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Gratulalunk! Most eppen a teljesen szokat
Ian miikodesi elvii OSKAR Little legnedvesito 
kesziilek birtokaba jutott. Biztosak vagyunk 
benne, hogy sok oromet fog majd Onnek 
szerezni es erezhetoen javitja Q szobaja le
vegojet. 

Az iisszes tiibbi elektromos haztartasi keszu
lekhez hasonl6an itt is kUliiniisen figyelnie kell 
arra, hogy elkerulhesse a seruleseket, az egest, 
illetve a keszulek karosodasal. Eppen ezert 
figyelmesen olvassa el a keszulekhez mellekelt 
kezelesi utasitast es feltetlenul tartsa be az 
abban es a keszulekre ragasztott cimken 
szerepl6 biztonsagtechnikai utasitasokat! 

A kesziihik leirasa 
A kesziilek az alobbi f6bb szerkezeti elemekb61 all: 

1. U~gnedvesit6 fels6 resz a motorral 
2. Legnedvesit6 als6 resz (a viztartallyall 
3. Hal6zati tapkabel 
4. (ink lab 
5. Be-/kikapcsoI6 
6. Sebessegvalaszt6 kapcsol6 
7. Ejszakai uzemm6d gomb 
8, Kifogyott a viz jelz61ampa 
9. Ozem kiizbeni feltiiltest lehet6ve tev6 

betiilt6 nyilas 
10.llIatanyag tartaly 
11. Szur6kazetta 
12. A legmagasabb tiiltiittsegi szint jelz6/ 

Vizallas jelz6 
13. lonizal6 Silver(ube'" ezustkocka 
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A kesziilek tisztitasa 



Fontos biztonsagtechnikai tudnival6k 
Olvassa el figyelmesen a kezelesi utasitcist, mielott eloszor haszncilatba 
venne a kesziileket es orizze meg a kezelesi utasitcist, s adja hozzci az esetleg 
eladott kesziilekhez! 
• Nem vallal felel6sseget a Stadler Form a jelen kezelesi utasitasban foglal
tak be nem tartasab61 ered6 meghibasodasokra! 
• A kesz(Mk esak a haztartasokban es a jelen kezelesi utasitasban megadott 
eelra hasznalhat6! Veszelyt es egeszsegkarosodast okoz hat, ha nem rendel 
tetesszeruen hasznalja a keszuleket, illetve meg nem engedett m6dositaso
kat vegez rajta! 
• A keszuleket nem kezelhetik a gyermekek, illetve a esbkkent eselek
v6kepessegu, szellemileg, vagy mozgasszervileg, vagy lelkileg beteg szeme
Iyek, illetve akik nem ismerik annak a kezeleset, haesak nem a kesziMk 
kezeleset j61 ismer6 szemely felugyelete mellett tbrtenik az, illetve elotte a 
keszulek kezelesere vonatkoz6 oktatast nem kaptak. 
• Ogyeljen arra, hogy ne hasznaljak a gyermekek a keszuleket jatekszerkent! 
• A keszulek esak valt6aramu hal6zatr61 uzemeltethet6! A keszuleken talalja 
meg a szukseges hal6zati feszultseg erteket. 

