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Art.AR4P11

páráSító készülék

A készüléket 8 év feletti gyermekek, valamint testi, mentális,
érzékszervi fogyatékkal élő személyek, továbbá a kellő tapasztalattal, tudással nem bíró személyek is használhatják
abban az esetben, ha a megfelelő felügyelet biztosított, illetve ezen személyek a készülék biztonságos használatára vonatkozóan a szükséges utasításokat megkapták, és az esetleges veszélyeket megértették.
Gyermekek a készülékkel nem játszhatnak.
Tisztítást, karbantartást felügyelet nélkül gyermek nem hajthat végre. Amennyiben a tápkábel megsérül, annak cserélje
kizárólag a gyártó felhatalmazásával bíró márkaszervizben
történhet. Feltöltés és tisztítás során a dugvillát a fali csatlakozó aljzatból szigorúan húzzuk ki.
Vigyázat!

L’apparecchio può essere utilizzato da ba
di età non inferiore a 8 anni e da person
ridotte capacità fisiche, sensoriali o men
prive di esperienza o della necessaria
scenza, purché sotto sorveglianza oppure
che le stesse abbiano ricevuto istruzioni re
all’uso sicuro dell’apparecchio e alla com
sione dei pericoli ad esso inerenti.
I bambini non devono giocare con l’app
Figyelem! Gondosan tanulmányozzuk át a jelen útmutatóban foglalt utasítáchio.
La
e latartalmaznak
manutenzione
destina
sokat,
mivel
ezekpulizia
fontos tudnivalókat
a készülék biztonságos
beüzemelésére, használatára és karbantartására vonatkozóan.
essere
effettuata
dall’utilizzatore
nonje- dev
Későbbi
használat
és tájékozódás céljából
úgy őrizzük meg a számlát, jótállási
gyet, vásárlást igazoló nyugtát valamint a jelen útmutatót, hogy ezekhez szükség
esetén
bármikor
hozzáférjünk. da bambini senza sorveglia
sere
effettuata
Amint a csomagolásból kivettük a terméket, ellenőrizzük annak sértetlenségét.
Amennyiben szabad szemmel látható sérülést észlelünk, ne vegyük használatI bambini
diforduljunk
età inferiore
3 anniCsomadovre
ba
a készüléket, hanem
a viszonteladóhoz,ai
szakszervizhez.
golóanyagot ne hagyjunk olyan helyen, ahol gyermekek hozzáférnek, valamint ne
hagyjuk,
hogy gyermekek
a készülékkel: ez se
egy elektromos
essere
tenutijátszanak
a distanza
non berendezés,
continuam
és kezeljük is ennek megfelelően.
Mielőtt a készüléket csatlakoztatjuk a hálózati áramkörhöz, ellenőrizzük, hogy ansorvegliati.
nak paraméterei megfeleljenek a készülék típustábláján a tápfeszültségre vonatkozó paraméterekkel.
I bambini di età compresa tra i 3 e gli 8

