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NAWILŻACZ PAROWY
Dziękujemy za zakup naszego produktu i za zaufanie. 

Prosimy, aby pamięta, e pełna gama produktów firmy Flaem dostępna 
jest na stronie internetowej www.flaemnuova.it. Przed użyciem urzą-
dzenia należy dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję, ponieważ 

dostarczają ważnych informacji na temat użytkowania, bezpieczeństwa 
i konserwacji nawilżacza. Należy ją zachować na przyszłoć w dobrym 
stanie. Ten artykuł gospodarstwa domowego słu y do nawilżania i wy-
pełnienia mieszkania zapachem. Urządzenia należy używać tylko do 

celów wskazanych w niniejszej instrukcji. Należy przestrzegać ważnych 
ostrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa. Odpowiednio rozpakować.

Patrz instrukcje strony 1-2

1 - Zbiornik
 1.1 - Wskaźnik MAX poziomu
 1.2 - Szczeliny wkładania 
     i wyjmowania
 1.3 - Otwór spustowy wody

2 - Jednostka grzejna
 2.1 - Kabel zasilający 
  2.2 - Pojemnik na esencję
  2.3 - Zamknięcie przepływu
  2.4 - Żeberka wkładania 
          i wyjmowania
  2.5 - Osłona jednostki grzejnej
  2.6 - Element grzejny
  2.7 - Światełko - WŁ/WYŁ

 To urządzenie gospodarstwa domowego jest przeznaczony wyłącz-
nie do użytku domowego. Nie jest przeznaczone do użytku przemysło-
wego lub handlowego i nie może być używane na zewnątrz. Z urzą-
dzenia należy korzystać zgodnie z instrukcjami zawartymi w niniejszej 
instrukcji. Wszelkie inne zastosowania mogą doprowadzić do pożaru lub 
porażenia prądem.
•  Przed użyciem produktu po raz pierwszy i okresowo w trakcie okresu 

jego użytkowania należy sprawdzić integralność struktury urządzenia 
i kabla zasilającego, aby upewnić się nie ma żadnych uszkodzeń. W 
razie uszkodzenia nie należy przyłączać kabla i natychmiast dostar-
czyć produkt do autoryzowanego centrum serwisowego FLAEM lub 
do zaufanego sprzedawcy.

•  Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, powinien zostać wymienio-

NOMENKLATURA

WAŻNE UWAGI
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ny przez producenta lub jego serwis albo wykwalifikowaną osobę w 
celu uniknięcia zagrożenia.

•  PRZESTROGA: W celu uniknięcia zagrożenia z powodu przypadko-
wego cięcia termicznego, to urządzenie nie powinno być zasilane za 
pośrednictwem zewnętrznego urządzenia przełączającego, jak regu-
lator czasowy lub przyłączane do obwodu, który jest regularnie włą-
czany i wyłączany przez inne urządzenie.

•  W celu uniknięcia poparzeń, używać nawilżacza w obecności osoby 
dorosłej, która przeczytała i zapoznała się z instrukcją. Nie używać w 
pobliżu dzieci, osób, które nie są samowystarczalne i zwierząt, aby 
zapobiec ryzyku poparzenia. UWAGA: GORĄCA PARA!

•  To urządzenie może być używane przez dzieci w wieku od 8 lat i po-
wyżej oraz osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej 
czy umysłowej lub przy braku doświadczenia i wiedzy, jeśli są odpo-
wiednio nadzorowane lub przekazano im instrukcje użytkowania urzą-
dzenia w sposób bezpieczny i zrozumieli związane z tym zagrożenia. 
Dzieci nie powinny bawić się urządzeniem Urządzenia nie powinny 
czyścić ani konserwować dzieci bez nadzoru.

•  Części opakowania, jak woreczki z tworzywa sztucznego, należy prze-
chowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

•  Nie należy przeciągać urządzenia, trzymając za kabel zasilający ani 
za niego ciągnąć. Nie należy okręcać kabla zasilającego wokół urzą-
dzenia. Nie należy dotykać kabla zasilającego mokrymi dłońmi. Nie 
należy przesuwać ani włączać urządzenia, będąc na boso.

•  Nie należy używać urządzenia w pobliżu wanny, umywalki, dużych 
zbiorników wodnych, ani wystawiać go na działanie wilgoci lub desz-
czu. Nie należy w pełni zanurzać jednostki grzejnej (2) w wodzie. W 
przypadku zanurzenia należy natychmiast odłączyć wtyczkę, a na-
stępnie wyjąć urządzenie z wody. Nie należy go ponownie używać, 
dopóki nie zostanie sprawdzone lub naprawione w autoryzowanym 
centrum serwisowym.

•  Nigdy nie należy używać reduktorów do wartości zasilania innych, niż 
podano w dolnej części urządzenia (płytka danych). Nie należy zasilać 
urządzenia prądem stałym (DC).

