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HUMI-ED – Pokojový zvlhčovač vzduchu 
NÁVOD K OBSLUZE 

Ultrazvukový zvlhčovač HUMI-ED je speciálně navržen jako domácí pokojový zvlhčovač a je vybaven nejmodernější technologií 
a elegantním a funkčním designem. 

Tato řada zvlhčovačů byla vyrobena podle nejvyšších standardů, které zajišťuje spolehlivý a efektivní provoz. Jsou vyrobeny v 
souladu s elektromechanickými standardy kompatibility. 

Zkontrolujte, že je zařízení v perfektním stavu a je plně funkční, jelikož S&P záruka se vztahuje na jakoukoliv originální vadu. 

Důležitá poznámka: Doporučujeme vám spotřebič nerozebírat, protože jakékoliv změny automaticky mají za následek zánik S&P 
záruky. 
Pokud zjistíte jakýkoli problém, obraťte se na odbornou servisní síť S&P. 

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 

- Zkontrolujte, zda napájecí napětí se shoduje s napětím na typovém štítku na zadní straně přístroje. 

- Tento elektrický spotřebič je určen k domácímu použití (zvlhčování). Neměl by být používán pro jiné účely. 

- Nepoužívejte spotřebič v blízkosti koupelen, bazénů či sprch. 

- Neponořujte spotřebič do vody. 

- Nevypínejte spotřebič taháním za napájecí kabel. 

- Kdykoliv budete přemísťovat zvlhčovat, udržujte jej ve vzpřímené poloze, abyste zabránili rozlití vody. 

- Jeli napájecí kabel poškozen, musí být nahrazen originálním náhradním dílem dodávaným S&P. 

- Nedotýkejte se zástrčky vlhkýma rukama. 

- Nepoužívejte spotřebič, jsou-li kabel či zástrčka poškozeny. 

- Jednotka má dvojitou izolaci , tudíž nepotřebuje uzemnění. 

- Před odpojením přístroje od elektrické sítě se ujistěte, že je vypnutý OFF. 

- Nevystavujte spotřebič do blízkosti zdroje tepla nebo přímému slunečnímu záření. 

- Před vyjmutím nádržky na vodu pro doplnění se ujistěte, že byl přístroj vypnut OFF  a že byl odpojen z elektrické sítě. 

- Zvlhčovač vzduchu nebude fungovat v případě špatného vložení nádržky na vodu. Zásahy nebo změny, které mění normální 
provozní vlastnosti, představují potenciální zdroj nebezpečí. 

- Tento spotřebič není určen pro použití osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními  schopnostmi, 
nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud nebyly pod dohledem nebo poučeni týkající se použití přístroje a to osobou 
odpovědnou za jejich bezpečnost. Děti musí být pod dozorem pro zajištění, že si nehrají s produktem. 

- Nepoužívejte spotřebič v přítomnosti výbušnin nebo hořlavých plynů. 

- Nezakrývejte spotřebič. 

- Do zvlhčovače nevkládejte žádné kovové ani jiné předměty. 
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- Umístěte vlhkostní difuzor, tak, aby proud vlhkosti nebyl namířen přímo na stěnu, nábytek, televizor, zdroj napájení, napájecí 
kabel, dřevěnou podlahu, dálkové ovládání ... atd. 

- UPOZORNĚNÍ! Nezapojujte spot řebič do stejné zásuvky jako TV nebo Video/DVD. 

- Voda nesmí obsahovat vůně nebo mít teplotu vyšší než 40°C. Aby nedocházelo k problémům s vodním kamenem, doporučuje 
se používat destilovanou vodu. 

- Děti musí být pod dozorem, aby si nehrály se spotřebičem. 

- Před prováděním jakékoliv údržby, nebo během dlouhého období bez používání se ujistěte, že zařízení bylo odpojeno od sítě, 
odstraňte přebytečnou vodu z nádrže na vodu a osušte hadříkem nebo papírem. 

- Pouze pro vnitřní použití  

- Pro zvýšení výkonu přístroje, musí být místnost uzavřena, aby se zabránilo průvanu. 

- V případě poruchy se nepokoušejte opravovat spotřebič. Jakýkoliv problém musí být vyřešen jedním z našich oficiálních 
servisních míst S&P. 

