kamer* i dost-pem do Internetu.
2. Zwyk'a aplikacja «QR-Scanner» lub aplikacja ze skanerem QR (np. «Codecheck»). Zale(nie od 

urz*dzenia taka aplikacja mo(e ju( by+ wst-pnie na nim zainstalowana.  

Nie maj+ Pa.stwo aplikacji QR-Scanner? 

1. To (aden problem, mo(na j* pobra+ online za pomoc* telefonu komórkowego, np.  
– poprzez urz*dzenie Apple w «App-Store» (nacisn*+ przycisk «App-Store»)  
– urz*dzenie Android w zak'adce «Google Play» (nacisn*+ przycisk «Google Play») 

2. W pasku wyszukiwania nale(y wpisa+ «QR», nast-pnie wybra+ jedn* z proponowanych aplikacji 
(np. w przypadku Apple «Scan») i zainstalowa+ j* na swoim urz*dzeniu. Gotowe!  
Wskazówka: Zasadniczo mo(na wybra+ ka(d* aplikacj- obs'uguj*c* QR. Nie op'aci si- wybiera+ 
darmowych aplikacji, poniewa( cz-sto pojawia si- w nich du(o reklam.

▶ SCAN ME ◀
«QR-Scanner» 

@ App Store / GooglePlay

INFORMATION

ID
: b

4i
n4

o

1. 2. 3. i gotowe! 
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URUCHOMIENIE / OBS"UGA

Prosz- pami-ta+, (e urz*dzenia nie mo(na transportowa+ z pe'nym zbiornikiem na wod-. 
Ewentualne zagro(enia:
 • Zbyt du(o wody mo(e przedosta+ si- ze zbiornika na wod- do jednostki podstawowej (17), co 

powoduje znaczne zmniejszenie ilo$ci mgie'ki wytwarzanej przez urz*dzenie.
 • Woda mo(e 'atwo wyla+ si- z jednostki podstawowej (17). 
 • Zbiornik na wod- mo(e oddzieli+ si- od jednostki podstawowej (17) i ulec uszkodzeniu ze 

wzgl-du na du(* mas- wody. Dodatkowo woda mo(e wyciec na pod'og-. 

1. Z tego wzgl-du jednostk- podstawow* (17) nawil(acza TITAN marki Stylies nale(y najpierw 
umie$ci+ w przeznaczonym dla urz*dzenia miejscu z pustym zbiornikiem na wod- (16).

2.  Po umieszczeniu urz*dzenia w (*danym miejscu: nape'ni+ zbiornik na wod- (16) $wie(*, zimn* wo-
d*, mocno zakr-ci+ jego pokryw- (19) i sprawdzi+, czy zamkni-cie jest szczelne. Umie$ci+ zbiornik 
na jednostce podstawowej. 

3. Pod'*czy+ kabel zasilaj*cy do gniazdka elektrycznego. W'*czy+ urz*dzenie przy pomocy przycisku 
W'*cz/Wy'*cz  umieszczonego na panelu stero wania (3). Wy$wietlacz $wieci na bia'o.  
Wskazówka: Je$li pojawi si- pod$wietlony na czerwo no komunikat «Brak wody» , urz*dzenia 
nie mo(na w'*czy+. Nale(y sprawdzi+, czy zbiornik na wod- jest pe'ny. Je$li tak, musi najpierw na-
pe'ni+ si- zasobnik wody (24), co mo(e potrwa+ kilka minut (pod$wietlony na czerwono komuni-
kat  ga$nie wtedy automatycznie). 

4. Wylot mgie'ki (1) mo(na obróci+ o 360°. Nie kierowa+ wylotu mgie'ki na $ciany, meble itp. Nie 
kierowa+ mgie'ki w stron- kabla, aby zapewni+ mo(liwo$+ dok'adnego i prawid'owego pomiaru 
wzgl-dnej wilgotno$ci powietrza w pomieszczeniu higrostatem. Na wy$wietlaczu (7) pojawia si- 
aktualny poziom wzgl-dnej wilgotno$ci powietrza w pomieszczeniu, np. «36 %». 

