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1 LEES EERST DE GEBRUIKSAANWIJZING.

2 RAADPLEEG BIJ TWIJFEL UW DEALER.
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1. PROSIMO, DA NAJPREJ PREBERETE PRIROČNIK ZA UPORABO.

2. ČE IMATE KAKRŠNEKOLI POMISLEKE, SE POSVETUJTE Z VAŠIM TRGOVCEM.
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Spoštovani gospod, gospa,

Čestitamo vam ob nakupu vašega vlažilnika zraka. Pridobili ste izdelek visoke kakovosti, 

ki vam bo ob pravilni uporabi več let v zadovoljstvo. Prosimo vas, da najprej preberete 

priročnik za uporabo in s tem zagotovite optimalno življenjsko dobo vašega vlažilnika 

zraka. V imenu izdelovalca vam nudimo dve leti garancije za proizvodne napake ali okvare 

materiala.

Uživajte ob svojem vlažilniku zraka.

S spoštovanjem,

PVG Holding B.V.

Oddelek za poslovanje s strankami
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1 LEES EERST DE GEBRUIKSAANWIJZING.

2 RAADPLEEG BIJ TWIJFEL UW DEALER.

POMEMBNI SESTAVNI 
DELI

Šoba za meglico   

Enota za dišave  

Rezervoar za vodo 

Filter za mehčanje 

vode (niso vključeni)  

Ultrazvočni 

pretvornik  

Grelni element PTC  

Loputa za pepel  

Nadzorna plošča
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G POZOR
Pred uporabo najprej preverite ultrazvočni pretvornik. Če je ultrazvočni 

pretvornik poškodovan, naprave ne uporabljajte.
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1. VARNOST

• Pred uporabo pazljivo preberite ta navodila in 
jih shranite za prihodnjo uporabo.

• Namestitev mora biti popolnoma v skladu s kra-
jevnimi predpisi, določbami in standardi. 

• Izdelek je primeren le za za domačo uporabo v 
zaprtih prostorih in v normalnih pogojih delo-
vanja.

• Naprava ustreza napetostim od 220-240 V ~ 
50/60 Hz.

• Če je napajalni kabel poškodovan, ga mora 
zamenjati pooblaščeni servis ali druge uspo-
sobljene osebe, da bi se izognili morebitnim 
nevarnostim.

• Storilnost vlažilnika zraka je odvisna od tempe-
rature in vlažnosti v prostoru.

• Naprave naj ne uporabljajo osebe (tudi otroci) 
z zmanjšanimi fizičnimi, čutnimi ali duševnimi 
sposobnostmi, ali osebe s premalo izkušnjami in 
znanja, razen če jih nadzoruje ali jim daje navo-
dila za uporabo naprave oseba, ki je odgovorna 
za njihovo varnost.

• Elektricni napajalnik naj preveri kvalifi ciran 
strokovnjak, v kolikor dvomite v kompatibil-
nost.

• Če naprave ne uporabljate, izvlecite vtič iz vtič-
nice.

• V odprtine naprave ne vstavljajte predmetov.
• Ustnik pršila nikoli ne usmerite proti pohištvu 

ali elektronskim napravam, saj le-te tako lahko 
poškodujete.

• Naprave nikoli ne vklapljajte s praznim vodnim 
rezervoarjem.

• Kadar je v njej voda, naprave nikoli ne premi-
kajte. 

y
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• Naprave nikoli ne potapljajte v vodo ali druge 
tekočine.

• Ker naprava izpihuje paro, jo uporabljajte pre-
vidno. 

• Vodo iz pipe lahko uporabljate le takrat, kadar 
je njena trdota med 40 in 75 mg kalcijevega 
karbonata (CaCO3) na liter vode. Voda z višjo 
vsebnostjo kalcijevega karbonata lahko pov-
zroči nabiranje vodnega kamna v napravi in/ali 
na ohišju naprave, ali stvareh v bližini napra-
ve (npr. pohištvo). Trda voda lahko poškoduje 
napravo. Takšnih okvare niso zajete v garancijo.

• Vodni kamen odstranite s tekočino proti vodne-
mu kamnu.

• Da preprečite morebitno okužbo z legione-
lo, je potrebno vodo v rezervoarju menjati vsaj 
enkrat tedensko.

• Naprave nikoli ne vklapljajte, kadar voda v 
rezervoarju stoji dalj kot  teden dni.

• Vodi (destilirani) v vodnem rezervoarju ne 
dodajajte drugih tekočin. Tekočine kot npr. ete-
rična olja lahko poškodujejo napravo.

