
 

 

 

 

 

Návod na použitie zvlhčovača 
Meaco Deluxe 202 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Zvlhčovač Meaco Deluxe 202 

Pred použitím prístroja Meaco Deluxe 202 si prečítajte tento návod na použitie 
a uschovajte ho pre prípad, že doň budete musieť v budúcnosti nazrieť. 

 

 

 

Ďakujeme, že ste si zvolili Meaco, naozaj si to vážime. 
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INFORMÁCIE TÝKAJÚCE SA BEZPEČNOSTI 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------- 

Tento prístroj sa nesmie používať v miestnostiach za nasledujúcich podmienok:  
- potenciálne výbušné ovzdušie 
- agresívne ovzdušie 
- ovzdušie s vysokou koncentráciou rozpúšťadiel  
- extrémne vysoké množstvo prachu v ovzduší  

 

Uchovávajte mimo dosahu detí: Nedovoľte, aby sa s jednotkou alebo v jej okolí hrali deti. To by 
mohlo viesť k zraneniu. Uistite sa, že jednotka nie je prístupná deťom, keď nie sú pod dohľadom. 
Tento spotrebič nie je určený pre osoby (vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo 
duševnými schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, ak nie sú pod dohľadom osoby 
zodpovednej za ich bezpečnosť alebo ak jej neboli poskytnuté pokyny týkajúce sa používania tohto 
spotrebiča.  

Uzemnite jednotku: Jednotku vždy prevádzkujte iba s uzemnenou zástrčkou a uzemnenou 
elektrickou zásuvkou. Uzemnená zástrčka je základným bezpečnostným prvkom, ktorý pomáha 
znižovať riziko zásahu elektrickým prúdom alebo požiaru.  

Chráňte napájací kábel pred poškodením: Nikdy jednotku nepoužívajte, ak je poškodený napájací 
kábel, pretože by to mohlo viesť k úrazu elektrickým prúdom alebo požiaru. Ak je napájací kábel 
poškodený, je nutné ho nahradiť káblom rovnakého typu a menovitého prúdu.  

Predlžovacie káble: Predlžovacie káble musia byť uzemnené a musia byť schopné jednotke dodávať 
zodpovedajúce napätie.  

Zaobchádzajte s jednotkou opatrne: Jednotku nepúšťajte na zem, nehádžte a nenarážajte s ňou. 
Hrubá manipulácia môže poškodiť komponenty alebo elektroinštaláciu a môže mať za následok vznik 
nebezpečného stavu.  

Prevádzkujte na stabilnom povrchu: Jednotku vždy prevádzkujte na stabilnom rovnom povrchu, 
napríklad na podlahe alebo na pevnom kuse nábytku, aby jednotka nemohla spadnúť a spôsobiť 
zranenie.  

Uchovávajte mimo dosahu vody: Jednotku nikdy neprevádzkujte v stojacej vode, mohlo by tak 
vzniknúť riziko úrazu elektrickým prúdom. Neskladujte ani neprevádzkujte vonku. Ak je elektrické 
vedenie alebo súčasti mokré, dôkladne ich pred použitím prístroja osušte. V prípade pochybností 
prístroj nepoužívajte a poraďte sa s kvalifikovaným elektrikárom alebo technikom schváleným 
spoločnosťou Meaco.  

Udržujte prívod vzduchu v čistote: Dbajte na to, aby nebol prívod vzduchu zapchatý či 
zablokovaný, napríklad umiestnením jednotky príliš blízko k záclonám, stenám alebo čomukoľvek, čo 
by obmedzovalo prívod vzduchu. Mohlo by dôjsť k prehriatiu jednotky a vzniku nebezpečenstva 
požiaru či úrazu elektrickým prúdom.  

Udržujte elektrické súčasti v suchu: Nikdy nedovoľte, aby sa do elektrických súčastí dostala voda. 
Ak tieto oblasti z akéhokoľvek dôvodu navlhnú, dôkladne ich pred použitím jednotky osušte. 
V prípade pochybností prístroj nepoužívajte a poraďte sa s kvalifikovaným elektrikárom alebo 
technikom schváleným spoločnosťou Meaco.  

Osoba zodpovedná za prevádzku prístroja musí poskytnúť používateľovi návod na obsluhu a uistiť sa, 
že používateľ návodu rozumie.   
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VŠEOBECNÉ POKYNY 

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

• Pred prvým uvedením zvlhčovača do prevádzky si treba dôkladne preštudovať návod 
na obsluhu.  