Amennyiben a dugvilla és a fali csatlakozó aljzat nem kompatibilisek, az aljzatot
szakemberrel cseréltessük ki.
Ne használjuk olyan adaptert vagy hosszabbítót, amely nem felel meg az érvényes biztonsági előírásoknak, vagy meghaladja az áramterhelheségre vonatkozó értékhatárokat.
Amikor a készüléket nem használjuk, a dugvillát húzzuk ki a fali csatlakozó aljzatból, és ellenőrizzük, hogy a megszakító „ki” állásban legyen.
A fali csatlakozó aljzatból a dugvillát ne a tápkábelnél és ne a készüléknél fogva
húzzuk ki.
Az elektromos berendezés használata során szigorúan tartsuk be a következőket:
- Ne érintsük a készüléket nedves, vizes kézzel.
- Ne bánjunk durván a készülékkel.
Amennyiben a készülék meghibásodna, sérülne, azonnal húzzuk ki azt a fali csatlakozó aljzatból. Ne próbáljuk magunk megjavítani, forduljunk a gyártó által elfogadott, hivatalos márkaszervizhez.
Amennyiben úgy döntünk, hogy a továbbiakban már nem kívánjuk használni a készüléket, először húzzuk ki a dugvillát a fali csatlakozó aljzatból, majd vágjuk el a
kábelt.
A tápkábelt annak teljes hosszában fektessük ki, húzzuk ki, ezzel is elősegítjük a
túlmelegedés megelőzését.
Biztonsági okokból a készüléket soha ne bontsuk szét, nyissuk fel.
A készülék háztartási jellegű, otthoni párásításra szolgál. Minden egyéb használat
a rendeltetésszerűtől eltérően, helytelennek és veszélyesnek minősül.
A készüléket ne használjuk szabadtéren, kültéren, fedetlen helyen.
A pára sugarat ne irányítsuk emberre, falra, tárgyakra.
Ügyeljünk, hogy amikor a készülék használatban van, soha ne forgassuk át fejjel lefelé.
A készüléket használat alatt lapos, sík felületre helyezzük.
Amennyiben a készülék folyadék nélkül működik, nem történik károsodás, és a készülék áramot sem fogyaszt.
A készülék károsodását, meghibásodását megelőzendő kizárólag vizet töltsünk
a tartályba (pl. ne töltsünk be sót). Amennyiben akaratlanul következik be ilyen,
csapvízzel azonnal öblítsük ki a tartályt.
A pára sugarat ne irányítsuk elektromos berendezések vagy bármilyen olyan
egyéb anyag, berendezés felé (pl. mobiltelefonra), amely nem pára- és vízálló.
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AR8U10 modellre vonatkozó használati utasítások
1. Fúvóka
6. Tányér
EN
2. Felső fedél
7. Átalakító
3. Fogantyú
8. Főkapcsoló és
gomb
14.- Víztartály
Nozzle
6 -sebességállító
Bowl
25.- Víztartály
Head cover
7 -Szűrő
Transducer
sapka
9.
3 - Handle
8 - Operation button /
4 - Water tank
speed delivery
- Water tank
cover a vonatkozó és érvényes
9 - Filter
A5 készülék
gyártása
2014/35/EU és 2014/30/EU irányThis product
has been történt.
manufactured
in conformity
to currenttípustábláján
2014/35/Eu feltünteelveknek
megfelelően
A műszaki
adatok a készülék
and 2014/30/EU.
Technical data indicated on the appliance.
tésre
kerültek.

Technical informations AR8U10

1
2
3

4

5

6
7
8
9

Instructions for use AR8U10

Vegyük le a víztartályt, fordítsuk azt fejjel lefelé, a sapkát az óramutató
EN járásával
ellentétes irányba forgatással vegyük le, majd tiszta vízzel töltsük fel a tartályt (előzőleg
felforralt,
azonban
40°C-os
vizet).by turning
Remove
the water
tank,hideg,
turn itmaximum
upside down,
opentiszta
the cover
Csavarjuk
vissza a and
sapkát,
majd
a tartályt
helyezzük
az alapra.
counter clockwise
fill the
tank
with clean
water óvatosan
(cold water,
40°C A felső
fedelet
és a fúvókát
helyezzük a tartályra. Nyomjuk be a főkapcsoló gombot, ekkor
max, previously
boiled).
ez lilás színben világítani kezd, és a párásító elkezdi a pára fújását; minden egyes
10
gombnyomással
növekszik a sebesség, ennek megfelelően a gomb színe lilásról
zöldre (közepes sebesség) majd kékre (maximális sebesség) változik.
Amikor a tartály kiürült, a gomb pirosra vált és a készülék öt egymást követő sípszóval jelez.
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top cover on top. Pressing the operation button, it will light up in fuchsia
and the humidifier will start to steam; each pulse will increase the speed
the button will change color from fuchsia to green (medium speed) and
blue (top speed).
When
the watermodellre
finishes, the vonatkozó
button turns redhasználati
and the unit is beeping
5
AR8U20
utasítások
times.
1. Fúvóka
7. Tányér
EN
2. Felső fedél
8. Átalakító
3.-Fogantyú
9.7 Belső
1
Nozzle
- Bowllámpa
4.-Víztartály
10.
2
Head cover
8 - Kijelző
Transducer
3
Handle sapka
9 -Kezelőgombok
Internal lamp
5.-Víztartály
11.
4
Water tank (nedvességmérő)
10 Illóolaj
- Display
6.-Higrométer
12.
(aroma) fiók
5 - Water tank cover
11 - Operation button
- Hygrometer.
12 - Aroma
box és 2014/30/EU irányA6készülék
gyártása a vonatkozó és érvényes
2014/35/EU
This product
has beentörtént.
manufactured
in conformity
to currenttípustábláján
2014/35/Eu feltünteelveknek
megfelelően
A műszaki
adatok a készülék
and 2014/30/EU.
Technical data indicated on the appliance.
tésre
kerültek.

