D. Nem vonatkozik a garancia a készülék cserélhető szűrőbetétjeire, hacsak a meghibásodás
anyag- vagy gyártáshibára nem vezethető vissza.
E. A javításra visszajutatott készülékkel küldje vissza az alábbi tartozékokat is: (1) A vásárlást
iga-zoló számla másolata. (2) A hiba rövid leírása. (3) Kapcsolatfelvételi lehetőség, cím,
telefon-szám, e-mail cím, a visszaküldési cím, ha a megjavított készüléket postán kéri
vissza. Ez esetben a visszaküldés költsége a készüléktulajdonost terheli és annak díját
előre elkérheti a forgalmazó!
F. Nem vállal felelősséget a gyártó, illetve a forgalmazó a megjavított készülék visszaküldése
során bekövetkező sérüléseiért, megrongálódásáért, elveszéséért, esetleges ellopásáért.
Ezen károk esetére a készüléktulajdonosnak külön biztosítást célszerű kötnie!

A készüléket Magyarországon forgalmazza: myRobot Kft. www.myrobot.hu
Mintabolt és ügyfélszolgálat:

iRobot Centrum
Budapest 1148 Fogarasi út 14
Nyitva tartás:
Hétfőtől-péntekig 10-től 19 óráig. Szombat: 10-tõl 14 óráig
Telefon:
+ 36 1 468 2176
Email: info@irobotcentrum.hu

www.stadlerform.hu
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Atlas

kezelési utasítása

• Ne vegye használatba a készüléket, ha megsérült a hálózati kábel vagy csatlakozó dugó,
ha hibát észlel a készülék működésében, ha leesett a készülék, vagy más módon sérült
(repedések, törések mutatkoznak a házán)!
• Ne használjon éles, karcoló eszközöket vagy maró vegyületeket a készülék tisztításához!
• 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!
• 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 visszavegye a használt, akár hibás készüléket.
A készülék műszaki adatai
Hálózati tápfeszültség:
Névleges teljesítménye
Méretei
Tömege
A tartály térfogata
Zajszintje
EU-előírásoknak való megfelelőség

230 V / 50 Hz
16 watt
107,5 x 47,5 x 62,5 mm
(széles x magas x mély)
kb. 0,16 kg.
0,07 liter
29 dB (A) értéknél kevesebb
CE / WEE / RoHs

A műszaki adatok változtatásának jogát fenntartjuk!
1 ÉVES GARANCIA
A. Az 1 éves garanciális kötelezettségünk a készülék javítására vagy cseréjére terjed ki, amennyiben a meghibásodás tervezési, gyártási vagy anyaghibákra vezethető vissza. Kivételt képeznek
a kopó alkatrészek, illetve a nem szakszerű használatból, vagy tisztításból eredő károsodások.
Nem érvényes a garancia a félreértett reklámok, a szakszerűtlen kezelés, vagy rendeltetésellenes használat okán keletkezett károsodások esetére.
A GYÁRTÓ ÉS A FORGALMAZÓ NEM FELEL SEMMILYEN KÖZVETETT VAGY KÖVETKEZMÉNYES KÁRÉRT! MINDENNEMŰ FELELŐSSÉGVÁLLALÁS ÉS GARANCIA CSAK AZ
ITT MEGADOTT GARANCIÁLIS IDŐSZAKON BELÜL ÉRVÉNYES!
Egyes államok jogrendje nem teszi lehetővé a közvetett és a következményes károkért való
garanciális felelősség kizárását. Ez esetben érvényét veszti a fenti korlátozó kitétel.
Ez a garanciavállalási nyilatkozott meghatározott jogosultságokat biztosít a készüléktulajdonos
számára, de emellett egyéb jogok is megillethetik, amelyek az adott ország jogrendje szerint más
és más jogkövetkezménnyel járhatnak. Ez a garancia csak a készülék eredeti, első tulajdonosára
érvényes, nem átruházható és a készülék eredeti megvásárlásának dátumától számít az 1 éves
garanciális időszak.
B. A Stadler Form, illetve a készülék forgalmazója lehetőség szerint megjavítja vagy kicseréli a
garanciális időszak alatt meghibásodott terméket, amennyiben a meghibásodás igazolhatóan
műszaki, tervezési, vagy gyártási, illetve anyaghibára vezethető vissza. A hibásnak talált készüléket a vásárlás helyén kell visszaszolgáltatni a forgalmazónak, s ennek során be kell tartani a
forgalmazó garanciális feltételeit. Magyarországon a készülék garanciális szervizszolgáltatását a
kezelési utasítás hátoldalán feltüntetett forgalmazó végzi, a hibás készülék nem küldhető vissza
közvetlenül a svájci gyártóhoz!
C. A jelen garancia nem vonatkozik a következményes károkra, a meghibásodott készülék
felhatalmazás nélküli, szakszerűtlen javítási kísérletei, illetve a nem előírásszerű, a kezelési
utasításban foglaltakkal ellentétes módon történő használata által okozott károkra.
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Fontos tudnivalók
A víztartály utántöltése előtt mindig húzza ki az Atlas készülék hálózati csatlakozó dugóját az aljzatból!

