Használati utasítás LAICA HI3011 Ultrahangos párásítóhoz.
Forgalmazó: Silko&Co Kft. www.laica.hu

Köszönjük, hogy ezt a LAICA készüléket választotta! Az alábbiakban leírtak betartása a feltétele
annak, hogy a készülék hosszú távon is problémamentesen működjön, ezért:
Használat előtt kérjük, figyelmesen olvassa el a használati utasításban leírt előírásokat és figyelmeztetéseket,
és tartsa be azokat. Ez a használati utasítás a termék egy tartozéka ezért őrizze meg és tárolja bármikor
elérhető helyen.

Az ön új ultrahangos párásítója biztosítja a helyiség levegőjének ideális páratartalmát, és azonnali
megkönnyebbülést hoz mind a gyermekek, mind a felnőttek légzésében.
Hogy légző rendszerünk jól működjön, fontos, hogy minél tovább legyünk egészséges környezetben.
A párásító segít elérni az alváshoz szükséges megfelelő feltételeket, így éjszakánként jól aludhat. . A
hálószoba legyen kényelmes és csendes, nem túl meleg, és megfelelő páratartalmú, így elkerülhető
az orrdugulás. (az ideális ha a helyiség páratartalom 40-60% között van) Az ön párásítója hideg gőzt
bocsát ki, ezáltal alkalmas a hálószobába, a gyerekszobába, a nappaliba, vagy a dolgozószobába. Az
ultrahangos technológia jóvoltából a készülék zajtalan, és hosszú párologtatásra képes, ami kb. 8-9
órán keresztül tart.
Általános figyelmeztetések
Elektromos készülék használata esetén mindig vegye figyelembe az alapvető szabályokat:
● A készüléket használat után, tisztítás, és a tartozékok cseréje vagy eltávolítása előtt húzza
ki a konnektorból.
● A készülék kábeleit ne rángassa, és a készüléket ne rántsa ki a konnektorból.
● Ha az elektromos készülék vízbe esik, ne próbáljon meg hozzáérni, hanem azonnal húzza
ki a csatlakozóból.
● A készüléket soha ne tegye vízbe, vagy más folyadékba.
● A készüléket használat közben ne hagyja felügyelet nélkül, és gyermek, rokkant vagy
fogyatékos ember ne használja.
● A készüléket kizárólag rendeltetésszerűen használja a használati utasítás alapján.
A nem rendeltetésszerű használat helytelennek, és ezért veszélyesnek minősül.
A gyártó nem vállal felelősséget nem rendeltetésszerű vagy helytelen használatból
fakadó meghibásodásért.
● Használat előtt győződjön meg róla, hogy a készülék sértetlen, és semmilyen látható
sérülés nincs rajta. Ha ebben bizonytalan, forduljon az eladóhoz.
● Ha hibás működést észlel, a készüléket azonnal kapcsolja ki anélkül, hogy megpróbálná
megjavítani. Ha bármilyen javítás szükséges, forduljon az eladóhoz.
● A készüléket hőforrástól tartsa távol.
● Mindig bizonyosodjon meg arról, hogy a keze száraz, mikor a kábelt bedugja, vagy
kihúzza a konnektorból, vagy megnyomja a gombot.
● A készüléket mindig a készülék alján feltüntetett feszültséggel használja.
● A párásítót ne tegye ki esőnek, napsütésnek, magas hőmérsékletnek, ne tegye
számítógép vagy más elektromos berendezés közelébe.
● A túlmelegedést elkerülendő a csatlakozót mindig húzza ki.
● A készüléket mindig húzza ki a konnektorból, ha a párásító nincs használatban
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(1) A jelen használati útmutató a Silko& Co Kft. tulajdona, tartalma engedély nélkül sem részben, sem egészében nem másolható.
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KIEMELT FONTOSSÁGÚ ELJÁRÁSOK a LAICA PÁRÁSÍTÓ ÜZEMELTETÉSÉHEZ!
Annak érdekében, hogy LAICA hideg párásítója még hosszabb távon biztosítsa Ön és családja számára
a ideális a páratartalmat az életterükben, kérjük fokozottan (de nem csak ezeket kizárólagosan)
tartsa be az alábbi eljárásokat az készülék üzemeltetése, ill. tisztítása során .
Készülék üzemeltetése során :
A víztartályba kizárólag hideg csapvizet töltsön. A párologtatni kívánt vízbe ne kerüljön illatszer,
gyógyszer, vagy bármilyen más anyag.
Ha az otthonában lévő víz túl kemény, tehát nagy mennyiségben van benne ásványi só, használjon
helyette desztillált vizet, vagy pld. a LAICA kávé & tea vízszűrő által szűrt/lágyított vizet, ez által a
vízkövesedés periódus kitolódik.
Aroma terápia esetén kizárólag 100 % természetes illóolajat,(mesterséges színezék mentes) töltsön a
párásítónak erre a célra rendszeresített illóolaj tartályába.
A párásító készülék nem alkalmas sós (salvus) vizes párásításra. Sós (salvus) vízzel történő kezelésre
(pl. asztma esetére ) a Laica inhalátor készülékeket javasoljuk használni. Az inhalátor készülék
közvetlenül a kezelendő területre hat és nem keletkezik só páralecsapódás a szobában sem.