•  Urządzenie należy ustawić na płaskiej, stabilnej i wodoodpornej po-
wierzchni. Nie należy umieszczać go bezpośrednio na meblach, dy-
wanach lub parkiecie. Nie należy wystawiać urządzenia na bezpo-
średnie działanie promieni słonecznych lub zewnętrznych czynników 
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atmosferycznych. Nie należy kierować strumienia pary bezpośrednio 
na meble, ściany i podłogi. Nie należy przenosić ani przesuwać urzą-
dzenia, gdy jest uruchomione. Należy zwrócić uwagę, aby się o nie nie 
potknąć.

•  Nie należy zasłaniać ani blokować otworów wentylacyjnych. Zacho-
wać czystość wlotów wentylacyjnych (czyścić je z kurzu). Upewnić 
się, że żaden przedmiot nie wpadnie do otworów wentylacyjnych ani 
nie zostanie do nich włożony.

•  Urządzenie wyposażone w zbiornik na wodę może być przedmiotem 
przecieków wody. Przed każdym użyciem należy się upewnić, że zbior-
nik nie jest uszkodzony lub pęknięty.

•  Należy używać wyłącznie BIEŻĄCEJ WODY
•  Nie należy dodawać leków do zbiornika na wodę lub pojemnika na 

esencje. Nigdy nie należy dodawać olejków eterycznych do zbiornika 
na wodę.

•  Wszystkie części urządzenia powinny być zainstalowane zgodnie ze 
wskazaniami w opisie pierwszego uruchomienia.

•  Przed czyszczeniem i napełnianiem należy odłączyć urządzenie.
•  Przed czyszczeniem i napełnianiem należy poczekać, aż urządzenie 

ostygnie i wyjąć wtyczkę z gniazdka. Wyrzucić resztki wody i wypłukać 
zbiornik przed ponownym napełnieniem.

•  Przed przechowaniem należy się upewnić, że w urządzeniu nie ma 
wody i że jest suche.

•  Okresowo należy wykonywać czynności “Konserwacji i Czyszczenia”.
•  Producent, Sprzedawca i Importer ponoszą odpowiedzialność za bez-

pieczeństwo, niezawodność i wydajność tylko w przypadku, gdy: a) 
urządzenie jest używane zgodnie z instrukcją obsługi, b) instalacja 
elektryczna w miejscu korzystania z urządzenia jest zgodna z obowią-
zującymi przepisami.

•  Naprawy powinny być przeprowadzane wyłącznie autoryzowane cen-
tra serwisowe. Nieautoryzowane naprawy unieważniają gwarancję i 
mogą stanowić potencjalne zagrożenie porażeniem.

Tekst ten przeznaczony jest dla użytkowników spoza Unii Europejskiej:
-  To urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym 

dzieci) o obniżonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej, 
lub nieposiadających doświadczenia i/lub wiedzy, chyba że będą one 
nadzorowane lub otrzymali instrukcje na temat korzystania z urządze-
nia od osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo.
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INSTRUKCJE UŻYCIA

1.  Przed napełnianiem urządzenia należy zawsze odłączyć kabel zasi-
lający (2.1).

2.  Aby usunąć zespół grzewczy zobacz (fig.B), naciśnij zespół grzew-
czy do dołu(B1)jednocześnie obracaj w lewo (B2) a następnie wy-
ciągnij (B3) ze zbiornika.(1) 

3.  Zbiornik (1) napełnić bieżącą wodą do wskaźnika maksymalnego 
poziomu na zbiorniku (1.1) (maks. 4, 5 litra).

4.  Włożyć jednostkę grzejną 2 do zbiornika 1.
  4.1 Upewnić się, że żeberka (2.4) na jednostce grzejnej są dopaso-

wane do szczelin (1.2) na zbiorniku.
  4.2 Kręcić w prawo aż do całkowitego zatrzymania.
5.  OSTRZEŻENIE: aby zapobiec uszkodzeniu nawilżacza NIE NA-

LEŻY WLEWAĆ esencji bezpośrednio do zbiornika na wodę 
(1). Esencję należy wlać do pojemnika na esencje (2.2) (Rys. E). 
Należy uważać, aby nie przelać i aby napełnić pojemnik do wskaza-
nego poziomu (2.2).

6.  Wtyczkę włożyć do gniazdka odpowiedniego dla napięcia urządze-
nia, aby włączyć światełko (2.7).

7.  Wyregulować strumień pary, poruszając regulatorem przepływu 
(2.3) do przodu i do tyłu (Rys. F).

8.  Gdy w zbiorniku nie ma już wody, światełko WŁ/WYŁ (2.7) zgaśnie. 
Wyjąć wtyczkę z gniazdka i poczekać 10 minut na ostygnięcie przed 
wykonaniem nowej czynności (od punktu 1). 