Technical informations AR8U20

1
2

3
4

5
6
7
8
9
10
11
11
12
Vegyük le a víztartályt, fordítsuk azt fejjel lefelé, a sapkát az óramutató járásával
ellentétes irányba forgatással vegyük le, majd tiszta vízzel töltsük fel a tartályt (előzőleg felforralt azonban hideg, maximum 40°C-os tiszta vizet).
Csavarjuk vissza a sapkát, majd a tartályt helyezzük óvatosan az alapra. A
dugvillát csatlakoztassuk a fali csatlakozó aljzatba, ekkor a kijelzőn megjelenik a
hőmérséklet.
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Remove the water tank, turn it upside down, open the cover by turning
counter clockwise and fill the tank with clean water (cold water, 40°C
max, previously boiled).
Closemeg
the tank
and place gombot
it over the
base
carefully.
Nyomjuk
a főkapcsoló
(A),
ekkor
a készülék megkezdi a gőz foSettlekifúvását;
the nozzleaand
cover(B)
on gombot
top. Plugging
the unit,4the
temperature
lyamatos
gőztop
vezérlő
megnyomva
fokozat
szerint állítappears
on the display.
hatjuk
a gőz kifúvásának
intenzitását.
Press the operation button (A), the device will start emitting steam
Folyamatos
működés
mellett
lehetőség
AUTOcontrol
funkció
bekapcsolására.
continuously;
pressing
the
button forvan
theazsteam
(B),
you can vary Ekkor athe
készülék
automatikusan
megállapítja
intensity
of the steam up
to 4 levels.az aktuális környezeti hőmérsékletnek
megfelelő
értéket, majd
beállítja atoporlasztási
sebességet:
Duringpáratartalom
continous operatios,
it is possible
set the AUTO
function. The
- amennyiben
páratartalom
kisebb,the
mint
a kívánatos
érték,
nagy
sebesség
appliance adetects
automatically
suitable
humidity
level
related
to the fokoambient
temperature and it sets the nebulization speed:
zaton
kezd porlasztani,
- high speed
if the air humidity
is less
than
suitable
level;
- amennyiben
a páratartalom
közel esik
vagy
nagyobb
a kívánatos
értéknél, kis se- low speed if the
airporlasztani.
humidity is close to or higher than the suitable level.
bességfokozaton
kezd
the magunk
button (C)
to set
desired
degree of humidity;
pulse
A „C”Press
gombbal
állítjuk
bethe
a kívánt
páratartalmat:
az érték aeach
45%-os
kezdőincreases by 5% starting from a minimum of 45% up to a maximum of
értéktől
minden
egyes
gombnyomással
5%-kal
nő,
egészen
a
maximális
75%-ig.
75%.
Amennyiben
a páratartalmat
C gombbal
beállítjuk,
porlasztás
intenzitását
If you set
the humidity alevel
with the
button a(C)
you cannot
adjust már
nemthe
állíthatjuk,
a készülék
automatikusan
a kifúvási
steam mivel
dispensing
speed
because theállítja
unit be
adjusts
the sebességet.
steam
A porlasztási
(gőz kifúvási)
a „C”
automatically.
To adjustintenzitás
teh steamállításához
level, press
the gomb
buttonmegnyomásával
(C) to go back lépcontinuous
operation
mode. módhoz.
Press theAbutton
(D) lenyomásával
if you want to ionizáljuk
ionize
jünk to
vissza
a folyamatos
működési
„D” gomb
a
the air.
Pressing the(E)
TIMER
button
(E) you can
the time when
the lelevegőt.
Az időkapcsoló
gombot
megadhatjuk
aztadjust
az időtartamot,
amelynek
should switch
off up to akikapcsol
maximum
of 12 hours.
When
the water
telte product
után a készülék
automatikusan
(legfeljebb
12 órás
időtartam
adható
is Amennyiben
not enough to
operate,
a red light
on the display
indicates
the lack
of piros
meg).
a víz
nem elegendő
a további
működéshez,
a kijelzőn
egy
water.
jelzés
hívja
a figyelmet
a víz
utántöltésének
You
canfeluse
the product
with
essential oils szükségességére.
or balsamic essences. Press
A készüléket
olaj ésatbalzsam
kivonatokkal
is használhatjuk.
Nyomjuk
a készüon the drawer
the bottom
of the product,
remove it and
depositbe
a few
lék alján
található
vegyük
ki,drawer
majd a kivonatból
vigyünk
drops
on the fiókot,
sponge.
Closeazt
the
by inserting
it into pár
the cseppet
housinga szivacsra.
A fiókot a készülékházba visszatolva zárjuk be.
again.