Amikor az összes víz elpárolgott, a gőz nem folyik tovább, ekkor azonnal kapcsolja ki a
készüléket.
Javasoljuk, hogy a 8 órás működést követően legalább 2 órát hagyja a készüléket pihenni!

Tisztítás és karbantartás
Tisztítás vagy bármilyen karbantartás előtt kapcsolja ki, és húzza ki a konnektorból a
készüléket. A víztartály dugóját hagyja lazán becsavarva, így a tömítés nem sérül „kevésbé
öregszik el” így nem okoz csepegést.
A tartályt öblítse ki vízzel. Ne használjon vegyi anyagot, vagy súrolószert.
A vízkő lerakódást az átalakítóból (a 11-es alkatrész) egy enyhén vizes, és ecetes ronggyal
óvatosan dörzsölve tisztítsa át, ezt követően egy vizes ronggyal törölje át, majd alaposan
törölje szárazra .
A művelet végén bizonyosodjon meg róla, hogy az összes tartozék száraz.
FIGYELEM: Az átalakító, vagy bármely alkatrész vízkövesedéséből, oxidációjából eredő
meghibásodásokra a jótállás és / vagy szavatossági igényt kénytelenek vagyunk elutasítani.
Mivel vízkövesedés megakadályozás a fogyasztó feladata (a vízkövesedés természetes folyamat) a
gondos és szakszerű tisztítás és karbantartás mellett elkerülhető.
A készülék gondos tisztítása különösen fontos a szezonális leállás esetén, mivel a vizesen elcsomagolt
készülékben a tárolási időszakban vízkövesedést vagy oxidációt okoz, ez által megakadályozza a
készülék helyes működést a következő szezon kezdetén.
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Különleges figyelmeztetések
● A készüléket addig ne dugja be, míg a tartály nincs rendesen a főegységbe helyezve.
● A párásítót ne használja víz nélkül. Mindig hideg csapvizet használjon, ami mentes minden
illatszertől, gyógyszertől és minden más anyagtól.
● A párásítót mindig kapcsolja ki és húzza ki a konnektorból mielőtt a víztartályt eltávolítja a
főegységből.
● A készüléket lapos, szilárd és vízálló felületre helyezze, a csatlakozót hőforrástól tartsa távol.
● A készülék nyílásait ne takarja le, és ne tegyen beléjük semmit. (pl. a gőzsugár, a párásító alja)
● A készülék működése közben ne nyúljon az átalakítóhoz, vagy a tartályban lévő vízhez.
● Ha a víztartály teljesen kiürült, azonnal kapcsolja ki a készüléket és húzza ki a
konnektorból. Töltse meg újra a tartályt, és a „Használati utasítások” bekezdés alapján
járjon el.
● A párologtatóba ne öntsön vizet.
● Ne öntsön vizet közvetlenül a készülék alapzatába.
Figyelem! Az elektromos vezetékhez soha ne nyúljon. Ha a készülék meghibásodott, forduljon az
eladóhoz.
Figyelem! A készülék nem játék, hanem otthoni használatra készült párásító.
A párásító tartozékai
1. Víztartály
2. Tartály megemelő mélyedés
3. Gőzpárologtató nyílás
4. víztartály feltöltő nyílás
5. Alap készülék
6. Tekerő kapcsoló ki/ be ill. gőz intenzitás beállító
7. Működés indikátor fény
8. Éjszakai világítás
9. Éjszakai világítás ki / bekapcsoló.
10. Lebegő szenzor
11. Ultrahangos gőzzé alakító
12. Illóolaj tároló rekesz
13-14. Hálózati csatlakozó adapter gyengeáramú csatlakozóval
Használati utasítások
1) Addig ne kapcsolja be a párásítót, míg a tartályt nem töltötte meg vízzel.
2) Az óramutató járásával ellentétesen csavarja le a gőztartály feltöltő nyílás kupakját ami a
tartály alján található. A tartályba töltsön hideg csapvizet (kb. 1,8l). A vízbe ne kerüljön
illatszer, gyógyszer, vagy bármilyen más anyag. még jobb ha LAICA vízszűrő kancsó által
szűrt/lágyított vizet használ ez által a vízkövesedés periódus kitolódik.
3) A tartály kupakját helyezze vissza az óramutató járásával megegyező irányba csavarva, és
ellenőrizze, hogy a víz nem szivárog-e. Ha a tartályt megtöltötte, a párásítót vízszintes
felületre helyezze.
Ha az otthonában lévő víz túl kemény, tehát nagy mennyiségben van benne ásványi só,
használjon helyette desztillált vizet.
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4) A tartályt helyezze az alapzatba, figyelemmel arra, hogy mindenhol jól illeszkedjen. Dugja be
a dugót a készülékbe, Fordítsa el a gombot (6.) be a gombot az óramutató járásával
megegyező irányba tekerve növelheti a gőzölgés intenzitását. (a kék jelző fény jelzi a párásító
működését).
5) Mikor az összes víz elpárolgott, a gőz nem folyik tovább, (a kék jelző fény pirosra