Magyar nyelvű kezelési utasítás
Gratulálunk az új, az utazások során nagyszerűen használható Atlas légpárásító készülékhez! A készülék otthon és út közben egyaránt jól használható: Az Atlas légnedvesítő
hatékonyan gondoskodik a kellemes közérzetről és a környezete jobb levegő minőségéről. Az Atlas a jelenleg kapható legkisebb úti párásító készülék. Az univerzális adaptere
révén bárhol üzembe helyezhető, könnyen kezelhető, így a világon bárhol használhatja
azt. Sok örömet kívánunk a használatához!
Az összes többi elektromos háztartási készülékhez hasonlóan itt is különösen figyelnie
kell arra, hogy elkerülhesse a sérüléseket, az égést, 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. Párakibocsátó szerkezet
2. Fedél
3. A készülék alsó része
4. A készülék lába
5. Palack feltét
6. Be-és kikapcsoló
7. Csatlakozó aljzat
8. Hálózati adapter
9. EU csatlakozó dugó
10. Észak-Amerikában és Ázsiában használható csatlakozó dugó
11. Kefe
12. Zacskó
A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATBA VÉTELE/KEZELÉSE
Előkészületek
Állítsa fel az Atlas légnedvesítőt egy stabil, lapos felületen! A készülék stabilizálásához kibillentheti a (3) készüléktalp alatt lévő 2 (4) lábat.
Válassza ki a megfelelő (9) vagy (10) hálózati csatlakozó dugót és csatlakoztassa úgy, hogy a
megfelelő nyílásba illeszti azt úgy, hogy jól hallhatóan a helyére kattanjon!
Töltsön egy palackba mintegy 0,5 l tiszta és friss hideg vizet és helyezze fel úgy a palackra a (5)
palack adaptert, hogy tömören zárjon! Ne használjon széndioxiddal dúsított vizet! A lerakódások
elkerülése érdekében desztillált víz használatát javasoljuk.
A készülék használata
1. Nyissa ki a (1) párakibocsátó nyílást és győződjön meg arról, hogy ne közvetlenül az
elektromos csatlakozó aljzatokra, falra vagy más, nedvességre érzékeny tárgyra fújja a párát
és ne is ezek közvetlen közelében használja a készüléket!
2. Tolja be a palackot a rá helyezett (5) palack adapterrel a készülék (3) alsó részébe! Figyeljen
arra, hogy eközben ne nyomja össze a palackot!
3. Kösse össze a hálózati adaptert a (7) aljzattal és csatlakoztassa a (9) vagy (1) csatlakozóval
a megfelelő feszültséget adó elektromos aljzathoz!
4. Kapcsolja be a készüléket úgy, hogy a (6) kapcsolót az óramutató járásával egyező irányba
forgatja el.
5. A párakibocsátást a főkapcsoló elforgatásával szabályozhatja. A MAX állás a skála jobb
szélén található.
6. Lekapcsol a készülék, ha nincs már elegendő víz a tartályában. Ilyenkor töltse fel friss csapvízzel a készülék tartályát!
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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 a jelen kezelési utasításban megadott célra használható!
Veszélyt és egészségkárosodást okozhat, ha nem rendeltetésszerűen használja a készüléket,
illetve meg nem engedett módosításokat végez rajta!
• A készüléket nem kezelhetik a 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 csak váltóáramú hálózatról üzemeltethető! A készüléken találja meg a szükséges
hálózati feszültség értékét.
• Feltétlenül húzza ki a hálózati csatlakozó dugót az aljzatból az alábbi esetekben:
- A készülék áthelyezésekor.
- A készülék burkolatának felnyitásakor (víz utántöltésekor).
- Üzemzavar esetén.
- Használat után.
• Ne használjon sérült hosszabbító kábelt!
• Ne húzza a hálózati kábelt éles felületeken át és ne törje meg azt élesen!
• Ne a kábelnél, hanem a dugónál fogva és mindig csak száraz kézzel húzza ki a hálózati kábelt a
csatlakozó aljzatból!
• Ügyeljen arra, hogy ne kerülhessenek idegen tárgyak a készülék belsejébe!
• Ne használja a légnedvesítőt 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 használja a készüléket hősugárzó, kályha, vagy más hőforrás közelében! Ne tegye ki a hálózati
csatlakozó kábelt erős hőhatásnak (forró főzőlap, vasalótalp, kályha, stb.). Ügyeljen arra, hogy ne
legyen olajos a hálózati kábel!