UWAGI: Podczas pracy można usłyszeć delikatny dźwięk bulgotania.
-  Na nawilżaczu znajduje się również wyłącznik bezpieczeń-

stwa, który wyłącza jednostkę, gdy w zbiorniku skończy się 
woda lub gdy jednostka pracuje na sucho.

-  Aby ponownie uruchomić nawilżacz należy odłączyć wtyczkę i 
odczekać 5 minut, aż ostygnie. Napełnić wodą i ponownie uru-
chomić (od punktu 4).

-  Dzieci powinny być nadzorowane, aby mieć pewność, że nie bawią się 
urządzeniem.
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KONSERWACJA I CZYSZCZENIE 

Przed przystąpieniem do czyszczenia należy zawsze odłączyć kabel 
zasilający (2.1) i poczekać 30 minut na ostygnięcie urządzenia. Przed 
długotrwałym składowaniem i schowaniem do jego opakowania urzą-
dzenie powinno być wyczyszczone i suche.

UWAGA: Nadmierny kamień na elemencie grzejnym jest spowo-
dowany brakiem czynności konserwacji i czyszczenia. może to 
spowodować nieprawidłowości w działaniu WŁ/WYŁ światełka 
(2.7) nawet wtedy, gdy zbiornik jest pusty.

Codzienne czyszczenie/konserwacja:
1- Wyjąć jednostkę grzejną (2), kręcąc nią i ciągnąc do góry (Rys. B).
2- Dobrze osuszyć zbiornik. Upewnić się że woda wypływa z otworu 

(1.3) (Rys. G).
3- Przed ponownym napełnieniem zbiornika należy go wyczyścić i kilka 

razy obficie wypłukać wodą. Jeśli nie użyje się go od razu, należy je 
opróżnić i wytrzeć do sucha szmatką. 

Uwaga! NIE NALEŻY używać agresywnych detergentów lub szczotek. 
NIE NALEŻY pozostawiać wody w zbiorniku, gdy urządzenie nie pracu-
je. Zapobiega to powstawaniu bakterii w zbiorniku.

Cotygodniowe czyszczenie/konserwacja:
1- Raz w tygodniu należy wyczyścić nawilżacz zgodnie z opisem w czę-

ści “Codzienne czyszczenie”.
2- Wyczyścić jednostkę grzejną. Zanurzyć jednostkę grzejną w 10 cm 

roztworu zawierającego 50% wody i 50% białego octu na 10 minut. 
Na koniec przemyć obficie gorącą wodą (około 40 °C), patrz (Rys. H).

Koniec sezonu czyszczenie/konserwacja:
1- Wyczyścić nawilżacz zgodnie z opisem “Cotygodniowe czyszcze-

nie”.
2- Usunąć kamień z elementu grzejnego (2.6), w tym celu zdjąć osłonę 

jednostki grzejnej (2.5), kręcąc nią w lewo (Rys. I). Użyć zwykłej gąb-
ki do usunięcia kamienia (Rys. L).
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ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

PROBLEM PRZYCZYNA ROZWIĄZANIE
Światło WŁ/WYŁ (2.7) 
nie włącza się i na-
wilżacz nie wytwarza 
pary.

Urządzenie nie jest 
przyłączone 
do gniazdka.

Włożyć wtyczkę do 
gniazdka.

Do gniazdka nie do-
pływa prąd.

Sprawdzić działanie 
gniazdka za pomocą 
innego urządzenia.

W zbiorniku nie ma 
wody.

Napełnić zbiornik 
wodą.

Osad mineralny na 
elemencie grzejnym.

Wykonać czyszczenie/
konserwację coty-
godniową i "koniec 
sezonu".

Aktywacja wyłącznika 
automatycznego.

Wyjąć wtyczkę i 
poczekać 5 minut na 
ostygnięcie.

Ze zbiornika wycieka 
woda.

W zbiorniku jest za 
dużo wody.

Odlać wodę do pozio-
mu MAX (1.1).

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Model:  P0413ED
Urządzenie nadaje się do pomieszczeń do 25 m2

Napięcie znamionowe: 220-240V~ 50Hz 240-260W
Temperatura pracy: 10 do 40 °C (50 °F - 104 °F)
Wymiary (cm): 27 (SZ) x 29 (GŁ) x 22 (WYS)
Masa (na sucho):  1,3 kg
Pojemność zbiornika:  ok. 4,5 litra
Czas pracy: do 14 godzin
Oznakowanie: 
Atesty: 
SYMBOLE

PRZE-
STROGA:
Gorąca 
para wodna

Należy 
przeczytać 
instrukcję 
obsługi

Prąd 
zmienny

Zgodnie z 
dyrektywą 
2006/95 WE 
z późniejszy-
mi zmianami