5. Ustawi* poziom wilgotno,ci powietrza: Wcisn*+ przycisk regulacji wilgotno$ci powietrza  
a nast-pnie ustawi+ (*dan* warto$+ przy pomocy przycisków  i . Istnieje mo(liwo$+ usta-
wienia wilgotno$ci na 5 poziomach, w przedziale od 40 % do 75 % wzgl. wilgotno$ci powietrza. 
«Co» (=Continuous) oznacza prac- w trybie ci*g'ym, bez kontroli automatycznej. Dla powierzchni 
mieszkalnych zaleca si- poziom 40-60 %. Z chwil*, gdy wy$wietlacz (7) przestanie miga+, usta-
wiona warto$+ zostaje zapisana i znów wy$wietla si- aktualny poziom wilgotno$ci powietrza. 
Urz*dzenie w'*cza si- automatycznie, je$li poziom wilgotno$ci spadnie poni(ej ustalonej warto$ci 
i wy'*cza si- ponownie z chwil* jej przekroczenia. Podczas nawil(ania po lewej stronie, obok ko-
munikatu wilgotno$ci powietrza $wieci si- .  
Wskazówki: Je$li ustawiono tryb «Co» (= Continuous), urz*dzenie NIE wy'*cza si- automatycznie 
(takie ustawienie nale(y stosowa+ tylko na krótki czas, poniewa( w przeciwnym razie wilgotno$+ 
powietrza mo(e by+ zbyt du(a). Urz*dzenie nie w'*cza si-, je$li ustawiono zbyt niski poziom wil-
gotno$ci.

6. Ustawi* ilo,* mgie!ki: ilo$+ mgie'ki mo(na ustawi+ poprzez wielokrotne naci$ni-cie przycisków 
 i  na trzech poziomach (1 = niski, 3 = wysoki). 

7. Wy$wietlacz $wieci jasnym $wiat'em przy wci$ni-ciu przycisku. 15 sekund po ostatnim wci$ni--
ciu przycisku przechodzi znów w tryb «ciemny». Wska)nik wilgotno$ci powietrza jest wy$wietlany 
tak(e w stanie wy'*czenia (je$li nie jest to po(*dane, nale(y wyci*gn*+ wtyczk- z gniazdka).

8. Ustawi* czas wy!+czenia: Nacisn*+ przycisk «Timer»  (na wy$wietlaczu miga «1H»). Przy po-
mocy przycisków  i  ustawi+ ilo$+ godzin, po których urz*dzenie ma si- wy'*czy+ (1-12 godzin 
lub «–-- H» bez timera).

9. Komunikat «Brak wody»: Na wy$wietlaczu zapala si- ostrzegawcza czerwona dioda LED , je$li 
w zasobniku zabrak'o wody lub jej ilo$+ jest niewystarczaj*ca. Je$li $wieci si- ten komunikat, nale-
(y wy'*czy+ urz*dzenie przyciskiem «W'*cz/Wy'*cz»  i nape'ni+ zbiornik $wie(* wod*. Nast-p-
nie nale(y umie$ci+ zbiornik ponownie na jednostce podstawowej i w'*czy+ urz*dzenie.  
Wskazówki: Podczas podnoszenia zbiornika wyp'ywa jeszcze nieco wody z kartrid(a do demine-
ralizacji wody. 
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CZYSZCZENIE

 •  Przed ka(d* konserwacj* i po ka(dym u(yciu wy'*czy+ urz*dzenie i wyci*gn*+ kabel sieciowy z 
gniazdka.

 • Nigdy nie zanurza+ urz*dzenia w wodzie (niebezpiecze,stwo zwarcia/pora(enia pr*dem). 
Czyszczenie wykonywa+ tylko poprzez przetarcie mi-kk* szmatk* i osuszenie. 