• Ne irányítsa a kibocsátott párát közvetlenül a falra, a bútorokra, vagy a függönyökre!
• 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 fröcsögő víz ellen!
• Ne tárolja és ne használja a szabad ég alatt a készüléket!
• A készüléket (eredeti csomagolásában) száraz, fedett helyen, a gyerekektől elzárva tárolja!
• Ne használjon az oszcillátor (membrán) tisztításához fémtárgyakat vagy kemény tárgyakat!
• Ne töltsön a víztartályba agresszív vegyszereket!
• Ne állítsa vízbe a készüléket és ügyeljen arra, hogy ne is kerülhessen víz a készülék belsejébe!
• Ne állítsa padlóra a készüléket, nehogy kárt tehessen az esetleg kifolyó víz a padlózatban!
• Ne érintse meg üzem közben az oszcillátort (a rezgő membránt)!
• Ne mártsa az elektronikával és a levegő beömlő nyílással ellátott készülékrészt vízbe vagy más
folyadékba és ne is öblítse le vízzel vagy más folyadékkal azt!
• Mindig áramtalanítsa a készüléket, mielőtt tisztítaná, vagy vizet töltene a tartályába!
• Ne adjon semmiféle adalékanyagot (illatszert, éteri olajokat vagy víz frissen tartó szereket) a
vízhez!
• Ne állítsa fel közvetlenül a padlón a készüléket! Tegyen alá egy tálcát!
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A KÉSZÜLÉK TISZTÍTÁSA
Az úti légpárásító készülék egy megbízható és robusztus termék. A megbízhatóan jó teljesítménye biztosítása érdekében azonban folyamatosan karban is kell tartani a készüléket. A
karbantartások gyakorisága attól függ, hogy milyen gyakran használja azt üzemszerűen.
A víz keménységétől függően kalcium és magnézium lerakódások képződhetnek a membránfelületen vagy más egyéb szennyeződések rakódhatnak le rajta. Éppen ezért az üzemidőtől
függően rendszeresen takarítania ás vízkőmentesítenie kell az Atlas készülék belső szerkezeti elemeit.
A vízkőlerakódás elkerülése érdekében
• Csak tiszta és lágyított, forralt, de lehűtött vagy desztillált vizet töltsön a tartályba!
• Hetente tisztítsa ki a tartályt, különösen a membránfelületet. NE használjon a tisztításhoz
éles szerszámokat vagy tárgyakat!
• Puha száraz ruhával törölje használat után, vagy a raktárba helyezés előtt szárazra a
készüléket!
A készülék mészkőmentesítése és tisztítása
• Minden karbantartás előtt és minden használat után kapcsolja ki a készüléket a (6) főkapcsoló teljes balra forgatásával! Húzza is ki a hálózati adapter csatlakozó dugvilláját az elektromos csatlakozó aljzatból!
• Tisztítsa meg a tartályt, a tartályfeltétet és a párakibocsátó szerkezetet! Vízkőoldóval oldja
le az esetleges vízkőlerakódásokat vagy más szennyeződéseket!
• Az oszcillátor (membrán) felületét (12) puha kefével tisztíthatja meg.
• Figyelem! A készülék NEM tisztítható mosogatógépben!
• Minden alkatrészt öblítsen át friss, tiszta vízzel. Figyelem! Ügyeljen arra, hogy ne kerüljön
víz a készülék alsó részébe!
• Törölje puha száraz ruhával szárazra a készülék szerkezeti elemeit!
FONTOS!
Ne használjon súrolószert vagy erős tisztítószert a készülék tisztításához!
Ne használjon a membránfelület tisztításához fém eszközöket vagy éles, karcoló tárgyakat!
HIBAELHÁRÍTÁSI ÚTMUTATÓ
Hibajelenség
Lehetséges oka
Lehetséges elhárítása
Be van kapcsolva a készü- Nem csatlakoztatta rende- Ellenőrizze, hogy rendesen
lék, mégsem bocsájt ki sen a hálózati adaptert a csatlakoztatta-e a hálózati
párát.
készülékhez, vagy nincs adaptert és hogy van-e
áram a csatlakozó aljzat- áram az elektromos aljzatban.
ban, amelyhez az adaptert
csatlakoztatta!
Csak kevés párát bocsájt Túl sok lerakódás képző- Tisztítsa ki a készüléket,
ki a készülék.
dött a készülékben, vagy illetve öntsön ki egy kevés
túl sok vizet töltött a tar- vizet a tartályból!
tályba.
Rossz szagot áraszt a ké- Elszennyeződött a készü- Tisztítsa ki a készüléket és
szülék.
lék, vagy nem megfele- töltse fel friss vízzel!
lően tisztította ki azt.
A KÉSZÜLÉK JAVÍTÁS/ÁRTALMATLANÍTÁSA
• 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!
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