•  To napravo lahko uporabljajo otroci, starejši od 
8 let, in osebe z  zmanjšanimi fizičnimi, zaznav-
nimi ali duševnimi sposobnostmi ali s pomanj-
kanjem izkušenj in znanja, če delajo pod nad-
zorom, oziroma so prejeli navodila za varno 
uporabo naprave in razumejo tveganje, ki je pri 
uporabi prisotno.

• Otroci se z napravo ne smejo igrati.
• Otroci naprave ne smejo čistiti in vzdrževati, če 

niso pod nadzorom.
• Med polnjenjem in čiščenjem napravo izklopite 

iz električnega omrežja. 
• Napravo je treba vedno namestiti na trdno, 

ravno, vodoodporno površino, ki je vsaj 1,2 m 
oddaljena od postelje in 30 cm od stene. 

y
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• Če je napajalni kabel poškodovan, ga mora 
zamenjati proizvajalec, služba za podporo 
strankam ali primerljivo usposobljena oseba, da 
se preprečijo nevarnosti.

2. NAMESTITEV

PRED UPORABO PAZITE NA NASLEDNJE

1. Te naprave ne namestite v bližini ljudi, da preprečite njihovo neudobje.

2.  Te naprave ne namestite v bližini lesenega pohištva, da preprečite vlaženje in 

poškodbe pohištva.

3.  To napravo namestite, tako da bo poravnana in oddaljena od stene vsaj 30 cm, s čimer 

zagotovite pravilno delovanje.

G POZOR
Pred uporabo najprej preverite ultrazvočni pretvornik. Če je ultrazvočni 

pretvornik poškodovan, naprave ne uporabljajte.

POSTOPKI ZA UPORABO

1. Iz vodnega odtoka odstranite vodni rezervoar, obrnite in odprite pokrov vodnega 

rezervoarja, ga napolnite z ustrezno količino vode, nato na vodni rezervoar privijte 

pokrov, rezervoar dobro namestite v vodni odtok, tako da bo zagotovo nameščen v 

pravilnem položaju.

2.  Napravo priključite na 220–240-Voltno vtičnico, tako da se preklopi v stanje pripravl-

jenosti. Pritisnite tipko za napajanje, tako da začne naprava delovati. Na začetku je 

privzeta hitrost minimalna, s pritiskom tipke za meglico +/- pa nastavite prostornino 

meglice.

3.  Pritisnite tipko za ogrevanje, tako da začne ogrevanje PTC delovati.

4.  S pritiskom gumba za negativne ione začne naprava ustvarjati ione.

5.  Če se med uporabo vklopi ikona za pomanjkanje vode, naprava preneha delovati. 

Vlažilnik bo nadaljeval z delovanjem, šele ko bo vodni rezervoar napolnjen.

6.  V šobi za meglico je enota za dišave. Šobo lahko odprete in na gobico nakapate nekaj 

kapljiv esencialnega olja, nato pa šobo pritrdite nazaj. Kadar je vlažilnik vklopljen, 

skupaj z meglico izhaja tudi vonj.

3. UPRAVLJANJE

  Nadzorovanje moči: za VKLOP ali IZKLOP pritisnite gumb za napajanje. Kadar je 

napajanje VKLPOLJENO, mora biti hitrost meglice na majhni hitrosti, temperatura 

meglice pa je običajna.

  Indikator pomanjkanja vode: kadar je nivo vode nizek, bo prikazan v rdeči barvi, tako 

da vas opomni, da je treba v vodni rezervoar dodati vodo, vlažilnik pa se samodejno 

izklopi, kadar se prikaže ta indikator. Po dolivanju vode morate VKLOPITI napajanje, da 

vklopite vlažilnik.
y
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  Nastavljanje prostornine meglice: s pritiskom tega gumba lahko spreminjate 

prostornino meglice od L (Low – nizka) ,M (Medium – srednja) do H (High – visoka).

  Nastavitev časovnika: Ta gumb lahko pritisnete, da nastavite časovnik na 2 uri, 4 ure, 

8 ur, kakor je potrebno. Vlažilnik se izklopi po izteku vnaprej nastavljenega časa. 

Programiranje časovnika poteka v vrstnem redu 2 uri – 4 ure – 8 ur – izklop.

  Funkcija tople meglice: če pritisnete ta gumb, se meglica po nekaj minutah ogreje 

(okoli 8–10 minut, odvisno od vremena), kar vam bo pozimi dalo topel občutek, vendar 

pazite, da se ne dotaknete tople meglice v bližini šobe. Za izklop funkcije tople meglice 

morate še enkrat pritisniti isti gumb, nakar se njena temperatura vrne na običajno.