változik ) ekkor azonnal kapcsolja ki a készüléket.
Javasoljuk, hogy a 8 órás működést követően legalább 2 órát hagyja a készüléket pihenni!
Tisztítás és karbantartás
Tisztítás vagy bármilyen karbantartás előtt kapcsolja ki, és húzza ki a konnektorból a készüléket.
Távolítsa el a fedelet, a tartályt vegye ki az alapzatból a foggantyújánál fogva, csavarja le a kupakot, és távolítsa
el az összes megmaradt vizet. A tartályt öblítse ki vízzel. Ne használjon vegyi anyagot, vagy súrolószert.
Egy puha ronggyal óvatosan szárítsa meg a tartályt és a tartály dugóját.
A párásító alapzatát ne tegye vízbe, nedves ronggyal tisztítsa, majd alaposan szárítsa meg. Legyen nagyon
óvatos, amikor a lebegő szerkezet és az átalakító környékét tisztítja, mert ezek nagyon érzékenyek és könnyen
sérülnek. Ha a készülék nincs használatban, ne hagyjon benne vizet. Azt ajánljuk, hogy egy héten egyszer
tisztítsa meg a készüléket, vizes oldattal és egy csepp ammóniával, hagyja ázni kb. 20 percig, majd alaposan
öblítse ki vízzel, és a készülék minden részét puha ronggyal szárítsa meg. A lerakódott vízkövet az átalakítóból
egy félig vízbe, félig, ecetbe áztatott ronggyal óvatosan dörzsölve tisztítsa ki, aztán egy vizes ronggyal törölje ki,
majd alaposan szárítsa meg. A művelet végén bizonyosodjon meg róla, hogy az összes tartozék száraz. A tartály
dugóját hagyja lazán, így a tömítés nem sérül.

