LUKSUS ŚWIEŻEGO POWIETRZA

WODNY ODŚWIEŻACZ POWIETRZA HYLA AERA
Oto jak działa:
HYLA AERA wniesie do Twojego domu zapach czystej i pachnącej bryzy. Efekt
rozpylania wody. HYLA AERA neutralizuje nieprzyjemne zapachy, bakterie i
zanieczyszczenia powietrza.
Przed użyciem należy zapoznać się z zasadmi bezpieczeństwa użytkowania tego produktu i
upewnić się, że każdy, kto będzie używał tego urządzenia, przeczytał je i zapoznał się z nimi!

Instrukcja obsługi
Wodny odświeżacz powietrza HYLA AERA
Napełnij pojemnik na wodę czystą, świeżą wodą z kranu.
Dodaj kilka kropli swojego ulubionego zapachu HYLA Fragrance.
Znak maksymalnego poziomu wody (max.) znajduje się z tyłu pojemnika na wodę.
Aby włączyć urządzenie, naciśnij przycisk (ON/OFF) lub użyj aplikacji HYLA.
Naciśnij przycisk (LED), aby włączyć/wyłączyć oświetlenie oraz zmienić kolory.

Proszę zwrócić uwagę:
Aby włączyć urządzenie należy nacisnąć przycisk dotykowy (ON/OFF).
Aby włączyć i ustawić oświetlenie zmieniające kolor, należy nacisnąć przycisk dotykowy (LED). Aby
wyłączyć oświetlenie, należy ponownie nacisnąć przycisk dotykowy (LED).
Po włączeniu urządzenia, rozpocznie ono pracę od ostatnio używanego ustawienia.
Jeśli chcesz przywrócić domyślne ustawienia świateł, przytrzymaj przycisk dotykowy (LED) przez co
najmniej 5 sekund.
Przewodnik po obsłudze AERA w aplikacji HYLA (Bluetooth):

Zeskanuj kod QR i zainstaluj aplikację HYLA.

ZAPACHY HYLA: Używaj z wodnym odświeżaczem powietrza HYLA AERA
Otul swoje zmysły delikatnymi zapachami aromatów HYLA, aby nadać Twojemu domowi osobisty
charakter. Wszystkie zapachy HYLA są produkowane na bazie naturalnej i są dostępne w
pojedynczych buteleczkach o pojemności 90 ml oraz w opakowaniach 4 x 90 ml. Dostępnych jest
osiem naturalnych zapachów: Lavender, Pine, Lemon, Eucalyptus, Vanilla-Strawberry, Everest,
Exotic i Menthe. Polecamy również naturalne olejki eteryczne Hyla, których szeroki wybór
znajdziesz w naszym sklepie internetowym (www.hyla-net.pl) oraz AquaFresh.

Czyszczenie i konserwacja
1. Gdy urządzenie nie jest używane, należy odłączyć przewód elektryczny od gniazdka i wyjąć
jednostkę silnikową. Opróżnij wodę z pojemnika na wodę i używaj tylko wilgotnej szmatki do
czyszczenia urządzenia w celu jego przechowywania.
2. Aby wyczyścić lejek, wyjmij zespół silnikowy, a następnie wyjmij lejek obracając go w kierunku
przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. Wyczyść lejek wodą i załóż go ponownie zgodnie z
kierunkiem ruchu wskazówek zegara.
3. Do czyszczenia zbiornika na wodę należy używać wody z kranu. Panewki na wodę nie należy myć w
zmywarce do naczyń. Temperatura wody nie powinna przekraczać 60°C.
4. Aby zapobiec porażeniu prądem, nigdy nie zanurzaj urządzenia w wodzie ani nie myj pod bieżącą
wodą
5. Nigdy nie używaj żrących płynów do czyszczenia urządzenia.

Rozwiązywanie problemów
•
•
•
•

Efekt oczyszczania nie jest satysfakcjonujący: zmień wodę i dodaj zapach.
Nadmierny hałas: sprawdź, czy lejek nie jest poluzowany i załóż go ponownie.
Urządzenie nie uruchamia się: sprawdź jednostkę silnikową i upewnij się, że jest prawidłowo
umieszczona na zbiorniku na wodę.
Wewnątrz zbiornika na wodę nie ma strumienia wody: sprawdź otwór lejka i w razie potrzeby
udrożnij go.