• Po prijatí zvlhčovača by ste zariadenie mali skontrolovať, či pri preprave nedošlo k jeho 
poškodeniu. V prípade poškodenia by ste mali okamžite informovať odosielateľa.  

• Zvlhčovač by mal byť umiestnený na stabilnom rovnom povrchu. Neumiestňujte zvlhčovač do 
blízkosti zdrojov tepla, ako je kozub alebo sporák. Neumiestňujte zvlhčovač na priame 
slnečné svetlo.  

• Uistite sa, že je zvlhčovač umiestnený mimo dosahu nábytku alebo elektronických zariadení, 
aby sa vplyvom vlhkosti nepoškodili.  

• Dôrazne odporúčame používať zvlhčovač s filtrom na uhličitan vápenatý, aby nedošlo 
k poškodeniu vodným kameňom, najmä v oblastiach s tvrdou vodou.  

• Uchovávajte obal zvlhčovača na bezpečnom mieste, aby bolo zariadenie možné bezpečne 
odoslať, ak bude nutné vykonať servis. Aby ste šetrili miestom, môžete prerezať lepiacu 
pásku nožom a kartónovú škatuľu poskladať.  

 

 

INFORMÁCIE TÝKAJÚCE SA PREVÁDZKY ZVLHČOVAČA                               
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Vysokorýchlostné vibrácie vnútri zvlhčovača vytvárajú drobné čiastočky vody, ktoré sa do miestnosti 
vháňajú z hornej časti zvlhčovača.  

Odporúčame zvlhčovač nastaviť tak, aby dosiahol cieľovú úroveň 40 % až 60 % relatívnej vlhkosti. Pri 
68 % vzniká pleseň, takže je dôležité nenastavovať cieľovú úroveň vlhkosti príliš vysoko.  

Ultrafialová lampa v základni zvlhčovača usmrtí po zapnutí baktérie a ďalšie choroboplodné zárodky, 
ktoré by sa mohli vyskytovať vo vode. Tak je zaistené, že zvlhčená hmla je čo najčistejšie. V rámci 
tohto procesu sa plast v podstavci zafarbí a zožltne. Nejde o poruchu a je nemožné tomuto procesu 
zabrániť. Ide o dôkaz toho, že UV lampa plní svoju funkciu. UV lampa sa po vybratí nádrže zo 
základne vypne. Pri používaní sa nikdy nepokúšajte dívať priamo do UV lampy, pretože by vám 
mohla poškodiť zrak. 

Je úplne normálne, že ultrazvukový zvlhčovač vzduchu vytvára na povrchu, na ktorom stojí, mláku 
vody. Môžete sa tomu vyhnúť alebo to obmedziť tým, že zatlačíte hmlové dýzy od seba tak, aby sa 
zaistilo, že sa hmla šíri rôznymi smermi a že sa nesústredí iba v jednej oblasti. V prípade potreby 
môžete taktiež znížiť množstvo hmly a znížiť tak množstvo vlhkosti dopadajúcej pred zvlhčovač. Je 
možné použiť aj ventilátor Meaco, ktorý pomôže rozptýliť hmlu po celej izbe. 

Ak je nábytok, ktorý sa nachádza v blízkosti zvlhčovača, náchylný na poškodenie vlhkosťou, 
odporúčame premiestniť ho na iné miesto alebo povrch pred zvlhčovačom chrániť. 
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OPIS PRODUKTU                                                                                     -
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

1. Hmlová dýza 
 

2. Horný kryt 
 

3. Čistiaca kefka 4. Rukoväť nádržky na 
vodu 
 

5. Nádržka na vodu  6. Okienko na sledovanie 
hladiny vody 

7. Uzáver nádržky na 
vodu 

8. Plášť nádržky na vodu 
 

9. Ovládací panel 10. Vývod vzduchu  11. Základňa  12. HEPA/uhlíkový filter 
 

13. Kryt filtra  14. Nožičky  15. Priehradka na vôňu 16. Napájací kábel 

 
17. Senzor vlhkosti    

  Nožičky          Kefka           Diaľkové ovládanie 
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POHĽAD ZHORA 

 
 

HORNÝ KRYT 

 

 

 

  

 

NÁDRŽKA NA VODU 

 

 

 

ZÁKLADŇA 

 

 

 

 

 

 

