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Mulțumire

Vă mulțumim pentru cumpărarea produsului marca Concept și vă dorim să fiți mulțumiți de produsul nostru pe 
întreaga durată de utilizare a acestuia.

Înainte de prima utilizare citiți cu atenție și în întregime manualul de utilizare și păstrați-l pentru o consultare 
ulterioară. Asigurați-vă că și celelalte persoane care vor folosi produsul sunt familiarizate cu instrucțiunile prezentate 
în prezentul manual.

Parametri tehnici

Tensiunea adaptorului de încărcare
Intrare: AC 100-240 V ~ 50/60 Hz, 0,5 A 

Ieșire: DC 24 V, 500 mA

Consum de putere DC 24 V, 12 W

Capacitatea rezervorului de apă 0,5 l

INDICAȚII IMPORTANTE PRIVIND SECURITATEA

• Nu utilizați aparatul în alt mod decât cel descris în prezentul manual.
• Înainte de prima utilizare îndepărtați de pe aparat întregul material de

ambalare și materialele de marketing.
• Verificați dacă tensiunea rețelei de alimentare corespunde cu valoarea

tensiunii înscrisă pe plăcuța de identificare a aparatului.
• Așezați aparatul numai pe o suprafață stabilă, departe de alte surse de

căldură.
• Nu lăsați aparatul fără supraveghere în timp ce este pornit, eventual

racordat la priza de curent electric.
• La conectarea aparatului la priza de curent și la deconectarea de la priza

de curent, butonul de pornire/oprire trebuie să fie pe poziția oprit.
• La scoaterea aparatului din priza de curent electric nu trageți niciodată

de cablu, prindeți de ștecăr și scoateți-l prin tragere.
• Nu permiteți copiilor sau persoanelor cu dizabilități să manipuleze cu

aparatul, folosiți-l în afara accesului acestora.
• Persoanele cu capacitatea motrică redusă, cu percepția simțului redusă,

cu capacitatea intelectuală insuficientă sau persoanele nefamiliarizate cu
deservire, trebuie să folosească aparatul doar sub supravegherea unei
persoane responsabile și familiarizate cu deservirea.

• Acordați atenție sporită la folosirea aparatului în apropierea copiilor.
• Nu permiteți folosirea aparatului drept jucărie.
• A nu se introduce niciodată degetele, creioanele și nici alte obiecte în

orificiile aparatului.
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• A nu se acoperi aparatul.
• Nu atârnați nimic pe aparat și nu puneți nimic nici în fața acestuia.
• Aparatul trebuie utilizat numai în poziția verticală.
• Nu utilizați aparatul în apropierea dușului, căzii, a chiuvetei sau a piscinei.
• A nu se folosi aparatul într-un mediu umed sau prăfos.
• Nu folosiți aparatul într-un mediu cu gaze explozive sau substanțe

inflamabile (solvenți, vopsele, adezivi etc.).
• Amplasați întotdeauna umidificatorul pe o suprafață dreaptă și stabilă.

Aparatul nu trebuie să funcționeze bine pe o suprafață denivelată.
• Nu puneți aparatul pe textile, covoare și nici suprafețe absorbante. S-ar

putea ajunge la blocarea intrării aerului.
• Acest tip de umidificator eliberează aburi. De aceea, nu amplasați aparatul 

direct pe mobilier din lemn, pardoseli din lemn și nici pe suprafețe care ar
putea fi deteriorată la apă. Producătorul nu este răspunzător pentru nicio
daună cauzată de amplasarea necorespunzătoare a aparatului.

• Înaintea umplerii sau a golirii unității verificați dacă aparatul este
deconectat de la priză.

• În momentul în care racordați unitatea la priză, nu o înclinați și nici nu
manipulați cu aceasta în vreun fel.

• Nu scoateți rezervorul de apă din aparat dacă acesta este pornit.
• Nu atingeți aparatul cu mâinile ude
• Nu amplasați aparatul în așa fel încât ieșirea aburilor să fie direcționată

direct pe obiecte sau persoane din jurul acestuia.
• Nu inspirați aburii/ceața pe care o emană umidificatorul și nici nu beți apa

din rezervor.
• Nu turnați apă fierbinte sau clocotită în rezervorul de apă.
• Nu utilizați aparatul în lumina solară directă sau în apropierea surselor de

căldură precum mașină de gătit, sobă sau corpuri de încălzire.
• Nu folosiți rezervorul de apă dacă crapă sau se deteriorează în alt fel.
• Dacă nu utilizați aparatul un timp mai îndelungat și/sau nu sunteți acasă,

deconectați-l de la priză.
• Dacă nu utilizați aparatul un timp mai îndelungat, goliți rezervorul de

apă.
• Nu utilizați unitatea în apropierea altor dispozitive electrice.
• Nu acoperiți niciodată duza de aburire în timpul funcționării.
• Nu puneți pe rezervor nici un fel de obiecte și nici nu le introduceți în

acesta.