  Funkcija ION: ko pritisnete to tipko, se vklopi funkcija ION, s ponovnim pritiskom pa se 

funkcija ION izklopi.

  Gumb nočne lučke/načina spanja: S pritiskom tega gumba enkrat se nočna lučka vklopi, 

s ponovnim pritiskom gumba pa se lučka ponovno izklopi. Gumb lahko držite pritisnjen 

tri sekunde, nakar se vklopi način spanja, v katerem se izklopijo vse lučke in indikator 

vlažilnika. Za izhod iz načina spanja pritisnite kateri koli gumb.

  Funkcija samodejnega delovanja: s pritiskom na ta gumb preklopite napravo v 

samodejni način, vlažilnik zaznava dejansko stopnjo vlažnosti v prostoru in v primeru 

vlažnosti, nižje od 70 % RV, nadaljuje z delovanjem, dokler ne doseže 70-odstotne 

RV, nato pa se samodejno izklopi. Če se raven vlažnosti znova niža pod 70-odstotno 

RV, se vlažilnik samodejno znova vklopi in poskrbi, da raven vlažnosti ostane enaka 

približno 70 % RV ves čas. S ponovnim pritiskom gumba za samodejni način izstopite iz 

samodejnega načina.

4. OPOZORILA

1. Posode nikoli ne polnite z vodo, ki je toplejša od 30 °C.

2. Posode nikoli ne polnite tako, da vodo vlivate skozi glavo za hladno pršenje.

3. Poskrbite za to, da pokrovček za vodo ne pušča. Vedno ga čvrsto zaprite.

4. Poskrbite, da sta naprava in posoda vedno čista. Pred uporabo naprave očistite 

morebitno umazanijo.

5. Izhoda glave za hladno pršenje ne nameščajte preblizu naprave, pohištva itd., da 

preprečite škodo zaradi vlage.

6. Redno preverjajte dejansko zračno vlago v prostoru, da preprečite morebitno škodo 

na pohištvu, napravah itd. zaradi visoke zračne vlage.

y
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5. VZDRŽEVANJE

G OPOZORILO
pred čiščenjem in vzdrževanjem naprave jo izklopite in izvlecite vtič. Poskrbite, da 

bo naprava izklopljena, da preprečite električni udar.

ČIŠČENJE OSCILACIJSKE PLOŠČE

1. Iz vlažilnika odstranite vodni rezervoar.

2.  Preostalo vodo izlijte v vodni odtok

3.  S čisto krtačo očistite oscilacijsko ploščo. Za čiščenje oscilacijske plošče ne uporabljajte 

gospodinjskih čistil, ker s tem vplivate na njihovo življenjsko dobo.

Vlažilnika ne izpostavljajte svečam, sajam, kaminom, pepelu in dimu.

G POZOR
Pri čiščenju oscilacijske plošče uporabljajte rokavice, da preprečite opekline rok 

zaradi vroče vode v vodnem odtoku.

ČIŠČENJE ZUNANJOSTI VLAŽILNIKA

1. Izklopite napravo in izvlecite vtič.

2.  Brisačo namočite z majhno količino milnice in očistite zunanjost vlažilnika.

3.  Ne pustite, da bi voda prodrla v napravo. S tem lahko povzročite poškodbe naprave in 

električni udar.

4.  Po čiščenju namestite napravo na prezračeno mesto, da se posuši (ne izpostavljajte je 

soncu). Napravo lahko uporabljate šele, ko se posuši.

6. MOTNJE

Običajne težave Analiza okvare Rešitve

Naprava ne deluje.

1.Napajalno stikalo ni vklo-
pljeno

1.Vklopite stikalo

2.Pozabili ste na povezavo z 
električnim omrežjem

2.Preverite, ali je kabel pri-
ključen

3.Pomanjkanje vode 3.Dolijte vodo

4.Naprava ne greje 4.Pritisnite tipko za ogrevanje

5.Ploveča krogla je okvarjena
5.Preverite, ali je ploveča 
krogla sestavljena in na ustre-
znem mestu

Učinek meglice je šibek 

1.Izhod za meglico je zamašen
1.Preverite izhod za meglico 
in poskrbite, da ne bo zama-
šen

2.Nivo vode v vodnem odtoku 
je previsok

2. Izpraznite vodni rezervoar 
in kad ter rezervoar znova 
napolnite s hladno vodovo-
dno vodo

y
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7. TEHNIČNE LASTNOSTI 

Model H 609

Napetost 220-240~50/60Hz

Električna moč 115 W 

Prostornina posode za vodo 7,5 l

Največja moč pršenja 9,6 l/day

Mere (mm) V x Š x G 259x182x397

Neto teža 2,6 Kg

8. GARANCIJSKI POGOJI

Za vaš vlažilnik zraka velja od dneva nakupa dvoletna garancija. Vse materialne ali 

proizvodne napake bodo popravljene zastonj. Velja naslednje:

• Zahteve po odškodnini, vkljucno s posledicno škodo, ne bodo upoštevane.