 
POHĽAD ZOSPODU 

Vypúšťací otvor 
(bezpečnostný 

prvok) 

PTC ohrievač 

Kryt HEPA filtra 

Priehradka 
na vôňu 

Rukoväť 

Hmlová dýza  

Uzáver nádržky na 
vodu 

Snímač nízkej hladiny 
vody 

Snímač teploty a vlhkosti 

Ultrazvuková 
podložka 

Snímač nádržky 
na vodu 

Vývod 
vzduchu 
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OVLÁDACÍ PANEL                                                                                    
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

• Keď sa zobrazí symbol %, údaje na digitálnom displeji sa vzťahujú na úroveň vlhkosti 
okolitého vzduchu.  

• Keď sa zobrazí symbol °C, údaje na digitálnom displeji sa vzťahujú na teplotu okolitého 
vzduchu.  

• Keď sa zobrazí symbol H, znamená to, že bol nastavený časovač. Stlačením tlačidla 
časovača zobrazíte počet zostávajúcich hodín.  

• Na displeji sa na 10 sekúnd zobrazí úroveň vlhkosti a potom sa na 5 sekúnd zobrazí teplota. 
To sa bude neustále opakovať.  

 

TLAČIDLO NAPÁJANIA 

Keď zvlhčovač prvýkrát zapojíte do siete, prístroj pípne a zapne sa do pohotovostného 
režimu. Raz stlačte tlačidlo napájania, rozsvieti sa LED displej a prístroj začne pracovať. Stlačte 
tlačidlo napájania druhýkrát, prístroj prestane pracovať a prejde späť do pohotovostného režimu.  

 

AUTOMATICKÝ REŽIM 

Na prechod do automatického režimu stlačte tlačidlo Auto/Noc. V tomto režime bude prístroj 
udržiavať úroveň relatívnej vlhkosti medzi 50 % a 60 %. Prístroj zvolí najlepší spôsob zvlhčovania 
podľa úrovne vlhkosti vzduchu v miestnosti.  

 

NOČNÝ REŽIM 

Na prechod do nočného režimu podržte tlačidlo Auto/Noc stlačené 3 sekundy. Svetlá na 
displeji sa stlmia. Stlačením ľubovoľného tlačidla nočný režim vypnete a displej sa rozjasní.  
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ČASOVAČ 

Stlačením tlačidla časovača nastavíte načasovanie vypnutia medzi 1 a 10 hodinami. 
Pokračujte stláčaním tlačidla časovača, pokým nedosiahnete požadovaný počet hodín, nastavené 
číslo trikrát zabliká a potom displej prejde späť na izbovú teplotu. Na displeji sa objaví „H“ ako 
potvrdenie nastavenia časovača. Po uplynutí nastaveného počtu hodín sa stroj automaticky vypne. 
Na zobrazenie zostávajúceho počtu hodín stlačte v ľubovoľnom okamihu tlačidlo časovača a na 
displeji sa objaví číslo.  

 

UV LAMPA 

Na zapnutie UV lampy stlačte tlačidlo UV/Ionizátor. Táto funkcia likviduje baktérie vo vode. 
Na displeji sa objaví ikona UV, ktorá potvrdzuje, že je UV lampa v činnosti. Opätovným 

stlačením tlačidla UV/Ionizátor UV lampu vypnete. UV lampa sa po vybratí nádrže zo základne 
vypne. Pri používaní sa nikdy nepokúšajte dívať priamo do UV lampy, pretože by vám mohla poškodiť 
zrak. 

 

IONIZÁTOR 

Podržte tlačidlo UV/Ionizátor stlačené 3 sekundy, aby sa ionizátor zapol. Táto funkcia 
absorbuje prachové častice vo vzduchu. Na displeji sa objaví ikona plus a mínus, ktorá 

potvrdzuje, že je ionizátor zapnutý. Na vypnutie ionizátora znovu podržte na 3 sekundy stlačené 
tlačidlo UV/Ionizátor.  

 

TEPLÁ HMLA 

Na spustenie funkcie teplej hmly stlačte tlačidlo Teplá hmla. PTC prvok v stroji sa spustí 
a hmla sa ohreje. Na displeji sa objavia tri zvislé čiary, ktoré potvrdzujú, že bola nastavená teplá 
hmla. Aktivácia teplej hmly zvýši výkon zvlhčovania. Túto funkciu zastavíte opätovným stlačením 
tlačidla Teplá hmla. Keď je funkcia teplej hmly vypnutá, stroj začne produkovať chladnú hmlu.  