 • W zale(no$ci od zawarto$ci kamienia, ale nie rzadziej, ni( raz w tygodniu, nale(y przeprowadza+ 
odkamienianie: Najpierw wyj*+ zbiornik na wod- i ostro(nie wyczy$ci+ go szczotk*. Usun*+ 
kamie, z zasobnika wody (24) w jednostce podstawowej przy pomocy ogólnie stosowanego 
odkamieniacza, a nast-pnie dobrze wyp'uka+. Uwa(a+, aby woda nie przedosta'a si- do wn-trza 
urz*dzenia. Z tego wzgl-du nale(y nala+ roztworu odkamieniaj*cego/wodnego tylko do 
wysoko$ci 2-3 cm. Przed u(yciem ponownie z'o(y+ wszystkie elementy. 

 • Regularnie i dok'adnie przep'ukiwa+ zbiornik wody.
 • W zale(no$ci od zawarto$ci kamienia w wodzie, wymienia+ kartrid( do demineralizacji wody (20) 

co 1-2 miesi*ce. 

Kartrid/ do demineralizacji wody a twardo,* wody
 • .ywotno$+ kartrid(a do demineralizacji wody zale(y w du(ej mierze od twardo$ci wody. Mo(na 

j* zbada+ dzi-ki za'*czonym paskom testowym (paski testowe s* naklejone z ty'u niniejszej 
instrukcji obs'ugi).

 • Zanurzy+ pasek testowy na sekund- w wodzie.
 • Po up'ywie ok. minuty na pasku widoczny jest rezultat. Klika zielonych pasków zmienia kolor na 

ró(owy. Twardo$+ wody jest podawana przez ilo$+ pól zabarwionych na ró(owo.
 • Przyk!ad: W przypadku trzech ró(owych pasków woda posiada stopie, twardo$ci «3». 

 

Liczba pól
w kolorze
ró/owym

Twardo,*
wody

Twardo,*
niemiecka (°dH)

Nabój jest zu/yty
po dniach/litrach  
(w przypadku 3 litrów na dzie.)

0/1 mi-kka od 4°dH 120 dni / 360 litrów

2 $rednio
twarda

od 7°dH   60 dni / 180 litrów

3 stosunkowo
twarda

od 14°dH   40 dni / 120 litrów

4 bardzo
twarda

od 21°dH   20 dni /   60 litrów

 • Wskazówka: Dzia'anie kartrid(a mo(na sprawdzi+ przy pomocy prostego testu: Przytrzyma+ 
ma'e lusterko przez kilka sekund w parze. Je$li na lusterku znajdzie si- bia'y osad (kamie,), nale(y 
wymieni+ kartrid(. 

Silver Cube 
Przed na'o(eniem zbiornika wody nale(y w'o(y+ «Silver Cube» [27] do oznaczonej pozycji w 
jednostce podstawowej [fabrycznie «Silver Cube» jest ju( zamontowany]. «Silver Cube» dzi-ki 
swojej opatentowanej technologii zapobiega rozwojowi bakterii i drobnoustrojów w zasobniku 
wody. Mo(e by+ u(ywany maksymalnie przez jeden sezon, nale(y go wymieni+ na pocz*tku 
kolejnego sezonu grzewczego. Mimo zastosowania «Silver Cube» nale(y codziennie wymienia+ 
wod-.



99

DOBRZE WIEDZIE):

Wskazówki dotycz+ce dzia!ania nebulizatora ultrad0wi-kowego
Jak funkcjonuje nebulizator ultrad)wi-kowy? Membrana ultrad)wi-kowa (25) we wn-trzu 
urz*dzenia powoduje drganie wody tak, (e najdrobniejsze kropelki s* katapultowane z powierzchni 
wody. Kropelki te mieszaj* si- w komorze nebulizacyjnej z powietrzem i s* wdmuchiwane do 
pomieszczenia przy pomocy wentylatora w postaci widocznej mgie'ki. W ciep'ym powietrzu 
pomieszczenia drobna mgie'ka paruje i nawil(a powietrze do oddychania.