Speciális helyzetek
Ha a következő esetek előfordulnak:
1) Az ON/OFF gomb nem kezd el világítani
- Ellenőrizze, hogy be van-e dugva
- Ellenőrizze, hogy be van-e kapcsolva a gomb
2) Ha nincs porlasztó spray:
- Ellenőrizze a vízszintet
- Ellenőrizze, hogy a párásító szilárd, vízszintes felületen van-e
- Ellenőrizze, hogy az átalakítón nincs-e vízkőlerakódás
- Ellenőrizze, hogy az átalakító nem sérült-e
3) Páralecsapódás a párásítón, vagy a szoba ablakán
- A gőzsugár túl nagy a szoba méretéhez vagy az aktuális pára tartalomhoz képest
4) Vízkőlerakódás a párásítón vagy annak falain
- használjon desztillált vizet
Műszaki adatok
Feszültség: 230V AC 50HZ 16W Technológia: ultrahangos Hideg gőz kibocsátás: kb. 200ml +/- 50 ml / óra
Tartály kapacitás: 1,8l Biztonsági berendezés: lebegő szonda
Gőzkibocsátás időtartama:8-9 óra Max. működési zaj: kisebb mint 35dB
CE Ez a készülék otthoni használatra készült. Az alkalmazása, amit a készüléken található CE jel bizonyít, az EEC 2004/18-as rendeletére, az
elektromágneses kompatibilitásra, valamint az EEC 2006/95-ös rendeletére, az elektromos anyagok bizonyos feszültség alatti használatára
vonatkozik.
Ez a berendezés egy elektromos készülék, amit a mai technikai tudás alapján teszteltek, így bizonyítva, hogy nem okoz gondot, ha más készülékhez
közel helyezkedik el, és hogy a használati utasítást követve használata biztonságos. Ha működésbeli problémák lépnek fel, ne használja
tovább a készüléket, és ha szükséges, forduljon közvetlenül a gyártóhoz.
Hulladék elhelyezés (DIR. 2022/96/EC – WEEE)
A készülék alján található jel mutatja, hogy az elektromos és elektronikus eszközöket külön kell gyűjteni. A készüléket hasznos élettartama
végén ne a háztartási szemétbe dobja. A működésképtelen készüléket szelektív hulladékgyűjtőbe dobja, vagy új készülék vásárlása esetén
adja le a viszonteladónál. Az elektromos és elektronikus készülékek szelektív gyűjtése európai környezetvédelmi előírás a környezet
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minőségének javítására és megőrzésére. Ezáltal elkerülhető, hogy az ilyen készülékekben található veszélyes anyagok károsítsák ez
emberek egészségét, és az is, hogy a készüléket, vagy egyes részeit helytelenül használják.
Figyelem! Az elektromos vagy elektronikus hulladék helytelen eltávolítása szankciókat vonhat maga után.
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JÓTÁLLÁSI JEGY
Forgalmazó1 neve és központi iroda címe: Silko&Co. Kft. 1158 Budapest, Késmárk u.16. III. emelet
Forgalmazó posta címe: Silko&Co Kft.
Forgalmazó e-mail címe: szerviz@silko.hu
Termék megnevezése: HI3011 Ultrahangos párásító
Termék típusa: HI3011W
Gyártó neve és címe: Laica Spa 36021 Barbarano Vicentino –Vicenza Viale del Lavro 10 Olaszország
A termékre a magyarországi elsődleges forgalomba hozójaként kínált JÓTÁLLÁSI feltételek:
Forgalmazó a fogyasztói szerződés alapján vásárolt termékre 2 év termék szavatosságot vállal.
A jótállási idő: 151/2013 (IX.22.) Korm. Rendeletben a fogyasztói szerződés alapján vásárolt tartós fogyasztási
cikkekre kötelezően előírt, a vásárlás napjától számított 1 év.