• La deconectarea cablului de alimentare de la priză, țineți bine
dezumidificatorul.

• Nu puneți cablul de alimentare peste alte obiecte.
• Aveți grijă ca cablul de alimentare să nu se ude pe dinafară, în interior și

nici în locul racordării cu unitatea.
• Nu utilizați aparatul dacă este conectat în apropierea chiuvetei.
• Nu atingeți rezervorul de apă în timpul funcționării.
• Nu cufundați aparatul în apă, nu turnați apă pe unitate și nici pe duza de

aburi.
• Nu folosiți niciodată produse de curățat precum benzină, produse de

curățare a sticlei, de lustruire a mobilierului, diluanți sau alți solvenți
pentru curățarea a oricărei părți a umidificatorului.

• Umiditatea prea mare din cameră poate cauza condensarea apei
pe geamuri și pe anumit mobilier. Dacă se ajunge la aceasta, opriți
umidificatorul.

• Nu acoperiți duza de aburi cu mâna și nici cu vreun textil. Nu utilizați
unitatea fără duza de aburi.

• Înaintea montării sau a demontării aparatului a se deconecta
cablul de alimentare din priza de curent electric.

• Înainte de curățare și după utilizare a se opri aparatul și a se
deconecta de la priza de curent electric.

• Păstrați aparatul curat, nu lăsați nici un obiect să pătrundă prin grilă
în aparat. Acestea ar putea cauza accidente grave, scurtcircuitarea,
deteriorarea aparatului sau incendiul.

• Nu folosiți substanțe abrazive sau chimic agresive pentru a curăța
aparatul.

• Nu folosiți niciodată aparatul care are cablul de alimentare sau ștecărul
deteriorate, asigurați neîntârziat eliminarea defectului de către un service
autorizat.

• Nu utilizați aparatul dacă acesta nu funcționează corespunzător, dacă
a căzut, dacă este deteriorat sau a fost expus vreunui lichid. Predați-l
pentru testare și reparare la un service autorizat.

• Aparatul nu este destinat utilizării în aer liber.
• Aparatul este destinat doar utilizării casnice, nu este destinat uzului

comercial.
• Nu cufundați cablul de alimentare, ștecărul sau aparatul în apă și

nici într-un alt lichid.
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• Nu reparați aparatul prin forțe proprii. Apelați la un service autorizat.
• Acest aparat poate fi utilizat de către copiii cu vârsta de 8 ani și peste și

de către persoanele cu dizabilități fizice sau capacitate mentală redusă
sau experiență și cunoștințe insuficiente doar dacă sunt supravegheate
sau au fost familiarizate cu utilizarea aparatului în siguranță și pricep
eventualele pericole. Curățarea și întreținerea efectuată de către utilizator 
nu poate fi exercitată de către copii care nu au vârsta de peste 8 ani și
nu sunt supravegheați. Copiii sub 8 ani trebuie să mențină distanța de
siguranță față de aparat și cablu de alimentare. Copiii nu au voie să se
joace cu aparatul.

La nerespectarea instrucțiunilor producătorului, eventuala reparație 
nu poate fi recunoscută ca reparație de garanție.

DESCRIEREA PRODUSULUI

1 Ieșirea aburilor
2 Capac superior
3 Rezervor de apă
4 Chip de aburi
5 Baza umidificatorului

1
2

6
5

4

3

8

7

9

10

6 Ieșire aer
7 Temporizator
8 Buton pornire/oprire ceață
9 Intrare aer
10 Adaptor de alimentare

UTILIZARE

Înaintea punerii în exploatare alegeți pentru umidificator un loc potrivit - o suprafață solidă și dreaptă. Pentru a fi 
asigurată o circulație corectă a aerului, ar trebui să fie amplasat la o distanță de cel puțin 10 cm față de perete și de 
alte corpuri și 60 cm de la podea. Amplasați unitatea pe o suprafață rezistentă la apă, pentru ca apa să nu deterioreze 
mobilierul. 
Nu o amplasați direct pe covor, prosoape, pături și nici alte suprafețe absorbante. Producătorul nu este răspunzător 
pentru daunele materiale cauzate de scăpările de apă.

Umplerea rezervorului de apă
Asigurați-vă că aparatul este deconectat de la rețeaua electrică. 
1. Desprindeți rezervorul de apă de pe carcasa superioară.
2. Turnați în rezervor apă rece curată (max. 500 ml).
3. Puneți înapoi rezervorul pe carcasa superioară și asigurați-vă că este fixat bine.

În apă se poate adăuga ulei esențial aromatic (nu face parte din livrare). Materialul rezervorului de apă și 
dopurile rezervorului de apă sunt anticorozive.

