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Slovenčina
Gratulujeme vám! Práve ste sa stali majiteľom mimoriadneho zvlhčovača 
vzduchu FRED. Prinesie vám veľa radosti a vylepší vzduch vo vašom 
interiéri.

Rovnako ako iné domáce elektrické zariadenia, aj tento model vyžaduje 
určitú starostlivosť. Iba tak predídete zraneniu, požiaru alebo poškodeniu 
zariadenia. Pred prvým použitím tohto zariadenia si prosím naštudujte tento 
návod na obsluhu. Postupujte prosím aj podľa bezpečnostných rád uvede-
ných na samotnom zariadení.

Popis zariadenia
Zariadenie pozostáva z nasledujúcich hlavných komponentov:
1. Zvlhčovač vzduchu
2. Napájací kábel k napájaciemu zdroju
3. Nožičky v podobe kovových platní
4. Vypínač
5. Prepínač výstupu
6. Regulátor vlhkosti
7. Externý vývod pary
8. Kryt zariadenia s pomôckou na otvorenie
9. Nádoba na vodu s krytom a integrovanou rúčkou
10. Kryt ohrievacej platničky
11. Držiak krytu ohrievacej platničky
12. Klapka držiaka krytu ohrievacej platničky
13. Tesnenie krytu
14. Odvápňovacia magnetická guľôčka
15. LED indikátor prevádzky (zapnutia)
16. LED indikátor výkonu (modrý = vysoký, zelený = ekonomický)
17. Indikátor prázdneho zásobníka (LED)

Dôležité bezpečnostné inštrukcie
Pred prvým použitím zariadenia si prosím dôkladne prečítajte návod • 
na obsluhu a odložte ho na bezpečnom mieste pre prípad, že by ste ho 
v budúcnosti potrebovali. V prípade predaja zariadenia ho odovzdajte 
ďalšiemu majiteľovi.
Stadler Form sa zrieka akejkoľvek zodpovednosti za straty alebo poško-• 
denia, ku ktorým prišlo kvôli nedodržaniu tohto návodu na obsluhu.
Zariadenie je určené na použitie v domácnosti a na účely uvádzané • 
v tomto návode na obsluhu. Nekompetentné používanie a technické 
modifikácie zariadenia môžu viesť k ohrozeniu života a zdravia.
Osoby, ktoré sa neoboznámili s návodom na obsluhu, deti a osoby pod • 
vplyvom alkoholu alebo drog, môžu používať tento zvlhčovač vzduchu iba 
pod dohľadom iných.
Kábel pripojte iba ku zdroju striedavého prúdu. Dodržujte predpísané • 
napätie uvedené na zariadení.
Nepoužívajte poškodené predlžovacie káble.• 
Napájací kábel neveďte po ostrých hranách a dávajte pozor, aby neprišlo • 
k jeho pricviknutiu.
Koncovku napájacieho kábla neodpájajte od elektriny mokrými rukami • 
alebo ťahaním za kábel samotný.
Zvlhčovač nepoužívajte v tesnej blízkosti vane, sprchy alebo bazéna (do-• 



držujte minimálny odstup 3 m). Zariadenie umiestnite tak, aby ho osoba 
vo vani nemohla obsluhovať.
Zariadenie nepokladajte do blízkosti tepelných zdrojov. Napájací kábel • 
nevystavujte priamemu teplu (ako napríklad rozpálenému variču, otvore-
nému ohňu, horúcej ploche žehličky alebo ohrievača). Napájacie káble 
chráňte pred olejom.
Dbajte na správne umiestnenie zariadenia, a aby bola počas jeho • 
používania zaistená vysoká stabilita. Dávajte pozor, aby napájací kábel 
neprekážal a nezakopávalo sa oň.
Zariadenie nie je odolné voči striekajúcej vode.• 
Zariadenie neskladujte a nepoužívajte vo vonkajšom prostredí.• 
Zariadenie skladujte na suchom mieste, ku ktorému nemajú deti prístup • 
(zariadenie zabaľte).
Zariadenie funguje správne iba s neupravovanou vodou. Nepoužívajte ho • 
spolu so zmäkčovačmi vody alebo iontovými meničmi. 
Zariadenie sa nesmie za žiadnych okolností dostať do kontaktu ani • 
používať s vonnými látkami, pretože by mohli poškodiť plasty a spôsobiť 
jeho poruchu.

Čistenie
Pred čistením zvlhčovača a po každom použití zariadenie vypnite a napá-• 
jací kábel vytiahnite z elektrickej zásuvky.
Zariadenie nikdy neponárajte do vody (hrozí riziko skratu). Ak potrebujete • 
zariadenie vyčistiť, vyutierajte ho vlhkou handričkou a následne dôkladne 
vysušte. Najprv ho vždy vytiahnite z elektrickej zásuvky.
Zvlhčovač zbavte usadenín v závislosti od stupňa zavápnenia, ale aspoň • 
jeden raz za týždeň: Vytiahnite vývod pary (7), pomôckou na otvorenie 
otvorte kryt (8) a vyklopte ho. Vytiahnite nádobu na vodu (9). Následne 
vytiahnite kryt ohrievacej platničky (10) a tesnenie (11). Obe časti vyčistite 
kefkou. Odvápňovaciu magnetickú guľôčku (12) a ohrievaciu platničku 
s nelepivou vrstvou zbavte nánosov komerčným odvápňovačom a násled-
ne dôkladne vyumývajte. Predtým, než začnete zariadenie opätovne 
používať, skompletizujte všetky vytiahnuté časti (8 – 12).
Nádobu na vodu v pravidelných intervaloch dôkladne vyplachujte.• 