Ne hasznaljon serult hosszabbit6 kabelt! 
• Ne huzza a hal6zati kabelt eles feluleteken at es ne terje meg azt elesen! 
• Ne a kabelnel, hanem a dug6nal fogva es mindig esak szaraz kezzel huzza 
ki a hal6zati kabelt a esatlakoz6 aljzatb61! 
• Ne hasznalja a legnedvesit6t fUrd6kad, zuhany, vagy usz6medenee kbz
vetlen kbzeleben (ezekt61legalabb 3 meter tavolsagot tartson)! Ugy allitsa 
fel a keszuleket, hogy ne erje el azt senki sem a durd6kadb61, vagy a me
deneeb61! 
• Ne hasznalja a keszuleket h6sugarz6, kalyha, vagy mas h6forras k6ze
leben! 
• Ne tegye ki a hal6zati esatlakoz6 kabelt er6s h6hatasnak (forr6 f6z6lap, 
vasal6talp, kalyha, stb.). Ogyeljen arra, hogy ne legyen olajos a hal6zati 
kabel! 
• Ogyeljen arra, hogy uzem kbzben stabil feluleten alljon a keszulek es ugy 
vezesse a hal6zati kabelt, hogy ne botoljanak meg benne! 
• A keszulek nem vedett a frbesbg6 viz ellen! 
• A keszulek esak belteri hasznalatra alkalmas! 
• Ne tarolja es ne hasznalja a szabad eg alatt a keszuleket! 
• A keszuleket (eredeti esomagolasaban) szaraz, fedett helyen, a gyere
kekt61 elzarva tarolja! 
• Haladektalanul esereltesse ki hozzaert6 szakemberrel, vagy a szervizzel az 
esetleg megseru lt, elszakadt hal6zati esatlakoz6 kabelt, vagy villasdug6t, 
hogy elkerulhesse az esetleges aramutes veszelyet! 
• Mindig huzza ki a hal6zati esatlakoz6 kabel villasdug6jat az elektromos 
aljzatb61, miel6tt vizet tbltene a keszulekbe, vagy tisztitana annak bels6 
szerkezeti elemeit! 
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A kesziilek hasznalatba vetele/kezelese 
1. Allitsa fer a kivant helyen stabit, biztos feluletre az Oskar Little leg ned
vesitO keszuleket! Csatlakoztassa a (3) hal6zati kabelt egy megfelelo tap
feszultseget ad6 elektromos esatlakoz6 aljzathoz! Toltse fer a keszulek (2) 
als6 reszet a csapr61, vagy egy kanna segitsegevel vizzel a (9) betolto nyi
lason addig, hogy a viz a max jelzesig erjen! Amennyiben a vizcsap alatt 
tOltbtte fer az als6 reszt, utana helyezze vissza j61 zar6an az (1) felso reszt a 
(2) als6 reszre! 
2. Ezutan mar hasznalatba veheti a keszUieket ugy, hogy bekapcsolja azt 
az (5) be-/kikapcsoI6 gombbal. A keszulek bekapcsolasat a kek vilagit6 
di6da (LED) jelzi. Amennyiben a piros lampa gyulladna fel, az azt jelenti, 
hogy nines viz a keszulekben, vagy nem pontosan illesztette a keszulek felso 
reszet az als6hoz. 
3. A (6) sebessegvalaszt6 gomb megnyomasaval m6dosithatja a nedvesi
tes merteket (a normal parasitast egy kek lampa, az erosebb nedvesitest ket 
kek lampa jelzi). 
4. Amennyiben zavarna a lampak fenyereje (peldaul a haI6szobaban), 
akkor az ejszakai uzernm6d gombbal (7) csokkentheti a lampak fenyerejet. 
A gomb ismetelt megnyomasaval kapcsolhatja ki az ejszakai uzemm6dot. 
• Normal Ozemm6d: Ez a keszOlek alapallapota. 
• Csokkentett fenyereju uzemm6d: Egyszer nyomja meg a (7) fenyero sza
balyoz6 gombot! 
• A feny kikapcsolasa: Ketszer nyomja meg a (7) gombot! 
• A (7) gomb ismetelt megnyomasaval ismet a normal uzemm6dra valt 
vissza a keszulek. 
A (8 es 12) piros LED vilagit6 di6da vilagit mindegyik uzemm6dban (normal 
es ejszakai), ha nines viz a keszulekben. Ez a piros lampa nem is ha lva
nyithat6 Ie, vagy kapcsolhat6 ki. 
5. Az Oskar Little legnedvesitOvel illatanyagokat is bejuttathat a szaba leg
terebe. Javasoljuk, hogy 6vatosan banjon az illatanyagokkal, mivel !lil nagy 
mennyisegben adagolva a keszulek hibas mukodeset okozhatjak es karo
sithatjak is a keszuleket! Az illatanyagok adagolasahoz vegye ki az illatanyag 
tartalyt (10) a (9) betOlto nyilasb61! Cseppentsen legfeljebb 2-3 csepp illata
nyagot a tartalyba es helyezze vissza a betOltOnyilasban kikepzett helyere! 
Az illatanyag cserejehez oblitse at tiszta vizben az illatanyag tartaly! os a 
nemezbetetet! 
6. Amennyiben uzem kbzben kivanja utantolteni a vizet, akkor a (9) betblto 
nyilast a bebnto nyilas megnyomasaval (Push to open) tudja kinyitni. Ezutan a 
keszulek kikapcsolasa nelkul is vizet tolthet bele egy ontozokannaval, vagy 
egy vizes palackb61. FIGYELEM! Amennyiben illatanyagot is toltott a keszu
lekbe, akkor a viz betoltese elott tavotitsa el az illatanyag tartalyt, nehogy viz 
keruljon bele a viz utantoltesekor! Amennyiben megis viz kerOlne bele, akkor 
uritse ki os oblitse ki is alaposan a (2) viztartalyt! Nem kerulhet itlatanyag a viz
tartalyba, mivel tonkreteheti az a tartaly muanyag bevonatat. 
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Fontos tudnival6 
Bizonyos idobe telik a legter nedvesitese a parasit6 kesz(Hekkel. Legalabb 
2-3 6ran at kell uzemeltetnie a berendezest ahhoz, hogy erezze annak 
j6tekony hatasat. Amennyiben igen szaraz kornyezetben uzemelteti a ke
szuleket, akkor javasoljuk, hogy az elso nehany napon folyamatosan jarassa 
azt 2-es sebessegfokozaton, hogy hatekonyan valtoztatni tudja a legter 
paratartalmat! 