Buton Apăsare Funcții

ON/OFF

apăsarea 1 Ceața activată, iluminarea LED pornită

apăsarea 2 Ceața activată, iluminarea LED oprită

apăsarea 3 Oprirea umidificatorului

apăsare de 2 s Puterea standard a ceții, LED-ul stâng pâlpâie de 2x

reapăsare de 2 s Puterea mare a ceții, LED-ul stâng pâlpâie de 3x

Temporizator

apăsarea 1 Temporizator setat pe 1 oră

apăsarea 2 Temporizator setat pe 3 ore

apăsarea 3 Temporizator setat pe 6 ore

În timpul funcționării pe umidificator poate să fie aprinsă lumina LED cu schimbare treptată. 
Dacă în umidificator se termină apa, aparatul se oprește și începe să pâlpâie LED-ul stâng.

CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE

Instrucțiuni generale de curățare
• Înaintea oricărei manipulări cu aparatul, deconectați-l mai întâi de la priză. 
• Desprindeți partea superioară a aparatului de cea inferioară.
• Goliți restul de apă din rezervorul de apă. ATENȚIONARE! Nu goliți apa prin ieșirea pentru aer, prin aceasta puteți 

deteriora întregul aparat!
• Nu limpeziți aparatul sub jet de apă!
• Folosiți pentru curățare un șervețel obișnuit 
• Dacă este necesar, ștergeți suprafața exterioară cu o cârpă moale și umedă. Dacă în timpul funcționării începe să 

condenseze apa pe suprafața aparatului, reduceți puterea umidificatorului și uscați suprafața exterioară.

www.robotworld.ro
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Decalcifiere
• În funcție de frecvența utilizării și a durității apei, poate fi necesară decalcifierea în fiecare săptămână sau o dat la 

două săptămâni, pentru a optimiza performanța aparatului. 
• Dacă locuiți într-o zonă cu apă dură, recomandăm să folosiți în umidificator apă distilată, care poate reduce

depunerile de minerale. 
• Nu curățați unitatea și nici rezervorul de apă cu produse de curățare agresive sau cu substanțe chimice. Pentru

menținerea rezervorului de apă fără depuneri puteți folosi cartușul de decalcifiere sau tablete de curățare pentru 
umidificatoare. 

Depozitare
• La depozitare la sfârșitul sezonului procedați potrivit instrucțiunilor din capitolele Curățare și Decalcifiere și curățați

aparatul.
• Înaintea depozitării uscați bine umidificatorul. NU DEPOZITAȚI aparatul dacă în rezervor sau în bază este apă.
• Ambalați unitatea în cutia originală și depuneți-o într-un loc răcoros și uscat.

SOLUȚIONAREA PROBLEMELOR

Defecțiunea Cauza posibilă Soluția

Umidificatorul nu 
produce aburi și nici 

ceață

Ștecărul conectat necorespunzător. Verificați conectarea corectă a ștecărului.

Întrerupere de curent.
După reînnoirea furnizării energiei electrice 
încercați din nou.

Capacul superior pus 
necorespunzător.

Controlați punerea corectă a capacului superior 
la rezervor în așa fel încât pe circumferință să 
nu fie nici un gol.

Aerul circulă însă aburii 
de apă nu se formează

Apa din rezervor este sub nivelul 
minim sau în rezervor este prea 
multă apă.

Completați apă peste nivelul minim sau goliți 
surplusul de apă.

Depuneri în rezervorul de apă. Spălați rezervorul și încercați din nou.

Chipul de ceață este impurificat. Curățați cu atenție chipul de ceață.

Umiditate redusă Apa din rezervor este prea rece. Înlocuiți-o cu apă călduță.

Aburii au miros neplăcut
Întreținere insuficientă sau apă 
murdară.

Spălați bine umidificatorul și umpleți cu apă 
proaspătă.

Pe mobilierul din jur se 
depune un praf alb

Apă dură.

Apa dură poate cauza depunerile de praf. Praful 
din aer se depune la fel, din cauza umidității 
furnizate. Dacă problema persistă, folosiți apă 
distilată.

Aparatul a încetat să 
funcționeze

Apă puțină sau apă lipsă.
Deconectați aparatul de la priză și completați 
apă în rezervor.

Apa se adună în afara 
aparatului

Saturarea aerului. Reduceți cantitatea de abur evacuată.

Aparatul nu este pe o suprafață 
dreaptă iar apa se adună în afara 
unității.

Deconectați aparatul de la priză și puneți-l pe 
o suprafață dreaptă.

Direcționarea duzei de ceață.

Nu direcționați duza de ceață spre obiectele din 
jurul aparatului. Puneți unitatea pe o suprafață 
rezistentă la apă, 60-90 cm deasupra nivelului 
podelei.

La completare picură 
apa

A rămas apă pe fundul rezervorului.
Înaintea mutării unității uscați rezervorul sau 
înclinați-l și goliți apa.