Oprava a likvidácia
 Opravy elektrických zariadení musí vykonať kvalifikovaný servisný • 
technik. Nesprávna oprava má za následok stratu záruky a odmietnutie 
akejkoľvek zodpovednosti.
 Zariadenie za žiadnych okolností nepoužívajte v prípadoch, kedy je po-• 
škodená napájacia koncovka, ak nefungovalo správne, ak spadlo, alebo 
ak bolo poškodené akýmkoľvek iným spôsobom (bol prasknutý/zlomený 
kryt).
 Do zariadenia nezasúvajte žiadne predmety. Nerozoberajte ho.• 
 Ak zariadenie nie je možné opraviť, okamžite ho znefunkčnite a odneste • 
na určené zberné miesto.
 Elektrické zariadenia nelikvidujte spolu s bežným komunálnym odpadom. • 
Využívajte lokálne zberné miesta.
 O kontakty na lokálne zberné miesta požiadajte príslušné miestne úrady.• 
 Ak elektrické zariadenia zlikvidujete nezodpovedným spôsobom, • 
nebezpečné látky, ktoré obsahujú, sa môžu dostať do podzemných vôd 
a následne do potravinového reťazca, alebo na mnoho rokov otráviť flóru 
či faunu.
 Ak ste zariadenie vymenili za nové, predajca má povinnosť vyplývajúcu • 
zo zákona staré zariadenia bezplatne prevziať a zlikvidovať.



Inštalácia a ovládanie
 Po umiestnení zvlhčovača vzduchu FRED na požadované miesto: 1. 
Napájací kábel (2) pripojte do elektrickej zásuvky. Vytiahnite vývod pary 
(7) a vyklopte kryt (8). Nádobu na vodu (9) naplňte vodou (vstupný otvor 
držte mierne nahor). Kryt dôkladne zaskrutkujte a skontrolujte, či je pevne 
zatiahnutý. Nádobu s vodou vložte späť do zvlhčovača vzduchu, uchyťte 
kryt a nasuňte vývod pary.
 Zariadenie položte na požadované miesto v miestnosti. Nepokladajte ho 2. 
na podlahu, ktorú by mohla voda poškodiť. V jeho blízkosti by sa nemali 
nachádzať žiadne zariadenia alebo nábytok, ktoré sú citlivé na vlhkosť.
 Vypínačom (4) zvlhčovač vzduchu zapnite a ovládacím prvkom (5) 3. 
nastavte požadovaný výkon (modrý = vysoký, zelený = ekonomický). Ak 
zariadenie prestane produkovať paru, rozsvieti sa indikátor prázdneho 
zásobníka (17). V takomto prípade naplňte nádobu vodou podľa bodu 1.
 Regulátorom vlhkosti (6) nastavte požadovanú vlhkosť. Rozsah nastave-4. 
nia začína na 20 % a končí na 90 % relatívnej vlhkosti. Aby ste vytvorili 
v miestnosti príjemnú klímu, nastavte jednotku na 45 % vlhkosti (v strede 
rozsahu nastavenia, horizontálna pozícia ovládacieho prvku).
NezabuDNIte, PrOSím: Ak zvlhčovač vzduchu ani po 5 minútach 
neprodukuje paru, nastavte regulátor vlhkosti úplne doprava (max.). Príči-
nou môže byť vlhkosť miestnosti, ktorá je väčšia ako nastavená hodnota. 
Následne postupne znižujte hodnotu nastavenú regulátorom vlhkosti.  Ak 
kontrolky zhasnú, dosiahli ste vlhkosť okolitej miestnosti. Ak sa zvlhčovač 
vzduchu počas prevádzky vypol, bola dosiahnutá požadovaná vlhkosť 
miestnosti. Zvlhčovač vzduchu bude pokračovať v prevádzke, keď vlhkosť 
miestnosti poklesne pod nastavenú hodnotu.
 Ak je zariadenie naplnené dostatočným množstvom vody, a náhle 5. 
prestane produkovať paru, vykonajte proces odvápnenia (pozrite časť 
„Čistenie“).

technické údaje
Výkon normálny (300 W, 230 g/h)
 eko (200 W, 240 g/h)
Napájanie 230 V / 50 Hz
Rozmery 363 × 267 × 363 mm (šírka × výška × hĺbka)
Váha cca. 3,4 kg
Automatické vypnutie áno, trojité zabezpečenie
Kapacita nádoby na vodu 3,7 litra
Úroveň hluku menej ako 26 dB(a)
Súlad so smernicami EÚ GS/CE/WEE/RoHs

Všetky práva na akékoľvek technické úpravy vyhradené.





záruka
2-ročná záruka
Táto záruka sa vzťahuje na konštrukčné, výrobné a materiálové chyby. 
Všetky namáhané časti, ako aj nesprávna údržba alebo používanie, sú zo 
záruky vylúčené.

Pečiatka predajcu



Dizajn: Matti
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