•  Zaradi popravil in zamenjav sestavnih delov v garancijskem obdobju se garancijsko 

obdobje ne bo podaljšalo.

•  Garancija ne velja, ce so bile na napravi izvedene kakršnekoli predelave, ce so bili 

vanjo namešceni neoriginalni sestavni deli ali ce je vlažilnik zraka popravljala tretja 

stranka.

•  Za sestavne dele, podvržene normalni obrabi in trganju, kot je npr. zracni filter, 

garancija ne velja.

•  Garancija je veljavna le ob predložitvi originalnega, nespremenjenega in z datumom 

ter žigom opremljenega racuna o nakupu.

•  Garancija ne krije škode, povzrocene z dejanji, drugacnimi od tistih, opisanih v 

prirocniku za uporabo ali zaradi nemarnosti.

•  Stroški transporta in tveganje pri transportu vlažilnika zraka ali njegovih sestavnih 

delov gredo vedno na racun kupca.

Da bi preprecili nepotrebne izdatke, vam priporocamo, da vedno najprej pozorno 

preberete prirocnik za uporabo. Ce to ne reši problema, odnesite vlažilnik zraka v 

popravilo k vašemu trgovcu.

Izrabljenih električnih napravne odstranite med nerazvrščene komunalne odpadke, 

uporabite ločene zbiralnice. Za informacije o razpoložljivih sistemih zbiranja se obrnite 

na lokalne oblasti.  Če električne naprave odstranite na odlagališčih ali smetiščih, lahko 

pride do uhajanja nevarnih snovi v podtalnico in v verigo preskrbe s hrano, do škode za 

zdravje in dobro počutje. Pri zamenjavi starih naprav z novimi je trgovec pravno obvezan, 

da brezplačno vzame nazaj   staro napravo v odstranjevanje.

SPLET

Da bi vam še bolje pomagali, lahko zadnjo različico navodil za uporabo, namestitev in 

servisiranje prenesete s strani www.qlima.com.

y
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Generalni servis 

ETIS d.o.o., trgovina in servis Vidmar  
Tržaška cesta 333  
1000 Ljubljana 
tel: 01 / 200 - 7000, e-pošta: servis@etis.si 

GARANCIJSKI LIST 

GARANCIJSKA IZJAVA: 

■ V imenu proizvajalca servis garantira, da bo proizvod pravilno deloval, če ga boste uporabljali v skladu z
njegovim namenom in navodili za uporabo;

■ V kolikor je potrebno proizvod poslati pooblaščenemu serviserju ali uvozniku, Vas prosimo da priložite
garancijski list, račun in kratek opis napake. Stroške prevoza do najbližjega servisa, priznamo samo v primeru
ko je prevoz izvršen z javnim prevozom (pošta,vlak) in dokazilom o plačilu. V primeru poškodbe proizvoda pri
prevozu je rizik na kupčevi strani.

■ servis bo v garancijskem roku na svoje stroške poskrbel za odpravo okvare ali pomanjkljivosti na proizvodu,
zaradi katere aparat ne deluje, če je bil proizvod uporabljan v skladu s prvo točko te izjave;

■ v primeru, da aparat v garancijski dobi ne bo popravljen v 45 dneh od datuma dostave aparata v servisno enoto,
bomo aparat na vašo zahtevo zamenjali z novim;

■ garancijski rok bo podaljšan za čas popravila;
■ za napake, ki nastanejo zaradi zunanjih uplivov (mehanske poškodbe ali izguba hladilnega sredstva po krivdi

kupca ali tretje osebe, poseg v aparate brez našega pooblastila, nepravilna uporaba, malomarno ravnanje,
prenapetosti v omrežju, zaradi izcedka iz baterije, višja sila ...), garancija ne velja;

■ ta garancija se tudi ne nanaša na dele podvržene obrabi in potrošni material (filtri, baterije, hladilno sredstvo …
itd);