Higrostat
Standardowe odchylenie w pomiarach zintegrowanego higrostatu mo(e si- waha+ +/- 10%. To 
oznacza, (e pomiar wilgotno$ci wzgl-dnej mo(e si- waha+ w tych zakresach.

Bia!y py!
W przypadku zasady nebulizatora mgie'ka powstaje z wszystkich sk'adników wody, a wi-c tak(e 
i z kamienia i minera'ów. Aby w miar- mo(liwo$ci temu zapobiec, przed procesem nebulizacji 
woda jest przeprowadzana przez kartrid( do demineralizacji wody. Zatrzymuje on w du(ej mierze 
te substancje. Woda z kranu, w zale(no$ci od regionu, wykazuje ró(n* zawarto$+ kamienia i 
substancji mineralnych. Istniej* substancje mineralne, które nie s* w wystarczaj*cym stopniu 
odfiltrowywane przez (ywic- odkamieniaj*c*. W takim przypadku w pomieszczeniu tworzy si- 
bia'y, podobny do py'u osad, widoczny najpierw na powierzchniach elementów posiadaj*cych 
'adunek elektrostatyczny (np. na telewizorach). Osad ten powstaje tak(e wtedy, gdy kartrid( do 
demineralizacji wody jest zu(yty (patrz rozdzia' Kartrid( do demineralizacji wody a twardo$+ wody 
na str. 98).

Typy dotycz+ce wody
Nie stosowa+ wody z solankowych zmi-kczaczy wody. W takich instalacjach kamie, jest 
zast-powany sol*, która pó)niej wytr*ca si- w pomieszczeniu w postaci bia'ego nalotu.
Aby powietrze do oddychania pozosta'o higieniczne, nale(y zawsze u(ywa+ czystej wody. 
Urz*dzenie, a przede wszystkim zbiornik wody, musz* by+ zawsze higieniczne i czyste.
Zalecenie: Zawsze stosowa+ «Silver Cube», poniewa( zmniejsza on namna(anie si- 
drobnoustrojów w wodzie (patrz str. 98).

 

DANE TECHNICZNE

Wymiary     235 x 346 x 200 mm (szeroko$+ x wysoko$+ x g'-boko$+)
Waga     oko'o 3,2 kg
Napi-cie sieciowe   220-240 V / 50 Hz 
Pobór mocy    18–105 W
Wydajno$+ nawil(ania   do 400 g/h
Wy'*cznik automatyczny   tak
Pojemno$+ zbiornika   5,5 l / 1.45 US galons
Poziom ha'asu    23.5 dB
Urz*dzenie spe'nia wymogi zawarte 
w nast-puj*cych przepisach UE:  CE/WEEE/RoHS

Zastrzega si- mo(liwo$+ wprowadzenia zmian tecznicznych oraz wyst*pienia b'-dów.
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USTERKI
Czerwona dioda kontrolna  (6) nie ga,nie po uzupe!nieniu wody:
W razie braku wody urz*dzenie samorzutnie si- wy'*cza i zapala si- czerwona dioda, 
sygnalizuj*ca brak wody . Aby ponownie w'*czy+ funkcj- wytwarzania mgie'ki, nale(y najpierw 
wy'*czy+ urz*dzenie, a nast-pnie je w'*czy+ (=Reset). Jest to funkcja ochrony nebulizatora 
ultrad)wi-kowego.