WAŻNE WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA
PROSZĘ PRZECZYTAĆ PRZED UŻYCIEM URZĄDZENIA HYLA AERA
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Podczas korzystania z urządzenia elektrycznego HYLA AERA należy zawsze przestrzegać
poniższych zasad, aby zmniejszyć ryzyko pożaru, porażenia prądem, wypadku lub obrażeń:
Używaj urządzenia tylko w sposób opisany w niniejszej instrukcji.
Używaj urządzenia tylko na bezpiecznej i równej powierzchni.
Używaj urządzenia wyłącznie w pomieszczeniach zamkniętych.
Trzymaj urządzenie w odległości około 2 m od telewizora, radia lub innych urządzeń
elektrycznych.
Nie umieszczaj urządzenia w pobliżu zasłon.
Surowo zabrania się używania urządzenia w środowisku łatwopalnym i wybuchowym. Unikaj
wystawiania urządzenia na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
Nie umieszczaj urządzenia bezpośrednio pod klimatyzatorem, w przypadku wycieku wody z
klimatyzatora na urządzenie.
Nie używaj urządzenia w pobliżu urządzeń gazowych, urządzeń grzewczych lub pieców.
Urządzenie nie jest zabawką. Dzieci powinny być nadzorowane, aby nie bawiły się
urządzeniem. Należy zachować szczególną ostrożność, gdy wodny odświeżacz powietrza jest
używany przez dzieci lub w ich pobliżu.
Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych
zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, lub nieposiadające doświadczenia i
wiedzy, chyba że osoba odpowiedzialna za ich bezpieczeństwo zapewniła im nadzór lub
instrukcje dotyczące korzystania z urządzenia.
Nie przepełniaj miski na wodę - nigdy nie przekraczaj maksymalnego poziomu wody. Nie
używać gorącej wody!
Woda i zapachy (olejki eteryczne) powinny być wymieniane codziennie lub po każdym użyciu.
Stosuj tylko oryginalne olejki Hyla.
Opróżnij wodę z pojemnika na wodę, gdy nie używasz urządzenia.
Zawsze odłączaj wtyczkę od gniazdka elektrycznego przed wyjęciem jednostki silnikowej lub
gdy urządzenie nie jest używane. Nie należy wkładać miski wodnej do zmywarki.
Nigdy nie zanurzać jednostki silnikowej w wodzie ani nie myć pod bieżącym kranem! Do
czyszczenia urządzenia używaj tylko wilgotnej szmatki lub gąbki.
Do czyszczenia urządzenia używaj czystej wody z kranu. Nie używać żadnych środków
chemicznych do czyszczenia urządzenia.
Wyłącz urządzenie przyciskiem dotykowym (ON/OFF) przed odłączeniem go od zasilania.
Przed użyciem upewnij się, że napięcie podane na etykiecie jest zgodne z napięciem
lokalnym.
Nie należy dotykać przewodu elektrycznego lub wtyczki mokrymi rękami.
Nie odłączaj urządzenia ciągnąc za przewód elektryczny. Aby odłączyć urządzenie, chwyć za
wtyczkę, a nie za przewód.
Nie używaj tego urządzenia, jeśli ma uszkodzony przewód elektryczny lub wtyczkę. Jeśli
wodny odświeżacz powietrza nie działa tak, jak powinien, został upuszczony lub zanurzony w
wodzie, nie należy dłużej używać tego urządzenia.
Pojemnik na wodę powinien być czyszczony co kilka dni.
Należy pamiętać, że wysoki poziom wilgotności może sprzyjać rozwojowi organizmów
biologicznych w środowisku.

•
•
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•

Obszar wokół urządzenia powinien być suchy przez cały czas. Jeśli jest mokry lub wilgotny,
wyłącz urządzenie i osusz teren.
Podczas napełniania i czyszczenia odłącz urządzenie od zasilania.
Nigdy nie pozostawiaj wody w pojemniku na wodę, gdy urządzenie nie jest używane.
Opróżnij i wyczyść urządzenie przed przechowywaniem. Wyczyść urządzenie przed
następnym użyciem.

DEKLARACJA ZGODNOŚCI CE
HYLA AERA water air freshener
Typ: HDL-6168-HYLA
Deklarujemy na naszą wyłączną odpowiedzialność, że ten produkt jest zgodny z następującymi
normami lub znormalizowanymi dokumentami:
Janez Pogačar
W przypadku modyfikacji produktu, która nie została z nami uzgodniona, niniejsza deklaracja traci
ważność, a gwarancja wygasa.
EN 55014-1:2017, EN 55014-1:2017/A11:2020,
EN IEC 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013/A1:2019,
EN 55014-2:2015, EN 301 489-1 V2.2.3:2019,
EN 301 489-17 V3.2.4:2020 ETSI, EN 300 328 V2.2.2:2019,
EN 62479:2010, EN 50663:2017, EN 60335-1:2012/A2:2019,
EN 60335-2-98:2003/A2:2008, EN 62233:2008
zgodnie z przepisami 73/23/EWG, 89/392/EWG, 89/336/EWG w tym 92/31/EWG i 93/68/EWG.
HYLA d. o. o., Ljubljana, Slovenia
10. 6. 2021

W przypadku nieuzgodnionej z nami modyfikacji produktu niniejsze oświadczenie traci ważność, a
gwarancja wygasa.