 

ÚROVEŇ HMLY 

Na zmenu úrovne výkonu zvlhčovania stlačte tlačidlo Úroveň hmly.  Je možné zvoliť úroveň 
1, 2 alebo 3 (úroveň 1 je najnižšia a úroveň 3 je najvyššia). Tri vodorovné čiary na ľavej strane 
displeja označujú, ktorú úroveň ste zvolili.   

 

HYGROSTAT 

Stlačením tlačidla hygrostatu nastavte požadovaný cieľ vlhkosti, nastavené číslo trikrát 
zabliká a potom sa displej zmení späť na úroveň vlhkosti v ovzduší. Cieľovú vlhkosť je možné 

nastaviť medzi 40 a 80 % RV. Prístroj bude v činnosti, pokým nebude dosiahnutý požadovaný cieľ 
vlhkosti. Vezmite na vedomie, že v okamihu, keď prístroj začne pracovať, 2 minúty zvlhčuje bez 
ohľadu na úroveň vlhkosti v miestnosti.  

 

CHÝBA VODA 

Ikona vľavo sa na displeji objaví, keď v nádržke nie je žiadna voda. Prístroj sa automaticky 
zastaví.  
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PREVÁDZKA  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------- 

Čo sa týka identifikácie jednotlivých častí prístroja Meaco Deluxe 202, pozrite strany 4 a 5.  

 

1. Pripojte k zvlhčovaču štyri nohy. Je nutné, aby boli nohy správne nainštalované na svojom 
mieste. Tak sa zdvihne základňa a do zvlhčovača bude môcť prúdiť vzduch.  
 

2. Odstráňte horný kryt a nádržku na vodu zo základne.  

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Otočte nádržku na vodu dnom HORE a odskrutkujte uzáver nádržky tak, že ju vyberiete z 
nádržky. Filter na uhličitan vápenatý bude pripojený k uzáveru nádržky.   

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Naplňte nádržku vodou, naskrutkujte uzáver späť na miesto a bezpečne nádržku umiestnite 
späť na základňu. Hladinu nádržky je možné sledovať okienkom na ľavej strane.  

 

 

 

 

 

 

 

5. Nasaďte horný kryt späť na miesto.   
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6. Pomocou hmlových dýz na hornom kryte zmeňte smer hmly.  
 

7. Zapojte stroj do sieťovej zásuvky a stlačte tlačidlo napájania.  

 

8. Ak chcete použiť funkciu arómy, vykonajte nasledujúce kroky:  

- Vyberte priehradku na vôňu z prístroja (pozri obrázok nižšie). 

- Použite aromatický olej rozpustný vo vode a nakvapkajte ho do hubky v priehradke na 
vôňu.  

- Vložte priehradku späť do prístroja. 

- Funkcia arómy sa automaticky spustí po zapnutí prístroja.  

- Ak chcete vypnúť funkciu arómy (alebo ak prístroj dlhší čas nepoužívate), vyberte hubku 
z priehradky a vyčistite ju. Znovu vložte priehradku do prístroja. 
 

 

9. Zvoľte požadované nastavenie na ovládacom paneli (ďalšie informácie nájdete na stranách 6 
a 7).  

 

10. Upozorňujeme, že HEPA filter je už nainštalovaný vo zvlhčovači. Pokyny pre výmenu HEPA 
filtra nájdete na strane 12.  
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ČISTENIE A SKLADOVANIE 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- 

➢ Pred čistením zvlhčovača sa uistite, že je napájanie vypnuté a zvlhčovač je odpojený od 
siete.  

➢ Ak bude zvlhčovač v činnosti 72 hodín, automaticky sa vypne, pretože vyžaduje čistenie. 
Kontrolky na LED displeji budú každé dve sekundy blikať. Všetky nastavené funkcie sa uložia 
a tlačidlá na displeji sa deaktivujú.  

➢ Je nutné vyčistiť nasledujúce štyri súčasti: ultrazvukové podložky, nádržky na vodu, vnútorné 
časti základne a filtra. Tie je nutné čistiť tak často, ako sa odporúča v nižšie uvedených 
pokynoch. Keď však začnú LED kontrolky blikať, je nutné vykonať čistenie každých 72 hodín.   

➢ Po dokončení čistenia podržte tlačidlo napájania na tri sekundy. Tým sa počítadlo vynuluje. 

