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VLAŽILNIK ZRAKA UHW 

Navodilo za uporabo 
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1 Posoda za vodo 
 

2 Razpršilec 
 

3 ON/OFF stikalo ter hkrati stikalo za uravnavanje 
               intenzitete izhajanja pare  
 
       4     ON/OFF gumb za nočno lučko 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
POMEMBNE INFORMACIJE! OBDRŽITE ZA MOREBITNO         KASNEJŠO UPORABO! 
Pred uporabo previdno preberite navodila za uporabo in jih obdržite, v primeru, da jih boste ponovno 
uporabili ali v primeru, da napravo komu predate.  
 
RAZLAGA SIMBOLOV: 
 
To navodilo za uporabo sodi le k vlažilniku zraka UHW. 
Vsebuje pomembne informacije, kako pričeti uporabljati napravo. Natančno preperite navodilo. Nepravilna 
uporaba lahko povzroči resne poškodbe naprave. 
 
 
OPOZORILO! 
Na tovrstna opozorila morate biti pozorni, da preprečite morebitne poškodbe uporabnika. 
 
 
PREVIDNO 
Na tovrstna opozorila morate biti pozorni, da preprečite poškodbe naprave. 
 
 
POZORNO 
Ta navodila vam nudijo uporabne informacije glede prve uporabe in nadaljnje uporabe naprave. 
 
 
Lot številka 

                            
                             
 
 
                           Proizvajalec 
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1  INFORMACIJE ZA VARNO UPORABO 
Električno omrežje 

 Preden napravo priključite na električno omrežje, se prepričajte, ali električna napetost v vašem stanovanju ustreza 
zahtevam izdelka. 

 Napravo v električno omrežje vklapljajte le, ko je izključena. 

 Naprave nikoli ne nosite, ne vlecite in ne obračajte le s pomočjo kabla. Prav tako pazite, da se kabel ne zaplete. 

 Kabla se ne dotikajte, če stojite v vodi ter ga ne prijemajte z mokrimi rokami. 
Za ljudi s posebnimi potrebami 

 Naprave naj ne uporabljajo osebe z omejenimi fizičnimi ali psihičnimi sposobnostmi. Prav tako naj je ne uporabljajo 
otroci. 

 Otroci morajo biti ob uporabi nadzorovani! Naprava ni igrača! 

 V primeru težav z dihanjem se pred uporabo posvetujte z zdravnikom. 

 Če se vam med uporabo naprave poslabša zdravstveno stanje, jo takoj prenehajte uporabljati ter se posvetujte z 
zdravnikom. 

Uporaba naprave 

 Naprava ni namenjena komercialni uporabi. 

 Napravo uporabljajte le v namene, opisane v navodilu za uporabo. V nasprotnem primeru, garancije ne morete 
uveljavljati. 

 Naprave ne uporabljajte, če opazite kakršnokoli poškodbo na kablu, če ne deluje normalno ter v primeru, če je padla v 
vodo. 

 Pazite, da naprava ali kabel ne prideta v stik z vročimi površinami. 

 Med uporabo napravo položite na ravno površino tako, da se ne more prevrniti. 

 V primeru, da vam naprava pade v vodo, takoj izklopite kabel iz omrežja. 

 Naprave ne uporabljajte v primeru, če je posoda za vodo prazna. 

 Ne uporabljajte aromatičnih esenc, ker to lahko poškoduje napravo. 

 Pazite, da bodo ventilacijske reže na dnu naprave čiste. 

 Po uporabi izklopite vse funkcije. 
Vzdrževanje in čiščenje 

 Naprave ne popravljajte sami – s tem izničite garancijo. O popravilu se posvetujte s prodajalcem. 

 Naprave ne namakajte v vodo ali katerokoli drugo tekočino. 

 Če slučajno pride do vdora katerekoli tekočine v napravo, jo nemudoma izklopite. 

 Napravo shranjujte v suhem prostoru. 
 
2  UPORABNE INFORMACIJE 
Hvala za zaupanje in čestitke ob nakupu vlažilca zraka UHW, kvalitetnega izdelka podjetja Medisana. 
Da bi Vam izdelek dolgo služil in da bi bili z njim kar najbolj zadovoljni, Vam priporočamo, da pozorno preberete navodila za  
uporabo in vzdrževanje. 
 
2.1 Vsebina paketa 
Pred prvo uporabo preverite, ali je komplet naprave popoln in ali so deli nepoškodovani. V primeru, da v to dvomite, naprave ne 
uporabljajte in se obrnite na prodajalca. 
Vsebina:  

 1 vlažilec zraka MEDISANA UHW, 

 1 ščetkico za čiščenje, 

 1 navodila za uporabo. 
Embalaža se lahko ponovno uporabi ali reciklira. Če na embalaži ali na napravi opazite kakršne koli poškodbe, ki so nastale med 
transportom, to takoj sporočite prodajalcu. 
 