Urz+dzenie nie w!+cza si- po na!o/eniu zbiornika z wod+ i uruchomieniu przycisku W!+cz/
Wy!+cz :
Bez usterki, mo(e up'yn*+ kilka minut, zanim wystarczaj*ca do eksploatacji ilo$+ wody dop'ynie ze 
zbiornika przez kartrid( do demineralizacji wody do jednostki podstawowej. Nale(y poczeka+, a( 
zga$nie czerwona dioda  i wy$wietli si- informacja o poziomie wilgotno$ci w pomieszczeniu (np. 
«36 %»). Nast-pnie w'*czy+ urz*dzenie przyciskiem W'*cz/Wy'*cz  . 

Zbiornik z wod+ przecieka:
Odkr-ci+ pokryw- zbiornika (18) i zdj*+ wraz z kartrid(em do demineralizacji wody. Przykr-ci+ do 
siebie ponownie pokryw- zbiornika [19] i kartrid( do demineralizacji wody [20]. Nale(y uwa(a+, aby 
pokrywa zbiornika nie zosta'a nierówno przykr-cona do kartrid(a, aby zapobiec wyciekaniu wody. 
Przykr-ci+ ponownie pokryw- zbiornika z kartrid(em do zbiornika, równie( uwa(aj*c, aby pokrywa 
nie zosta'a nierówno przykr-cona.

Niska wydajno,*, brak wyrzutu pary, brak dzia!ania:
Konserwacja zgodnie z rozdzia'em «Czyszczenie».

NAPRAWY/UTYLIZACJA

 •  Naprawy urz*dze, elektrycznych (wymiana kabla sieciowego) mog* by+ wykonywane 
wy'*cznie przez poinstruowany personel. W przypadku niew'a$ciwych napraw wygasa 
gwarancja producenta i wszelka odpowiedzialno$+.

 •  Je$li kabel sieciowy jest uszkodzony, musi zosta+ wymieniony przez producenta, oficjalnego 
partnera serwisowego lub osob- posiadaj*c* stosowne kwalifikacje, w celu unikni-cia szkód.

 •  Nigdy nie uruchamia+ urz*dzenia, je$li kabel lub wtyk s* uszkodzone, po b'-dnym dzia'aniu 
urz*dzenia, je$li spad'o lub zosta'o uszkodzone w inny sposób (rysy, z'amania obudowy).

 • Nie stosowa+ (adnych ostrych, drapi*cych przedmiotów lub (r*cych chemikaliów.
 •  Wys'u(one urz*dzenie nale(y natychmiast uczyni+ niezdatnym do u(ycia (od'*czy+ kabel 

sieciowy) i zwróci+ do odpowiedniego punktu zbiorczego.
 •  Urz*dzenia elektryczne nie mog* by+ utylizowane jako odpady domowe, nale(y skorzysta+ z  

oficjalnych punktów zbiorczych recyklingu.
 • Urz*dzenie nie mo(e by+ utylizowane z odpadami gospodarstwa domowego! Nale(y 

odda+ urz*dzenie do odpowiedniego punktu zbiorczego! Zbieranie i recykling odpadów 
elektrycznych i elektronicznych pozwala chroni+ cenne zasoby!

 • Materia' opakowaniowy mo(e by+ ponownie u(yty. Zutylizowa+ opakowanie zgodnie z 
zasadami ochrony $rodowiska i przekaza+ je do punktu zbiorczego.

 •   Je(eli urz*dzenia elektryczne b-d* utylizowane w sposób niekontrolowany, w trakcie opadów 
atmosferycznych mo(e doj$+ do przedostania si- niebezpiecznych substancji do wód 
gruntowych a tym samym do 'a,cucha pokarmowego lub do obci*(enia flory i fauny na d'ugie 
lata.  