Tisztitas es kazetta csere 
Minden karbantartas elott es minden hasznalat utan kapcsolja ki a keszule
ket es huzza is ki a hal6zati csatlakoz6 kabel dugvillajat az elektromos csatla
koz6 aljzatb61! 
Sohase martsa a keszuleket vizbe (ez rovidzarlatot okozhat)! 
• A keszulek kulsejet csak enyhen nedvesitett torlokendovel t6rolje Ie, majd 
utana torolje szarazra! 
• Kethetente: A keszulek belsejenek tisztitasahoz vegye ki a szurokazettat 
es szukseg szerint vizkomentesitse az als6 reszt! A vizko eltavolitasa utan 
alaposan oblitse ki a tartalyt, majd szaritsa ki, mielott ismet hasznalatba 
venne a legnedvesito keszuleket! 
• A lE~gnedvesft6 higienikus es optimalis uzemenek biztosftasa erdekeben a 
szurokazettat legalabb kethavonta cserelje ki! Amennyiben tovabb hasz
nalja a szurokazettat, akkor egyreszt erosen csokkenhet a nedvesito hatas, 
masreszt nem biztositott tovabb a kazetta bakteriumolo hatasa. A szuro
kazettak a szakkereskedesekben vasarolhat6ak meg, ott, ahol az Oskar Little 
keszuleket is vasarolta. 

Az ionizal6 Silver Cube'M eziistkocka 
A (13) ezustkocka az ezustionok folyamatos legterbe bocsatasaval mega
kadalyozza a csirak es bakteriumok legter parasit6 keszulekben val6 elsza
porodasat. Az ezustkocka hasznalataval tisztabba, egeszsegesebbe valik a 
legter. Az ezustkocka hasznos elettartama egy ev. Eppen ezert javasoljuk, 
hogy minden ujabb legter parasitasi szezon elott cserelje ki a keszulekben 
ezt az ezustkockat. Az ezustkocka vizzel erintkezve rogt6n mukodni kezd es 
a keszulek kikapcsolt allapotaban is kifejti a hatasat. 

Javitas/artalmatlanitas 
• Az elektromos keszulekek javitasat (peldaul a hal6zati tapkabel cserejet) 
csak megfeleloen kepzett szakemberek vegezhetik el! A nem szakszeru javi
tas eseten megszunik a keszulekre adott garancia es a gyart6 is minden fele
losseget visszautasit! 
• Sohase vegye hasznalatba a keszuleket, ha megserult a hal6zati csatlako
z6kabel, vagy villasdug6, ha hibasnak talalja a keszuleket, ha leesett, vagy 
mas m6don serult (repedesek/ toresek lathat6ak a hazan). 