Plastično vrečko in embalažo shranite izven dosega otrok, saj obstaja nevarnost zadušitve. 
  
2.2 Intenzivni vlažilec zraka 
Zimski meseci so čas, ko še posebej občutimo, da se vlažnost zraka zmanjšuje. Suh zrak pa povečuje dovzetnost za bolezni 
dihalnih poti in povzroča utrujenost ter slabo koncentracijo. Vlažnost zdravega zraka naj bi bila tako med 40 % in 55 %.  
Ultrazvočna tehnologija, ki omogoča tiho in z energijo varčno delovanje vlažilnika zraka pretvarja vodo v paro, katera zviša nivo 
vlage v zraku. Posledično se kvaliteta zraka zelo izboljša, poleg tega preprečuje izsušitev sluznice in kože, kar vse vodi k 
vsesplošnemu dobremu počutju.  
Kapaciteta naprave je primerna za sobo z največ 30 m2 površine. Z uporabo rotacijskega gumba (3) lahko glede na velikost sobe 
spreminjate intenziteto vlaženja   
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Pozornost namenite tudi navodilom za skrb in čiščenje naprave.  
 
Prekomerno vlaženje zraka lahko povzroči preveliko vlažnost zraka, kar se lahko pozna na stenah, oknih in predmetih v sobi. 
Zaradi tega uporabljajte higrometer in pazite, da ne presežete relativne vlažnosti zraka v sobi (55%). 
 
Napravo vedno uporabljajte na varni ravni podlagi, ki ni občutljiva na vlago. Pri uporabi namreč lahko nastane kondenz  ali se 
nabere nekaj vlage na podlagi, še posebej v primerih, ko v napravi uporabljate trdo vodo ali ko vodi dodate aromatizirane 
dodatke. 
 
3  DELOVANJE 
3.1 Polnjenje in praznjenje posode za vodo 
Posodo za vodo (1) odstranite in jo obrnite »na glavo«. Odvijte pokrov posode. Posodo napolnite z največ 4,5 litra pitne vode. 
Pokrov posode navijte nazaj, da jo zaprete. Posodo, napolnjeno z vodo ponovno namestite na napravo. Ko je posoda napolnjena 
z vodo, naprave ne premikajte. Po uporabi izpraznite preostalo vodo in posodo ponovno napolnite z novo pitno vodo. Če 
naprave določen čas ne nameravate uporabljati, posodo za vodo izpraznite ter napravo izklopite.  
 
Uporabljajte le svežo pitno vodo. V primeru, da imate trdo vodo, uporabljate destilirano vodo. Za učinkovito delovanje 
naprave, jo redno čistite in odstranjujte kakršnekoli nastale ostanke na napravi! 
 
3.2 Vklop in izklop vlažilnika 
Napravo vklopite v primerno električno omrežje. Napravo vklopite z uporabo rotacijskega gumba ON/OFF in hkrati gumba za 
nastavitev intenzitete izhajanja pare (3) od OFF do ON. LED lučka, vgrajena pod posodo za vodo se prižge in je zelena. Ko je 
posoda za vodo prazna, se prižge rdeča lučka.  
Nato nastavite želeno intenziteto izhajanja pare od minimuma (na napravi označeno z eno kapljico) do maksimuma (na napravi 
označeno s tremi kapljicami). Po nekaj sekundah bo para, ki izhaja iz vlažilnika (2), vidna. 
Po uporabi naprave, ali , ko v posodi za vodo vode zmanjkuje (rdeča lučka), napravo izklopite tako, da rotacijski gumb (3) zavrtite 
nazaj na OFF. Če se posoda za vodo izprazni, se naprava izklopi samodejno. Naprava ima modro nočno osvetljavo. Ko je naprava 
vklopljena za nočno osvetljavo pritisnite gumb ON/OFF (4). Isto naredite, če želite osvetljavo izklopiti. 
 
3.3 Čas delovanja naprave 
Čas delovanja naprave je v primeru maksimalne intenzitete (230 ml/uro) približno 20 ur. 
 
3.4 Napake in odpravljanje le teh 

 Naprava se ne vklopi (lučka ne gori): napravo izklopite in ponovno vklopite v električno omrežje; preverite napetost 
električnega omrežja, vtičnico in varovalko. 

 Ni pare (rdeča lučka): napolnite posodo za vodo. 

 Kljub temu, da je posoda za vodo polna, ni pare: rotacijski gumb obrnite na maksimum; napravo položite na ravno 
površino; s priloženo ščetkico očistite generator in ponovno napolnite posodo s svežo vodo; napravo splaknite s svežo 
vodo. 

 Bele usedline: uporabite pol litra destilirane ali sveže tekoče vode za čiščenje; če to ne pomaga, se obrnite na 
prodajalca. 