■ garancijski zahtevki se sprejmejo le ob sočasni predložitvi potrjenega garancijskega lista in originalnega računa;
■ rok zagotovljenega servisiranja in nudenja rezervnih delov je najmanj 3 leta po izteku garancije;
Garancijski rok začne teči z dnem prodaje končnemu kupcu, kar dokažete s potrjenim
garancijskim listom in originalnim računom podjetja, ki je proizvod prodalo.
Garancija velja na geografskem območju republike Slovenije
Garancija ne izključuje pravi potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu

GARANCIJSKI ROK: 
model  doba 
QLIMA  2 leti 

Proizvajalec: PVG International b.v., Kanaalstraat 12C – 5347 AB Oss, Nizozemska 
Proizvod (obkroži): Razvlaževalec, prenosna klima, čistilec zraka, električni grelec 
Drugo: 
Tip: 

Serijska št.: 
 

Ime in sedež podjetja, ki je proizvod prodalo: 

Podpis prodajalca: 

Pečat podjetja: 

Datum prodaje: 
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D  Benötigen Sie weitere Informationen oder treten Probleme auf, besuchen Sie bitte unsere Website www.qlima.com, oder setzen Sie sich mit 
unserem Kundendienst in Verbindung (Telefonnummer auf www.qlima.com). 

DK  For alle yderligere oplysninger eller ved eventuelle problemer med apparatet henvises til www.qlima.com eller det lokale Kundecenter (telefon-
numre findes i www.qlima.com). 

ES  Si necesita información o si tiene algún problema, visite nuestra página Web www.qlima.com, o póngase en contacto con el servicio cliente 
(hallará el número de teléfono en www.qlima.com). 

F  Si vous souhaitez obtenir des informations supplémentaires ou si vous rencontrez un problème, rendez-vous sur notre site Web (www.qlima.com) 
ou contactez notre service client (vous trouverez l’adresse et numéro de téléphone sur www.qlima.com). 

FIN  Jos haluat huoltoapua, lisätietoja tai laitteen kanssa tulee ongelmia, tutustu verkkosivustoon osoitteessa www.qlima.com tai kysy neuvoa PVG 
kuluttajapalvelukeskuksesta (www.qlima.com). 

GB  If you need information or if you have a problem, please visit the our website (www.qlima.com) or contact our sales support (you find its phone 
number on www.qlima.com) 

I  Per informazioni e in caso di problemi, visitate il sito Web www.qlima.com oppure contattate il Centro Assistenza Clienti (per conoscere il 
numero di telefono, consultate www.qlima.com).

N  Hvis du trenger informasjon, eller hvis du har et problem med produktet, kan du gå til nettsidene www.qlima.com. Alternativt kan du kontakte 
med PVG’ forbrukertjeneste (telefonnummeret i www.qlima.com). 

NL  Als u informatie nodig hebt of als u een probleem hebt, bezoek dan de onze website (www.qlima.com) of neem contact op met de afdeling 
sales support (adres en telefoon op www.qlima.com). 

P  Se necessitar de informações ou se tiver problemas, visite o Web site www.qlima.com ou contacte o Centro de Assistência (número de telefone 
o www.qlima.com)

PL  W przypadku problemów i w celu uzyskania szczegółowych informacji odwiedź stronę internetową Qlima dostępną pod adresem www.qlima.com 
lub skontaktuj się z Centrum kontaktów Qlima (www.qlima.com)

S  Om du behöver service eller information eller har problem med apparaten kan du besöka www.qlima.com eller kontakta Qlima kundtjänst (du 
hittar telefonnumret på www.qlima.com). 

SLO Če želite dodatne informacije, obiščite spletno mesto podjetja na naslovu www.qlima.com ali pokličite na telefonsko (www.qlima.com).
TR  Daha fazla bilgiye ihtiyaç duyarsanız veya bir sorunla karşılaşırsanız, www.qlima.com adresindeki Qlima Internet sitesini ziyaret edin veya  

ülkenizde bulunan Qlima müşteri merkeziyle iletişim kurun (telefon numarasını: www.qlima.com).

--- --- -- ---- 
-- -- --- ----- 
-- -- --- ----- 
-- ---- -- ----

-- -- --- ----- 
-- -- --- ----- 
--- --- -- ---- 
-- ---- -- ----

www.Qlima.com

Distributed in Europe by PVG Holding B.V.

PVG Holding BV – Kanaalstraat 12 C - 5347 KM Oss – the Netherlands
                                   P.O. Box 96 – 5340 AB Oss – the Netherlands
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