➢ Znovu stlačte tlačidlo napájania a zvlhčovač bude fungovať ako aj predtým.  

 

ULTRAZVUKOVÁ PODLOŽKA A OHRIEVAČ PTC 

• Ultrazvukovú podložku a ohrievač PTC je možné nájsť v základni zvlhčovača. Ultrazvuková 
podložka vibruje vysokou rýchlosťou a premieňa tak vodu na hmlu. Ohrievač PTC vodu 
ohrieva, keď zvolíte možnosť teplej hmly.   

 

• V oblastiach s tvrdou vodou sa na povrchu ultrazvukovej podložky a ohrievača PTC vytvára 
vodný kameň. Ultrazvukovú podložku a ohrievač PTC treba čistiť čistiacim prostriedkom.  

• Aplikujte malé množstvo čistiaceho prostriedku na ultrazvukovú podložku a ohrievač PTC 
a nechajte ich 10 až 15 minút namočené v dreze.  

• Očistite ultrazvukovú podložku a ohrievač PTC pomocou kefky, ktorá je súčasťou veka 
nádržky na vodu, pokým vodný kameň nezmizne.  

• Opláchnite ultrazvukovú podložku a ohrievač PTC vo vode, aby ste odstránili všetky zvyšky.  

• Nečistite ultrazvukovú podložku ani ohrievač PTC kovovým materiálom ani materiálom, ktorý 
by ich mohol poškrabať a spôsobiť poškodenie.  

• Ultrazvukovú podložku a ohrievač PTC čistite raz týždenne.  

 

 

 

 Ohrievač PTC  

Ultrazvuková podložka 

ZÁKLADŇA 

 

Snímač nádržky na vodu 

Vývod vzduchu 

          Snímač teploty a vlhkosti 
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NÁDRŽKA NA VODU 

• Ak prístroj používate často, je nutné nádržku na vodu čistiť dvakrát týždenne.   

• Na čistenie vonkajšej strany nádržky na vodu použite mäkkú handričku.  

• Vnútri nádržky na vodu môže byť malé množstvo nečistôt – na odstránenie použite mäkkú 
handričku.  

• Ak sa vnútri nádržky na vodu začne usadzovať vodný kameň, použite vhodný čistiaci roztok 
a vymeňte filter zvlhčovača proti uhličitanu vápenatému.  

• Nádržku na vodu je nutné čistiť raz týždenne.  

 
VNÚTRI ZÁKLADNE  

• Odstráňte vodu zo základne a vyčistite všetok vodný kameň pomocou dodanej kefky. 

• Utrite vnútrajšok základne vlhkou handričkou.  

• Vnútrajšok základne je nutné čistiť raz týždenne.  

• Majte na pamäti, že žltnutie plastu je normálne a je spôsobené správnou funkciou UV lampy. 

 
FILTER PROTI UHLIČITANU VÁPENATÉMU 

• Filter proti uhličitanu vápenatému sa nachádza vnútri nádržky na vodu a je pripojený 
k uzáveru nádržky na vodu.  

• Aby ste filter obnovili, namočte ho na 24 hodín do vody, ktorá obsahuje 5 % soli. Opláchnite 
a vložte späť do nádržky na vodu. To robte každé 3 mesiace.   

• Filter treba vymeniť, keď sa okolo zvlhčovača začnú tvoriť usadeniny bieleho prachu. Ide 
o vodný kameň.  

• Pri výmene filtra namočte na 24 hodín nový filter do vody, ktorá obsahuje 5 % soli. Opláchnite 
filter a vložte ho do nádržky na vodu. Opláchnite filter a vložte ho do nádržky na vodu.  

 
HEPA FILTER / UHLÍKOVÝ FILTER 

• HEPA filter dokáže zadržať 97,3 % častíc s priemerom 0,3 mikrometrov a pomáha tak čistiť 
vzduch v miestnosti. 

• Uhlíkový filter obsahuje 12 – 15 g aktívneho uhlia, ktoré pomáha absorbovať pachy.  

• HEPA filter / uhlíkový filter sa nachádza pod základňou zvlhčovača a je nutné ho vymeniť, 
keď sa jeho farba zmení z bielej na tmavosivú – k tomu dôjde zhruba každých 6 mesiacov 
prevádzky. 

• Ak chcete HEPA filter / filter s aktívnym uhlím vybrať, otvorte kryt filtra.   

