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Pred uporabo natančno preberite ta navodila 

za uporabo vlažilnika. 
 

  



 

 
 

 

 

Poimenovanje sestavnih delov vlažilnika: 
1. Ultrazvočna membrana 

2. Plovec za nivo vode 

3. Zbiralnik za vodo 

4. Zgornji pokrov 

5. Izhod za meglico 

6. Gumb za nastavitev meglice 

7. Usmerjevalnik ultrazvočnih valov* 

8. Plovec* 

9. Gumb za vklop/izklop LED luči (na zadnji strani vlažilnika) 

 

*ta model ima zbiralnik za vodo prostornine 2,2 litra, zato je tu nivo vode zelo globok in 

ultrazvok potrebuje podporno moč, da se iz vode proizvede meglica. Delovanje 

usmerjevalnika ultrazvočnih valov in plovca pomaga vlažilniku pri proizvajanju meglice 

iz vode. 

 

Tehnični podatki 
  
Velikost: 17x17x34,54 cm Prostornina: 2,2 litra 
Napajanje: 100-240 V ~ 50/60 Hz Odvod meglice: pribl. 130 ml/h 
Moč: 30 W Material: PP + ABS 



Navodila:  
1. Dvignite pokrov z vrha zbiralnika za vodo. 

2. Zbiralnik za vodo napolnite z vodo iz pipe. (Ne dodajajte preveč vode (nad 

označeno črto za najvišji nivo (MAX.) ali premalo vode (novi vode pod 

označeno črto za najnižji nivo (MIN.)). 

3. V vodo lahko dodate 6-8 kapljic eteričnega olja. Količino dodanega eteričnega 

olja lahko glede na vaše želje povečate ali zmanjšate. 

4. Pokrov namestite nazaj na vrh zbiralnika za vodo. 

5. Priključite na elektriko in vklopite vlažilnik zraka tako, da gumb na dnu vlažilnika 

obrnete v desno. 

6. Osvetlitev vlažilnika lahko vklopite ali izklopite s stikalom poleg napajalnega 

kabla na zadnji strani vlažilnika. 

7. Količino meglice lahko prilagodite z obračanjem gumba za nastavitev meglice.  
 

 

Pomembna opozorila: 
Količina vode v zbiralniku naj NE seže preko označene črte za najvišji nivo 

(MAX.) ali pod označeno črto za najnižji nivo (MIN.). Da bo vlažilnik zraka 

deloval kot je predvideno, mora biti vrh usmerjevalnika ultrazvočnih valov 

nad vodo. 

Na začetku ni priporočljivo uporabljati največje intenzivnosti izhajanja meglice, saj 

lahko to povzroči uhajanje prevelike količine meglice in lahko v bližini izdelka 

nastanejo lužice vode. Začnite s srednjo nastavitvijo in nato počasi prilagajate 

izhajanje meglice vašim željam. 

Vlažilnik ima varnostni sistem, ki izdelek izklopi, preden zmanjka vode; ta varnostna 

funkcija je namenjena zaščiti vlažilnika pred poškodbami. Če želite izdelek še naprej 

uporabljati, ga izklopite in znova napolnite z vodo do nivoja med črtama za najvišji nivo 

(MAX.) in najmanjši nivo (MIN.).  
 

 

Čiščenje in vzdrževanje:  
Pred čiščenjem vlažilnik izklopite in ga izključite iz električnega omrežja. 

Pred čiščenjem vlažilnik vedno izključite. Iz zbiralnika za vodo odstranite plastični  

pokrov. 

Odstranite usmerjevalnik iz zbiralnika za vodo tako, da ga obrnete v nasprotni 

smeri urinega kazalca. 

Vsak del vlažilnika lahko očistite z mehko vlažno krpo in posušite s suho krpo. Z 

vlažno krpo ne brišite električnih delov vlažilnika. 

Na ultrazvočni membrani lahko pride do oblog vodnega kamna, še posebej, če je 

voda na vašem območju trda. Ta obloga lahko zmanjša delovanje vlažilnika. Zato 

je priporočljivo redno čiščenje vlažilnika, da se prepreči večje kopičenje vodnega 

kamna. 



Vlažilnik zraka redno čistite z razmaščevalnim sredstvom za kuhinjsko uporabo: 

1. Razmaščevalno sredstvo popršite in nežno očistite ultrazvočno membrano, 

dokler vodni kamen ne izgine. 

2. Obrišite s suho krpo in odstranite ostanke. 

3. Ultrazvočne membrane NE drgnite s trdimi ali abrazivnimi predmeti, saj lahko to 

povzroči škodo. 

4. Vlažilnika NE čistite z drugimi kemikalijami. 

Stoječa voda, ki se je nabirala skozi daljše časovno obdobje, lahko privabi bakterije in 

plesen. Pri vsaki zamenjavi vode je priporočljivo odstraniti prah in morebitne ostanke 

vodnega kamna na ultrazvočni membrani, kot je opisano zgoraj. Pazite, da voda ne 

pride v podnožje vlažilnika, saj lahko povzroči škodo. 
 