2-LETNIA GWARANCJA

W okresie gwarancyjnym wynosz*cym 2 lata od daty zakupu urz*dzenia zapewniamy napraw- 
lub wymian- (wed'ug naszego uznania) urz*dzenia lub cz-$ci wykazuj*cej wady materia'owe lub 
wykonawstwa na sprawny produkt bez pobierania op'at za cz-$ci lub nak'ad pracy. 
OPRÓCZ GWARANCJI OKRE/LONEJ POWY.EJ, FIRMA COPLAX NIE UDZIELA .ADNYCH 
INNYCH DOMNIEMANYCH GWARANCJI ANI GWARANCJI HANDLOWYCH LUB GWARANCJI 
PRZYDATNO/0 DO OKRE/LONEGO CELU PO WYGA/NI1CIU OKRESU GWARANCYJNEGO 
W ODNIESIENIU DO PRODUKTU. Firma Coplax, wed'ug w'asnego uznania, naprawi lub wymieni 
produkt obj-ty gwarancj*. Nie przewidziano opcji rekompensaty. Opisane powy(ej $rodki prawne 
s* jedyn* form- naprawy szkód w przypadku naruszenia okre$lonej wy(ej gwarancji.

KOGO DOTYCZY:
Prawo do gwarancji zachowuje pierwszy prywatny w'a$ciciel urz*dzenia Coplax, który mo(e 
przedstawi+ opatrzony dat* dowód zakupu w formie faktury lub paragonu. Gwarancja nie mo(e 
by+ cedowana. Przed zwrotem urz*dzenia nale(y przes'a+ faksem, e-mailem lub poczt* kopi- 
orygina'u dowodu zakupu opatrzonego dat*. Dla swojego urz*dzenia nale(y poda+ numer modelu 
wraz ze szczegó'owym opisem usterki (najlepiej pismem drukowanym). Opis usterki nale(y w'o(y+ 
do koperty, któr* nale(y nast-pnie przyklei+ ta$m* bezpo$rednio do obudowy urz*dzenia przed 
zaklejeniem pud'a. Na oryginalnym pudle nie nale(y niczego pisa+. Pud'a tego nie wolno te( w (aden 
sposób zmienia+.

Niniejsza gwarancja nie obejmuje:
Cz-$ci, które winny by+ normalnie wymieniane, takie jak kartrid(e demineralizacyjne, kostka
«Silver Cube», filtry z w-glem aktywnym, knotowe filtr wody oraz inne elementy zu(ywalne 
wymagaj*ce regularnej wymiany, z wyj*tkiem wad materia'owych lub wykonawstwa.
 • Uszkodzenia, awarie, straty lub zu(ycie w wyniku normalnego zu(ywania si- oraz zniszczenia 

spowodowane niew'a$ciwym u(yciem, zaniedbaniem, wypadkiem, nieprawid'ow* instalacj*, 
monta(em lub obs'ug*, nieprawid'ow* konserwacj*, nieuprawnion* napraw*, wystawieniem 
na dzia'anie nadmiernych temperatur lub warunków otoczenia. Dotyczy to uszkodze, 
spowodowanych przez niew'a$ciwe u(ycie olejków eterycznych, niew'a$ciwe przygotowanie 
wody lub niew'a$ciwe u(ycie $rodków czyszcz*cych.

 • Uszkodzenia spowodowane nieodpowiednim pakowaniem lub uszkodzenia powsta'e 
podczastransportu zwracanego produktu.

 • Brak lub utrata akcesoriów, np. dyszy, kapsu'ki zapachowej, korka zbiornika wody, itp.
 • Koszty wysy'ki i transportu do/z ka(dego miejsca wykonania naprawy.
 • Wszelkie szkody bezpo$rednie, szczególne szkody po$rednie lub szkody wynikowe, w tym 

utrata zysków lub inne straty ekonomiczne.
 • Uszkodzenia transportowe urz*dzenia powsta'e podczas wysy'ki od jednego z naszych 

dystrybutorów. Prosimy skontaktowa+ si- z nimi bezpo$rednio.

Niniejsza gwarancja nie obejmuje uszkodze, i wad powsta'ych wskutek braku $cis'ego stosowania 
si- do specyfikacji firmy Coplax AG dotycz*cych instalacji, obs'ugi, u(ycia, konserwacji lub naprawy 
urz*dzenia Coplax.