• Pred inštaláciou vyberte náhradný HEPA filter / uhlíkový filter z plastového obalu.   

• Náhradný HEPA filter / uhlíkový filter vložte tak, aby HEPA strana (biela) smerovala von. 
Zaistite kryt filtra späť na miesto.  

 

Vypúšťací 
otvor 

Priehradka na vôňu 

 

                                                                     
Kryt HEPA filtra 

POHĽAD ZOSPODU 
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ŠPECIFIKÁCIA 

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

 V bežnom režime V režime teplej hmly 

 
Výkon zvlhčovania 

 
300 ml/h 400 ml/h 

 
Objem nádrže 

 
5,3 litra 5,3 litra 

 
Príkon 

 
25 W 105 W 

 
Hladina hluku 

 
Maximálne 35 dB (A) Maximálne 45 dB (A) 

Difuzér arómy 
 

Áno 
 

 
Ionizátor 

 

 
Áno 

 

 
Sterilizácia vody 

ultrafialovým žiarením 
 

 
Áno 

 

 
Časovač 

 

 
Áno – medzi 1 a 10 hodinami 

 

 
Nočný režim 

 

 
Áno 

 

 
Nastaviteľná úroveň vlhkosti 

 

 
Áno – medzi 40 % a 80 % 

 

 
Automatické vypnutie 

 

 
Áno 

 

 
HEPA filter 

 

 
Áno 

 

 
Uhlíkový filter 

 

 
Áno 

 

 
Rozmery (V × Š × H) 

 

 
335 × 255 × 150 mm 

 

 
Čistá hmotnosť 

 

 
2050 g 
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RIEŠENIE PROBLÉMOV 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------- 

PROBLÉM PRÍČINA RIEŠENIE 

Zo zvlhčovača 
nevychádza žiadna 

hmla 

Zariadenie nie je pripojené Zapojte prístroj do sieťovej zásuvky 

 
Napájanie nie je zapnuté 

 
Stlačte tlačidlo napájania 

 
V nádržke na vodu nie je voda 

 

Naplňte nádržku na vodu vodou (pozri 
stranu 8) 

 
V nádržke na vodu nie je dostatok 

vody 
 

Naplňte nádržku na vodu väčším 
množstvom vody (pozri stranu 8) 

HEPA filter / filter s aktívnym uhlím 
je zapchatý 

Vymeňte HEPA filter / filter s aktívnym 
uhlím 

Z prístroja vychádza 
zvláštny zápach 

 
Ide o nový prístroj 

 

 
Vyberte nádržku na vodu zo základne. 

Nádržku na vodu umiestnite na 12 hodín 
na chladné a suché miesto 

 

 
Vodu ste v nádržke ponechali príliš 

dlho alebo je voda znečistená 
 

Vyčistite nádržku na vodu (pozri stranu 11) 
a vodu vymeňte 

Prístroj je hlučný 

 
Nádržka na vodu je v nesprávnej 

polohe 
 

Skontrolujte, či je nádržka na vodu 
bezpečne na svojom mieste 

 
V nádržke na vodu nie je dostatok 

vody 
 

Naplňte nádržku na vodu. 
väčším množstvom vody (pozri stranu 8) 

 
Stroj sa nachádza na nerovnom 

povrchu 
 

Umiestnite stroj na rovný a stabilný povrch 

 
HEPA filter / filter s aktívnym uhlím 

je zapchatý 
 

Vymeňte HEPA filter / filter s aktívnym 
uhlím 

 
Hmla vychádza 

z okolitého vývodu 
na hornom kryte 

 

Veko nie je správne nasadené 
 

Veko bezpečne pripevnite 
 

 
Dýzy sú zapchaté vodným 

kameňom 
 

Vyčistite uzáver vývodu pary 

 
Žlté zafarbenie 

základne zvlhčovača 
 

To je spôsobené UV lampou, ktorá 
sterilizuje vodu 

Nejde o poruchu a ide o dobré znamenie 
toho, že UV žiarenie funguje 

 
Displej bliká 

 

 
Zvlhčovač bol v prevádzke 72 hodín 

a potrebuje vyčistiť 
 

Vyčistite zvlhčovač (pozri stranu 10) 
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ZÁRUKA A ZÁKAZNÍCKY SERVIS 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------- 

Na zvlhčovač sa vzťahuje dvojročná záruka od dátumu nákupu. Zaregistrujte kúpený výrobok na 

adrese https://eu.meaco.com/pages/registrieren-garantie. Registrácia nám umožňuje, aby sme vás 

informovali o každom dôležitom vývoji týkajúcom sa vášho produktu. 