Opomba glede vlažnosti 

1. Najbolje je, da je raven vlažnosti v prostoru približno 30-50 odstotkov relativne 

vlažnosti. 

2. Primerna raven vlažnosti v prostoru se bo od sobe do sobe razlikovala in se bo 

spreminjala glede na razmere v sobi. 

3. V hladnem vremenu, zlasti v neprezračenih prostorih, se lahko okna in celo 

nekatere stene zaradi prekomerne vlage v zaprtih prostorih zameglijo (nastane 

kondenz) ali nastane zmrzal (kondenz se spremeni v ledene rože). V tem 

primeru zmanjšajte nastavitev intenzivnosti meglice, da se izognete 

poškodbam zaradi kapljic kondenza na oknih ali stenah. 

4. Če je vlažnost v prostorih previsoka, se lahko na površinah, kjer se nabira 

kondenz, razvijejo bakterije ali plesen. Kondenz lahko poškoduje tudi pohištvo, 

stene in tapete. 

5. Če želite odpraviti prekomerno vlago, zlasti v majhnih prostorih, pustite vrata 

prostora odprta in prilagodite nastavitev intenzivnosti meglice. 

 

SPLOŠNA VARNOSTNA NAVODILA 

PRED PRVO UPORABO NAPRAVE POZORNO PREBERITE NAVODILA. 

 

Natančno preberite naslednja navodila, saj vsebujejo koristne varnostne 

informacije v zvezi z namestitvijo, uporabo in vzdrževanjem vlažilnika ter vam 

pomagajo preprečiti nezgode in izogniti se morebitnim nesrečam. 

 

Odstranite embalažo in se prepričajte, da je izdelek nepoškodovan, pri tem bodite 

posebno pozorni na napajalni kabel. 

Posamezne dele embalaže (plastične vrečke, stiroporpolistiren itd.) shranjujte 

izven dosega otrok. Priporočljivo je, da te dele embalaže odvržete v ustrezne koše 

za recikliranje in ne v navadne smeti. 

Predno vlažilnik priključite se prepričajte, da omrežna napetost ustreza podatkom, 

navedenim na nalepki na vlažilniku. 



Nikoli ne vlecite napajalnega kabla za odklop izdelka, temveč za varen izklop 

uporabite gumb na sprednji strani izdelka in šele nato izdelek izklopite iz 

električnega omrežja. 

Poskrbite, da napajalni kabel nikoli ne leži na vroči ali ostri površini. Izdelka ne 

uporabljajte, če je napajalni kabel poškodovan. 

Izdelek priključite samo na izmenični tok. Na splošno uporaba večih razdelilcev 

in/ali podaljškov ni priporočljiva. Če je potrebno, uporabite več razdelilcev in 

podaljškov, ki so v skladu z veljavnimi varnostnimi predpisi. Preverite zmogljivost 

razdelilcev in podaljškov ter poskrbite, da skupna obremenitev vseh priključenih 

naprav ne presega zmogljivosti razdelilcev. 

Ta izdelek je namenjen izključno za navedeni namen uporabe. Vsaka druga 

uporaba se šteje za neprimerno in zato nevarno. Proizvajalec ni odgovoren za 

kakršno koli škodo, ki bi nastala zaradi nepravilne, napačne ali neprevidne 

uporabe. 

Da se izognete nevarnosti pregrevanja, priporočamo, da napajalni kabel 

popolnoma odvijete in vlažilnik izklopite, ko ga ne uporabljate. 

Pred čiščenjem izdelek vedno izklopite. 

Za zaščito pred električnim udarom, pazite, da kabla, vtiča ali katerega koli dela 

naprave ne dajete v vodo ali druge tekočine. Izdelka ne držite z mokrimi rokami ali 

nogami. 

Izdelka ne izpostavljajte zunanjim dejavnikom, kot so dež, veter, sneg in toča. 

Izdelka ne uporabljajte v bližini eksplozivov ali lahko vnetljivih predmetov. 

Kadar je izdelek v bližini otrok ali ga uporabljajo otroci, je potreben natančen 

nadzor. Pazite, da se otroci z izdelkom ne igrajo.  

 
  



 Garancijski list 

Izjavljamo, da je ta izdelek testiran in certificiran. 

Naprava ima 2-letno garancijo za proizvodne napake, nastale med ustreznim 

obratovanjem v skladu s tem navodilom.  

Za popravilo v garancijskem obdobju  se obrnite na podjetje  

Medisanus d.o.o.,  

poslovalnica Tržaška cesta 134, 1000 Ljubljana 

e-mail:  info@medisanus.com 

Če v garancijskem obdobju pride do okvare, vrnite razpršilnik skupaj z embalažo, 

priloženo opremo ter računom, v podjetje Medisanus d.o.o. in izdelek vam bomo 

brezplačno popravili. 

 Če se je izdelek pokvaril v garancijskem roku, ga prinesite ali pošljite  uvozniku na 

brezplačno popravilo, skupaj s tem priročnikom,  potrjenim garancijskim listom ali 

računom, glavnim delom naprave ter dodatki. Vendar pa v spodaj navedenih primerih 

ne moremo opraviti brezplačnega popravila kljub veljavnemu garancijskemu roku. 