A

B

C

12
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D

E

Karbantartás
Tisztítás előtt a készüléket kapcsoljuk ki, a dugvillát húzzuk ki a fali csatlakozó aljzatból, majd hagyjuk, hogy a készülék kihűljön.
A készülék tisztítását egy puha vagy enyhén nedves kendővel végezzük.
A tisztításhoz soha ne használjunk súrolószert, erős vegyszert.
Ne használjunk erősen nedves anyagokat, bő folyadékot, bő vízzel átitatott kendőt, mivel a folyadék a készülék belsejébe jutva maradandó károsodást okozhat.
A készüléket soha ne merítsük vízbe.
Lehetőleg előzőleg felforralt, legfeljebb 40°C-os hideg vizet használjunk.
Hetente egyszer tisztítsuk meg az átalakítót és a víztartályt. A tartályban sűrűn cseréljük a vizet.
Amennyiben a készüléket várhatóan hosszabb időn át nem használjuk, öntsük ki a
tartályból a vizet, majd szárítsuk ki a tartályt.
Az átalakító tisztítása: ecettel tisztítsuk meg az átalakító felületét, majd várjunk
2-5 percet. Az átalakítót tiszta vízzel öblítsük át. Az átalakító tisztításához soha ne
használjunk éles vagy kemény tárgyat.
Tányér megtisztítása: a mindennapi tisztításhoz tiszta vízzel öblítsük ki, majd puha
kendővel töröljük szárazra.
Vízkő eltávolításához vagy időszakos teljes áttisztításhoz tegyük a következőket:
víz és ecet egyenlő arányú elegyét öntsük a tányérba és a tartályba, legalább hat
órán át hagyjuk, hogy az elegy dolgozzon. Öntsük le az elegyet, majd tiszta vízzel
öblítsük át a tartályt és a tányért, ezután szárítsuk ki ezeket.
Amennyiben a készülék várhatóan hosszú időn át használaton kívül lesz, szárítsuk ki mind a tányért, mind a tartályt, vegyük ki a szűrőt (a készülék alján található), majd teljesen szárítsuk meg ezt is. A készüléket dobozoljuk be, majd helyezzük száraz helyre.
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jótállás
Általános feltételek
A jótállás a vásárlás napjától számított 24 hónapig érvényes.
A jótállás csak abban az esetben érvényes, amennyiben jelen jótállási jegy megfelelően kitöltésre került, valamint ehhez a vásárlás dátumát igazoló számla is mellékelve van.
A jótállás a készülék gyári okokra visszavezethetően meghibásodott alkatrészek
Condizioni
javítására,
cseréjére vonatkozik.
La garanzia ha validità 24 mesi dalla data d’acquisto.
A már
garanciális
vonatkozik
ügyféltámogatás
(díjazás ellenéLanem
presente
garanzia èkészülékre
valida solo seisviene
correttamente
compilata ed accompagnata
ben).dallo scontrino fiscale che ne prova la data di acquisto.
L’apparecchio
deve essereszemélyt,
consegnato
esclusivamente
presso un vagy
nostroanyagi
Centrokárra
A gyártó
elhárít bárminemű
állatot
ért kárra, sérülésre
Assistenza
autorizzato. amely a készülék nem megfelelő használatából, és az útvonatkozó
felelősséget,
Per garanzia si intende la sostituzione o la riparazione dei componenti dell’apparecchio
mutatóban
foglalt
utasítások
figyelmen
hagyásából ered.
che risultano
difettosi
all’origine
per vizi dikívül
fabbricazione.

GARANZIA

Viene comunque garantita l’assistenza (a pagamento) anche a prodotti fuori garanzia.

Il consumatore
è titolare dei diritti applicabili dalla legislazione nazionale disciplinante la
Korlátozó
kitételek
vendita dei beni di consumo; questa garanzia lascia inpregiudicati tali diritti.
A gyártónak
a
jótállásra
és azogni
egyéb
felelősségre
vonatkozó
La Casa costruttrice declina
responsabilità
per eventuali
danni kötelezettsége
a persone, animaliérvényét oveszti,
amennyiben:
cose, conseguenti
ad uso improprio dell’apparecchio e alla mancata osservanza delle
prescrizioni
indicate nell’apposito
libretto
- illetéktelen
személy
a készüléket
nemistruzioni.
megfelelően kezelte, meg nem engedett
műveletet
hajtott
végre,
Limitazioni
- a készülék
szállítása,
nemdecadono
megfelelően
történt. è stato:
Ogni diritto
di garanziahasználata,
e ogni nostra tárolása
responsabilità
se l’apparecchio
- Manomesso
da parte di esztétikai
personale non
autorizzato.
A jótállás
nem vonatkozik
jellegű
sérülésre, károsodára, vagy egyéb ká-Impiegato,
conservato
o trasportato
in modo improprio.
rosodásra,
amely
a készülék
használhatóságát
nem érinti.
Sono comunque escluse dalla garanzia le perdite di prestazioni estetiche o tali da non
Amennyiben
a
felhasznált
anyagok
gondos válogatása és a minőség iránt elkötecompromettere la sostanza delle funzioni.
lezettSegyártás
ellenére
vásárolt
készülék
meghibásodna,
vagy
egyéb informácinonostante
la curaanella
selezione
dei materiali
e l’impegno nella
realizzazione
del
prodotto
che Lei ha appena
acquistato
dovesseroariscontrare
dei difetti,
o qualora
óra volna
szükségünk,
javasoljuk,
hogysiforduljon
legközelebbi
viszonteladóhoz.
avesse bisogno di informazioni, Vi consigliamo di telefonare al rivenditore di zona.