V rámci dvojročnej záruky výrobcu budú všetky výrobné chyby bezplatne opravené (okrem 
poškodenia spôsobeného opotrebovaním, vodným kameňom, minerálnymi usadeninami alebo 
nečistotami). Na filtre sa nevzťahuje záruka.  

Platí nasledujúce: 

1. Akékoľvek opravy alebo výmeny súčastí počas záručnej lehoty nepovedú k predĺženiu 

záručnej lehoty. 

2. Platnosť záruky vyprší, ak boli vykonané akékoľvek zmeny, neboli nainštalované originálne 

súčasti alebo ak opravu zvlhčovača vykonala tretia strana.  

3. Na súčasti, na ktoré sa vzťahuje bežné opotrebovanie, sa záruka nevzťahuje. 

4. Záruka platí iba pri predložení pôvodného, nezmeneného a dátumom označeného dokladu 

o nákupe.  

5. Záruka sa nevzťahuje na škody spôsobené inými úkonmi, než sú úkony opísané 

v používateľskej príručke, alebo zanedbaním.  

6. Záruka sa nevzťahuje na poruchy spôsobené nečistotami alebo produktmi vyrábanými tretími 

stranami. 

7. Záruka sa nevzťahuje na nechcené poškodenie.  

8. Záruka sa nevzťahuje na poškodenie spôsobené vodným kameňom.  

9. Všetky nároky na náhradu škody vrátane následných škôd budú ignorované.  

10. Použitie spínacieho zariadenia od iného výrobcu, ktoré zvlhčovač prostredníctvom siete 

zapína alebo vypína, ruší platnosť záruky.  

Úplný zoznam záručných podmienok nájdete na adrese: https://eu.meaco.com/pages/allgemeine-
geschaftsbedingungen. 

Aby ste predišli zbytočným výdavkom, odporúčame, aby ste si najprv pozorne prečítali návod. Ak 

v ňom nenájdete riešenie, telefonicky kontaktujte spoločnosť Meaco a my vám radi pomôžeme.  

 
Tento zvlhčovač importovala do 
Európskej únie spoločnosť:  

Meaco DE GmbH, 
Adlerstraße 34, 90403 

Nürnberg, Deutschland  
 
Telefón: 0911 88080553 
E-mail: kundendienst@meaco.com 
Webové stránky: eu.meaco.com  

 

Aby ste predišli zbytočným výdavkom, odporúčame, aby ste si najprv pozorne prečítali návod. Ak ste 
tu nenašli riešenie, kontaktujte spoločnosť Meaco GmbH na čísle 0911 88080553 v čase od pondelka 
do piatka od 9:00 do 17:30 hod. Prípadne kontaktujte distribútora v ČR a SR CM Trade Via s. r. o. na 
čísle +420 549 274 164 alebo adrese info@cm-trade.cz. Uchovajte pôvodnú škatuľu a obal, v ktorom 
bolo vaše zariadenie dodané, pre prípad, že budeme na účely budúcich opráv/servisu zvlhčovač 
u vás potrebovať vyzdvihnúť.  

Pre prípad budúcej potreby si poznamenajte dátum 
nákupu a miesto, kde ste si odvlhčovač kúpili. 

 
Dátum nákupu: …………………..………….. 

 

Kúpené u: …………………..………….. 

 

 

 

Sériové číslo:……………………………………… .. 

 

 

 

https://eu.meaco.com/pages/registrieren-garantie
mailto:kundendienst@meaco.com
mailto:info@cm-trade.cz
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Toto označenie symbolizuje, že by ste v celej Veľkej Británii a EÚ tento výrobok nemali likvidovať 

spoločne s ostatným domácim odpadom. Aby sa zabránilo tomu, že by neriadená likvidácia odpadu 

poškodila životné prostredie alebo ľudské zdravie, je nutné výrobok zodpovedným spôsobom 

recyklovať. Tým podporíte udržateľné opätovné využitie zdrojov. Ak chcete vrátiť použité zariadenie, 

využite systémy na vrátenie a zber alebo sa obráťte na predajcu, u ktorého ste si výrobok kúpili. 

Predajca môže tento produkt bezpečne recyklovať za vás. 

 

 

 

 

 

 

  