Ne engedjen semmilyen idegen targyat sem a keszulekbe esni! 
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A kesziilek artalmatlanitasa 
Az Eur6pai Uni6 forgalomb61 kivont, vagy mar feleslegesse valt elektronikus 
es elektromos keszlilekek kezelesere vonatkoz6 2012/19/CE (WEEE) ren
delkezese eloirja, hogy az elektromos keszlMkek nem dobhat6ak a haztar
tasi hulladektiirol6ba, helyette vigye el a helyi hulladekhasznosit6hoz! 
A helyi onkormanyzat bizonyara meg tudja adni az elektromos hulladekok 
hasznositasaval foglalkoz6 vallalkozasok cimet. Amennyiben elenorizetle
nul tortenik az elektromos keszulekek artalmatlanitasa, akkor az idojaras 
hatasara artalmas, mergezo anyagok kerulhetnek a talajvizbe es ezaltal a 
taplalkozasi lancba, illetve evekre megmergezheti a nove ny- es allatvilagot. 
Az ilyen elektromos es elektronikus hulladekok hasznositasara szakosodott 
vallalkozasok reven biztosithat6, hogy az ujrahasznosithat6 anyagok ujra 
visszakerulhetnek a termelesbe, csokkentheto ezaltal a kornyezet terhelese 
es az ilyen anyagok kornyezetkarosit6 es egeszsegkarosit6 hatasai is kived
hetoek. A keszulek csomagolasan es dokumentaci6jan lathat6 athuzott hul
ladektarol6 edeny szimb61um is erre a kotelezettsegere uta I. Amennyiben 
ujjal valtja Ie a keszuleket, akkor a keszulek elad6jat torveny kotelezi arra, 
hogy teritesmentesen atvegye artalmatlanitas celjab61 a korabban hasznalt 
keszlMket. 

A kesziilek miiszaki adatai 
Para kibocsatasi teljesitmenye 
Nevleges teljesitmenye I. fokozat: 

II. fokozat: 
Meretei (szeles x magas x mely) 
Tomege: 
A viztartaly terfogata 
EU-eloirasoknak val6 megfeleloseg 

Max. 200 g/6ra) 
6 watt 

15 watt 
246 x 290 x 175 mm 
2,50 kg 
2,5 liter 
CE 1 WEE 1 RoHs 

A muszaki adatok valtoztatasanakjogat fenntartjuk! 

GARANCIA 
2 eves garancia 
A goroneiolis kotelezettsegiink kiter jed 0 tervezesi, gyortosi es onyoghi
bokra. Kivetelt kepeznek 0 kop6 olkatreszek, iIIetve a nem szakszerii hasz
nolatM/, vagy tisztitdsMI eredo korosodosok. 

Koszonet mindenkinek, oki reszt vert ebben a projektben: Del Xunak az elk6tefezettsegeertes a kul
ruralis kWonbsegek dthidafdsert, Lin Shoumingnak a tervezesert es Quin Huiyinak a CAD
munkdkert, Mario RorhenbOhlernek a fenykepekerr, Matt; Walkernek az kicsire faragasert, a helyra
karekos megofddsokert es a grafiku5 munkdlatokert. 

Martin Stadler, a Stadler Form ReszvenytOrsasag eln6kvezerigazgat6ja 

-7-



A kesz[ileket Magyarorszagon forgalmazza: 

myRobot Kft. 

www.myrobot.hu 

Mintabolt es ugyfelszolgalat: 

iRobot Centrum 
1148 Budapest, Fogarasi ut 10-14. 

Nyitva tartas 
Hetf6t61-Pentekig: 1 0-t6119 oraig 

Szombaton: 1 0-t6114 oraig. 

Telefon: + 36 1 4682176 
E-mail: info@irobotcentrum.hu 

www.irobotcentrum.hu 

Stadler Formo 