INFORMAZIONE AGLI UTENTI

ai sensi dell’art.
26 del Decreto Legislativo 2 Aprile 2014, n. 49 “Attuazione
Felhasználói
tudnivalók
della
Direttiva
RAEE 2012/19/EU
, relativa
riduzione dell’uso
di sostanze
a 2014.
április
2-i 49-es
számú irányelv
26.alla
cikkelyének
megfelelően
a termék
pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo
2012/19/EU
(elektromos
smaltimento
dei rifiuti”.és elektronikus berendezések selejtezése – WEEE)
direktívának megfelelő selejtezése, amely az elektromos és elektronikus beIl simbolo deltalálható
cassonettoveszélyes
barrato riportato
o sulla sua
rendezésekben
anyag sull’apparecchiatura
korlátozott használatára
és az
indica selejtezésére
che il prodotto vonatkozóan
alla fine della propria vita utile deve essere
ezenconfezione
berendezések
raccolto separatamente dagli altri rifiuti.
L’utente dovrà, pertanto, conferire l’apparecchiatura giunta a fine vita agli idonei

centri divagy
raccolta
differenziataszereplő,
dei rifiutiáthúzott
elettronici
ed elettrotecnici,
oppurepiktoA terméken
csomagolásán
szemeteskukát
ábrázoló
al rivenditore
al momento
dell’acquisto
di una nuova
apparecchiatura
gramriconsegnarla
azt jelöli, hogy
a termék
élettartama
végén normál
lakossági
vegyes hulladi tipo equivalente, in ragione di uno a uno.
dékgyűjtő
edénybe
nem differenziata
helyezhető. per l’avvio successivo dell’apparecchiatura
L’adeguata
raccolta
A felhasználó
veszélyes
hulladék átdismessa aalkiselejtezett
riciclaggio, berendezést
al trattamentoköteles
e allo megfelelő
smaltimento
ambientalmente
compatibile
ad evitare
effetti vagy
negativi
sull’ambiente ea bevételére
szolgálócontribuisce
gyűjtőtelepen
leadni, possibili
oda eljuttatni,
visszajuttathatja
sulla salute
e favorisce il reimpiego
riciclo dei
di cui
è composta
rendezést
a viszonteladónak
abban aze/o
esetben,
ha materiali
ugyanilyen
típusú
új berendel’apparecchiatura.
zést szerez
be
egy
az
egyben.
Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell’utente comporta l’applicazione
delle sanzioni
amministrative
previstetörténő
dalla normativa
vigente.
A berendezés
megfelelő
szelektíven
begyűjtése
lehetőséget ad további újrafeldolgozásra,
felhasználásra, illetve a környezetbarát selejtezés elősegíti a kör10
nyezet és az emberi egészség károsodásának megelőzését, és hozzájárul a berendezésben felhasznált anyagok újrafelhasználásához, újrafeldolgozásához.
A berendezés nem megfelelő selejtezése a törvényben foglaltaknak megfelelően
az illetékes hatóság által kiszabott pénzbírsághoz vezethet.
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Importőr:
MULTIKOMPLEX BUDAPEST KFT.
a páraelszívók szakértője... 1995 óta
H - 1211 Budapest, Mansfeld Péter u. 27
(volt Bajáki Ferenc utca)
tel.: +(36-1) 427 0325, +(36-1) 427-0326;
fax: +(36-1)427 0327

8U10-8U20.010816CH

www.multikomplex.hu

Prodotto importato da:
Poly Pool S.p.A. Via Sottocorna, 21/B
24020 Parre (Bergamo) - Italy
Tel. 035703244 r.a. - Fax 035702716
http://www.ardes.it - e-mail:info@ardes.it
MADE IN CHINA