 
4 OSTALE INFORMACIJE 
 
4.1 Čiščenje in vzdrževanje 

 V primeru, da napravo uporabljate vsak dan, priporočamo čiščenje na vsaj tri dni. Napravo prav tako očistite, če je dalj 
časa ne uporabljate. 

 Pred čiščenjem naprave se prepričajte, ali je le-ta izklopljena. 

 Odstranite in spraznite posodo za vodo. 

 Zunanje dele naprave čistite z mehko in vlažno krpo. 

 Za čiščenje nikoli ne uporabljajte agresivnih čistilnih sredstev, kot je npr. čistilna krema in podobni detergenti, saj lahko  
poškodujejo površino naprave.  

 Posodo za vodo lahko splaknete z vročo vodo (nad 65⁰C) ali z vsaj 75% alkoholom.  

 Najbolj občutljiv del naprave je ultrazvočni generator. Pazite, da bo čist in z njim ravnajte previdno. za odstranjevanje 
umazanije ali usedlin uporabljajte priloženo ščetko. Generatorja ne čistite s pomočjo kovinskih pripomočkov! 

 Če naprave nekaj časa ne nameravate uporabljajte, posodo za vodo izpraznite in jo osušite.  

 Ostanke vodnega kamna lahko očistite s pomočjo citronske kisline. 

 Napravo hranite na hladnem, suhem prostoru. 

 Ločeno hranite navoj vodnega tanka, da preprečite morebitno zlepljenje 
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4.2 Ravnanje z odsluženo napravo 
Odslužene naprave ne smete odvreči med gospodinjske odpadke. Pri ravnanju z odsluženo napravo se držite lokalnih 
okoljevarstvenih predpisov in ravnajte odgovorno do okolja.  
 

 
4.3 Tehnični podatki 
 
 
Ime in model naprave  : MEDISANA  vlažilec zraka UHW  
Električni tok   : 220-240 V~ 50Hz 
Poraba energije   : 32 W 
Volumen posode za vodo  : 4,5 l 
Kapaciteta razpršila  : max. 230 ml/h 
Dimenzije (d*š*v)  : približno 26,5 * 33 * 20 cm  
Pogoji shranjevanja  : čist in suh prostor 
Številka izdelka   : 60060 
EAN številka   : 40 15588 60060 9 
 
 
 
 
 
 
 
Podjetje MEDISANA si ves čas trudi izdelke še izboljšati, zato si pridržujemo pravico do tehničnih in oblikovnih sprememb na 
napravah brez vnaprejšnjega opozorila. 
 
 
 
   

MEDISANA AG 
  Jagenbergstrasse 1 
  41468 Neuss 
  Germany 
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Garancijski list 

VLAŽILNIK ZRAKA MEDISANA UHW 

Proizvajalec: 

MEDISANA AG, 

41468 NEUSS 

NEMČIJA 

www.medisana.de 

 

Žig, podpis ter sedež prodajalca: 

 

 

Datum izročitve: 

 

 

GARANCIJSKI POGOJI 

1. Proizvajalec jamči, da ima izdelek predpisane, oz. deklarirane kvalitetne karakteristike in da bo na zahtevo imetnika garancijskega lista, če 
ga dobavi v garancijskem roku, na lastne stroške odpravil napake in pomanjkljivosti izdelka, ki izhajajo iz izdelka ali pa bo izdelek, ki ima 
take pomanjkljivosti zamenjal z novim.  

2. Garancijski rok začne teči od dneva izročitve, kar dokažete s pravilno izpolnjenim garancijskim listom (žig, podpis ter sedež prodajalca, 
datum prodaje, serijska številka aparata in izvirnim računom). 

3. Dajalec garancije zagotavlja proti plačilu popravilo, vzdrževanje blaga, nadomestne dele in priklopne aparate tri leta po poteku 
garancijskega roka.  

4. Garancija velja na območju Slovenije. 
5. Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu. 
6. Garancija preneha veljati v primerih: 

 če ne upoštevate navodil za uporabo, 
 če popravilo izvrši nepooblaščena oseba, 
 zaradi malomarnega ravnanja s proizvodom, 
 če poškodba nastane zaradi mehanskih udarcev po krivdi kupca. 

 

GARANCIJSKI ROK JE 3 LETA.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Zastopnik za Slovenijo (dajalec garancije):  

PROLAT d.o.o, Praproče 9, 8210 Trebnje                                                                                  

T: (07) 30 44 555 

F: (07) 30 44 333 

info@prolat.si 

www.prolat.si 

 

Delovni čas: od ponedeljka do petka od 7.00 do 15.00 ure; sobota, nedelja, prazniki zaprto 

 

Serviser: 

MEDIA-IMPEKS d.o.o. 
Kicar 11 g 
SI-2250 PTUJ 
Tel. +386 599 60 650 
Fax: +386 2 796 09 21 
Gsm: +386 41 633 636  
www.media-impex.com 

http://www.medisana.de/
http://www.media-impex.com/