A jótállási jogokat a fogyasztási cikk tulajdonosa érvényesítheti, feltéve, hogy fogyasztónak minősül (Fogyasztó
a gazdasági, vagy szakmai tevékenység körén kívül eső célból szerződést kötő személy – Ptk. 685. § d) pont).
Amennyiben a fogyasztó bemutatja az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot, úgy a fogyasztói szerződés
megkötését bizonyítottnak kell tekinteni a 49/2003. (VII. 30. ) GKM rendelet 2. § alapján. Mindezek érdekében
kérjük, hogy MINDENKÉPPEN ŐRIZZÉK MEG AZ ELLENÉRTÉK MEGFIZETÉSÉT IGAZOLÓ BIZONYLATOT is, amelyet
a fogyasztói szerződés létrejöttének vagy a vásárlás időpontjának igazolásához kérhet a szerelő.
ELVESZETT JÓTÁLLÁSI JEGYET CSAK AZ ELADÁS NAPJÁNAK HITELT ÉRDEMLŐ IGAZOLÁSA (pl. dátummal és
bélyegzővel ellátott számla) ESETÉN PÓTOLUNK.
Nem érvényesíthető a jótállás igény, ha:
A hiba rendeltetésellenes (pl. nem háztartási célú) vagy a kezelési tájékoztatóban foglaltaktól eltérő használat,
beüzemelés, szakszerűtlen szállítás vagy tárolás eredménye,
A készüléken kívülálló ok (pl. hálózati feszültség ingadozás, nem megfelelő elem használata) következménye
FONTOS TUDNIVALÓK:
A fogyasztók jogait, valamint a gyártó és kereskedelmi cégek kötelezettségeit a Polgári Törvénykönyv, a
49/2003. (VII. 30.) GKM rendelet, valamint a 151/2003 (IX. 22. ) Korm. Rendelet tartalmazza. A fogyasztó az
alábbi sorrendben kérheti kártalanítást az eladótól - kijavítást, kicserélést vagy árleszállítást, illetve elállhat a
szerződéstől (pénz visszafizetés).
A fogyasztó termékkel kapcsolatos kifogásait, a terméket közvetlenül számára eladó-átadó kereskedőhöz, vagy
a Forgalmazóhoz, vagy a közvetlenül a jótállási jegyen feltüntetett szervizhez is intézheti, akinek egy
jegyzőkönyvet kell erről felvennie a 49/2003 GKM rendelet szerint.
Amennyiben a fogyasztó a kereskedőhöz fordul, a forgalmazó fenntartja magának azt a jogot, hogy a
szakszerviz bevonásával ellenőriztetheti a hibás működés tényét / meglétét,ill. keletkezésének az okát.
A jótállási kötelezettség kiterjed a tervezési, gyártási és anyaghibákra. KIVÉTELT KÉPEZNEK a kopó
alkatrészek, illetve a nem szakszerű használatból, vagy tisztításból eredő károsodások.
Javítási, ill. bevizsgálási igényével kérjük, forduljon ide:

A forgalmazó a termék fogyasztó által történt

LAICA szerviz átvételi pont.

megvásárlásától számított 1 évre jótállást vállal.
Vásárlás dátuma:………………………………
Üzleti eladóhelyi pecsét:……………………..
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Kérjük felmerült szerviz igényét előzetesen küldje el emailben a gyorsabb ügyintézés érdekében . e-mail cím:
szerviz@silko.hu
Silko&Co.Kft. 1158 Budapest, Késmárk u. 16. III. emelet
Készülék átvétel személyesen: minden héten kizárólag
szerda 9-16 között.
Csomagküldés esetén használja ugyan ezt a címet.

MEGJEGYZÉSEK
(1) A jelen használati útmutató a Silko& Co Kft. tulajdona, tartalma engedély nélkül sem részben, sem egészében nem másolható.
(2) A jelen használati útmutató elkészítése nagy gondossággal történt. Ha Ön ezzel együtt is kérdéses pontokra, hibákra, kihagyásokra
bukkan, kérjük, keressen meg bennünket.