- V případě, že spotřebič propouští vodu, obraťte se na technickou servisní síť S&P. 

POPIS ZAŘÍZENÍ 

1. Tělo zvlhčovače 
2. Vrchní část 
3. Nastavitelný difuzér 
4. Vodní nádržka 
5. Ovládací panel 
6. Dálkové ovládání 

UVEDENÍ DO PROVOZU 

1. Vždy umístěte spotřebič na stabilní, naprosto vodorovnou plochu, minimálně 20cm od zdi. Ujistěte se, že je spotřebič 
nepřístupný dětem, atp. 

2. Odstraňte horní kryt a vyjměte nádržku na vodu (Obr.2). 
3. Odšroubujte zátku umístěnou na spodní části nádržky na vodu (Obr. 3), naplňte ji čistou vodou bez příměsí a o teplotě 

nižší než 40°. Aby nedocházelo k problémům s vodním kamenem, doporučuje se používat destilovanou vodu. 
4. Našroubujte zátku zpět a bezpečně ji utáhněte. 
5. Umístěte nádržku zpět do původní polohy. Ujistěte se, že je správně umístěna v těle zvlhčovače. 
6. Vraťte horní kryt zpět a natočte zvlhčující difuzér tak, aby nemířil na zeď, nábytek, TV, zásuvku, napájecí kabel, 

dřevěnou podlahu, dálkové ovládání, atp. 
7. Zapojte zástrčku do elektrické sítě. (Zkontrolujte, zda napájecí napětí se shoduje s napětím na typovém štítku na zadní 

straně přístroje). 

FUNKCE A PROGRAMOVÁNÍ (Obr. 4) 

Před uvedením do provozu zvlhčovače byste měli vědět, že příjemná úroveň vlhkosti v místnosti o teplotě 18-20°C je mezi 50-60% 
Relativní (poměrné) vlhkosti vzduchu. 

1. Jakmile bude zvlhčovač vzduchu připojen ke zdroji elektrického napájení, rozsvítí se ovládací panel, který bude 
ukazovat teplotu a relativní vlhkost v místnosti. 
Poznámka: Pokud byl spotřebič přemístěn z jiné místnosti, vyčkejte k ustálení čidel přibližně 10 minut, než rozliší 
skutečnou teplotu a vlhkost v místnosti. 

2. Zmáčkněte tlačítko POWER pro zapnutí spotřebiče. 

3.  S voličem HUMIDITY (VLHKOSTI) naprogramujte požadované % Relativní (poměrné) vlhkosti v místnosti. 

Nastavitelný rozsah je mezi 45-90% Relativní vlhkosti se změnou po 5%. 
Jakmile je Relativní vlhkost v místnosti nižší než požadovaná, jednotka se dá do činnosti. Na druhou stranu je-li relativní 
vlhkost v místnosti již vyšší než požadovaná, jednotka zůstane v pohotovostním režimu. Jakmile Relativní vlhkost 
v místnosti klesne pod požadovanou úroveň, tak se jednotka automaticky spustí. 
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Nepřetržitý provozní režim (CO): Pokud je zvolen tento režim, jednotka bude neustále produkovat vodní páru bez ohledu 
na úroveň Relativní vlhkosti. 
 

4. Pomocí MAX-MIN ovládání můžete zvolit tři rychlosti zvlhčování. Dva světelné sloupce na displeji zobrazují 
vybranou rychlost zvlhčování (Maximum/Medium/Minimum-Maximální/Střední/Minimální). 
Je-li Relativní vlhkost v místnosti nižší než požadovaná, zvolte maximální rychlost. 

5.  Pomocí TIMER (ČASOVAČE) ovládání můžete naprogramovat zařízení na chod 1-12 hodin. Po vypršení daného 

času se spotřebič automaticky vypne. Na displeji se střídavě zobrazuje zbývající čas. 
6. Tento symbol se objeví na displeji, jakmile je nádržka na vodu prázdná. Jakmile je nádržka prázdná, stejný symbol 

na displeji bliká a zařízení vydá varovný zvukový tón. 
Poznámka: Než opět naplníte nádržku vodou, je doporučeno vyčistit spotřebič podle doporučení uvedených v kapitole 
ÚDRŽBA. 

DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ 

- Pomocí dálkového ovládání můžete zvlhčovač ovládat a programovat. 

- Před prvním použitím dálkového ovládání odstraňte ochrannou fólii baterie. 

- Vždy miřte dálkovým ovládáním na přijímač umístěný vepředu mřížky. 

- Dálkové ovládání má dosah do vzdálenosti až 3 metry od přijímače. Vždy zkontrolujte, že v cestě nejsou žádné překážky, 
které by bránily komunikaci. 

- Ujistěte se, že je baterie správně vložena. Při výměně baterie se ujistěte, že jde o stejný typ. 

- Dálkové ovládání nesmí být vystaveno nárazům, vlhkosti a dlouhodobému 
působení slunečního záření. 

ÚDRŽBA 

- Před jakýmkoliv čištěním a údržbou spotřebič odpojte od sítě. 

- Vyčistěte všechny plochy, které přicházejí do styku s vodou pravidelně (dvakrát týdně) vlhkým hadříkem, včetně snímače a 
trubici pro tvorbu páry. Nepoužívejte saponáty, protože by mohly poškodit snímač. 

- Jak čistit snímač: Kápněte 5-10 kapek octa na snímač a vyčkejte 10 minut. Poté pomocí malého kartáčku opatrně odstraňte 
vodní kámen. Následně dočistěte čistou vodou. Vyčistěte všechny plochy, které přicházejí do styku s vodou pravidelně (dvakrát 
týdně) vlhkým hadříkem, včetně snímače a trubici pro tvorbu páry. 

Poznámka: Nepoužívejte šroubovák nebo jiný ostrý nástroj k odstranění vodního kamene usazeného na snímači. 

- Vnější povrch zvlhčovače očistěte řádně vlhkým hadříkem. 

- Měsíčně čistěte keramické kuličky sloužící jako filtr. Odšroubujte kryt s kuličkami z vodní nádržky a ponořte jej do sklenice 
s octem přibližně na 10 minut. Následně je opláchněte čistou vodou a nechte je oschnout na slunci. 

- Ujistěte se, že před uskladněním je zvlhčovač čistý, suchý a vodní nádržka bez vody. 

ODSTAVENÍ Z PROVOZU, LIKVIDACE A RECYKLACE 

Právními předpisy EU a náš závazek vůči budoucím generacím nás zavazují k recyklaci používaných materiálů; 
nezapomeňte se zbavit všech nežádoucích obalových materiálů na příslušných recyklačních místech a zbavte se zastaralého 
zařízení na nejbližším místě nakládání s odpady. 
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TECHNICKÁ POMOC 

Rozsáhlá S&P Oficiální síť služeb garantuje správnou technickou pomoc. V případě jakékoliv anomálie v provozu spotřebiče se 
obraťte se na některý z oficiálních uvedených servisních míst, kde budete správně obslouženi. 

S&P nenese odpovědnost za újmu na zdraví nebo na majetku vyplývající z nedodržení bezpečnostních předpisů nebo z případné 
úpravy výrobku. 

V případě objasnění jakýchkoli dotazů ohledně S&P produktů, neváhejte se obrátit na poprodejní servisní sít, ať ve Španělsku 
nebo ve své obvyklé dodavatelské zemi ve světě. Jejich umístění najdete na webových stránkách: www.solerpalau.com 

S&P vyhrazuje právo na úpravy produkt ů bez předchozího oznámení. 

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY 

Při převzetí zařízení a jeho vybalení z přepravního obalu je zákazník povinen provést následující kontrolní úkony. Je třeba 
zkontrolovat neporušenost zařízení, a zda dodané zařízení přesně souhlasí s objednávkou. Je nutno vždy zkontrolovat, zda 
štítkové a identifikační údaje na přepravním obalu, zařízení či motoru odpovídají projektovaným a objednaným parametrům. 
Vzhledem k trvalému technickému vývoji zařízení a změnám technických parametrů, které si výrobce vyhrazuje a dále 
k časovému odstupu projektu od realizace vlastního prodeje, nelze vyloučit zásadní rozdíly v parametrech zařízení k datu prodeje. 
O takových změnách je zákazník povinen se informovat u výrobce nebo dodavatele před objednáním zboží. Na pozdější 
reklamace nemůže být brán zřetel. 
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