Ta garancija ne velja v naslednjih primerih: 

- če nastopijo težave po več kot 2 letih od dneva nakupa; 

- če ne predložite dokazila o nakupu; 

- če je naprava odprta in/ali poškodovana; 

- če se je difuzor pokvaril zaradi padca, če je bil uporabljen v vodi ali če je bil 

nepravilno uporabljen; 

- če niso bila upoštevana navodila za čiščenje in vzdrževanje; 

- če se uporabijo dišave s kemikalijami, PEG 40 Castor Oil ali kakšne druge snovi, 

ki niso 100-odstotno naravno čiste;  

- v primeru požara, potresa, poplav, erozije, vojne ali drugih naravnih nesreč. 

- v primeru selitve v drugo državo ali da ste izdelek dobili kot darilo in je bil kupljen 

v tujini, se  obrnite na center za pomoč strankam, na brezplačno telefonsko številko 

(800 64 28 08), saj uvoznik v tem primeru ne odgovarja več. 

V primeru popravil in zamenjav s strani Medisanus d.o.o., teče garancijska doba za 

zamenjano napravo še do konca preostalega časa kupljene naprave. 

Čeprav bo izdelek popravljen brezplačno in v skladu s predpisi v tem priročniku, ne 

nameravamo omejiti pravne pravice kupca. Glede popravil po izteku garancijskega 

roka se obrnite na uvoznika. 

Osebni podatki (ime, naslov itd.), zapisani v garancijskem listu, morajo biti pravilni in 

veljavni. Uporabljeni bodo za ustrezno reševanje garancije. Prosimo za razumevanje. 

Osebni podatki kupca ne bodo razkriti, posojeni ali pokazani tretji osebi brez njegove 

predhodne privolitve, razen v posebnih primerih. To pomeni v primerih na zahtevo 

uradnih institucij ali z namenom zaščititi pravice in lastnino našega podjetja ipd.   



 

 

Garancijski list za ultrazvočni razpršilnik arom 

Trajanje garancije (dve leti od datuma nakupa)        Dan          Mesec        Leto                              

Ime in priimek  Naslov  Tel.  
 
 
 
 
 

Žig prodajalne ali št. 
računa 

Zaznamek o 
popravljanju 

  
 
 
 
 
 
 

⚫ Izjavljamo, da je bil izdelek pregledan 
in je ustrezen.  

⚫ V skladu s temi navodili ima izdelek, 
če med normalnim delovanjem pride 
do naravne okvare, dvoletno 
brezplačno garancijo. 

⚫ Čeprav bo izdelek popravljen 
brezplačno v skladu s pravili v tej 
knjižici, ne nameravamo omejiti 
zakonite pravice stranke. 

⚫ Glede popravljanja po poteku 
garancijske dobe stopite v stik z 
uvoznikom. 

⚫ Če ste se preselili drugam ali ste 
izdelek dobili kot darilo, potem stopite 
v stik s centrom za pomoč strankam, 
saj prodajalna ni več odgovorna. 

⚫ Osebni podatki (ime, priimek, naslov 
itd.), zapisani v garancijskem listu, 
morajo biti potrjeni kot pravilni in 
veljavni. Uporabljajo se za ustrezno 
garancijsko rešitev. Upamo, da to 
razumete. 

Če se je izdelek pokvaril med 
garancijsko dobo, prinesite ali pošljite to 
knjižico s stranjo, na kateri je garancijski 
list, račun,  napravo in dodatke na 
popravilo. Vendar pa v naslednjih 
primerih izdelka kljub garancijski dobi 
ne moremo popraviti brezplačno: 
1. Težave so se pojavile po dveh letih 

od nakupa. 
2. Ni knjižice, žiga prodajalne ali 

računa, ki bi navajal datum nakupa.  
3. Opazni so znaki, da so bili datum, 

besede ali številke namerno 
spremenjeni.  

4. Napako so povzročili požar, potres, 
nevihta, škoda, erozija soli, javna 
katastrofa, vojna ali druga nesreča. 

5. Do napake je prišlo zaradi padca, 
uporabe v vodi, napačne uporabe in 
zlorabe. 

6. Na zunanjosti je prišlo do poškodbe, 
onesnaženja ali napake. 

 

 

 

 



 

 

                      

 

 

 

 

 

 

 
 

Proizvaja in distribuira 
Gisa srl Via Trecate 13 E 
28068 Romentino (NO) Italy 
www.gisawellness.com 
 

 

VELEPRODAJA IN DISTRIBUCIJA V SLOVENIJI: 
Medisanus d.o.o, Vagajeva ul. 4, 1000 Ljubljana, PE: Tržaška cesta 134, 1000 Ljubljana 
e-mail: info@medisanus.com; Naročila: www.trgovina-medisanus.si 

 

http://www.gisawellness.com/
mailto:info@medisanus.com
http://www.trgovina-medisanus.si/