Nivelul de zgomot 
ridicat

Unitatea nu stă pe o suprafață 
dreaptă.

Controlați dacă unitatea nu stă pe o suprafață 
moale, absorbantă.

Butonul pornire/oprire 
luminează roșu

Iluminarea roșie semnalizează apă 
puțină.

Deconectați aparatul de la priză și completați 
apă în rezervor.

SERVICE

Întreținerea cu caracter mai amplu sau reparația care necesită o intervenție la părțile interioare ale produsului, trebuie 
să fie executate de către un specialist calificat sau de un service.

PROTECȚIA MEDIULUI

• Optați pentru reciclarea materialelor de ambalare și a aparatelor vechi.
• Cutia de la aparat poate fi predată la un centru de colectare a deșeurilor sortate.
• Predați pungile din polietilenă (PE) la un centru de colectare a materialelor în vederea reciclării.

Reciclarea aparatului la sfârșitul duratei de viață:

Acest aparat este însemnat în conformitate cu Directiva Europeană 2012/19/UE privind deșeurile de 
echipamente electrice și electronice (DEEE). Simbolul de pe produs sau de pe ambalaj indică faptul că 
acest produs nu aparține deșeurilor menajere. Trebuie dus la un centru de colectare pentru reciclarea 
echipamentelor electrice și electronice. Prin asigurarea eliminării corecte a acestui produs veți 
contribui la prevenirea impactului negativ asupra mediului și a sănătății umane, care ar fi cauzate prin 
eliminare necorespunzătoare. Eliminarea trebuie efectuată în conformitate cu reglementările privind 
gestionarea deșeurilor. Informații mai detaliate privind reciclarea acestui produs veți obține de la 
autoritățile locale competente privind serviciile de eliminare a deșeurilor menajere sau în magazinul 
din care ați cumpărat produsul.

Acest produs îndeplinește toate cerințele de bază relevante ale Directivei UE.

Modificările textului, a designului și a specificațiilor tehnice pot fi făcute fără o atenționare prealabilă. Ne rezervăm 
dreptul la efectuarea acestor modificări.

www.robotworld.ro
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 CONDIȚII DE GARANȚIE

Garanție

Producătorul (eventual importatorul) răspunde de 
faptul că produsul este în conformitate cu legislația  
și îndeplinește cerințele stabilite de normele tehnice 
aferente. De asemenea răspunde pentru faptul că 
produsul are caracteristicile pe care producătorul le-a 
descris în documentele legate de produs sau pe care 
consumatorul le-a presupus, ținând cont de natura 
produsului și pe baza reclamei producătorului, fiind 
responsabil și pentru faptul că produsul se potrivește 
scopului pe care producătorul l-a menționat sau pentru 
care se folosește un astfel de produs.

Termenul de garanție pentru calitatea produsului 
este de 24 luni de la preluarea produsului de către 
consumator.

Garanția nu include uzura produsului cauzată de 
utilizarea normală a acestuia. Consumatorul nu 
beneficiază de dreptul de garanție dacă înaintea 
preluării produsului a știut că produsul are defecțiuni 
sau dacă a cauzat el însăși defectul.

Garanția este exclusă în cazurile în care (în special):
• nu au fost respectate condițiile de instalare, exploatare 

și deservire a produsului, care sunt menționate în 
manualul de utilizare,

• defecțiunea a apărut din cauza deteriorării
mecanice, termice sau chimice, prin scurtcircuitare, 
supratensiune în rețea sau instalare incorectă,

• defecțiunea a apărut prin intervenirea neautorizată
a unei persoane terțe,

• defecțiunea a apărut la o calamitate naturală,
• defecțiunea a apărut ca urmare a unei întrețineri

insuficiente sau necorespunzătoare, în contradicție cu 
manualul de utilizare, inclusiv defecțiunile cauzate de
depunerile de apă și altele,

• a apărut modificarea culorii suprafețelor de încălzire
sau zgârierea suprafețelor prin folosirea obișnuită,

• este vorba de modificările de aspect și funcționalitate 
cauzate de radiații solare, radiații termice sau de
depunerile de apă sau altele,

• expiră durata de viață a unor părți ale produsului, de 
ex. a acumulatorului, becurilor etc.

Garanția nu include obiectele care au fost oferite 
gratuit împreună cu produsul (cadouri, obiecte de 
promovare, etc.).

Valorificarea reclamației

Reclamarea defecțiunii produsului trebuie valorificată 
fără o întârziere inutilă după depistarea acesteia, cel 
târziu însă înainte de expirare a perioadei de garanție.

Reclamarea produsului se valorifică de către 
consumator la vânzătorul la care a achiziționat 
produsul, eventual la oricare dintre service-uri 
autorizate a căror listă face parte din livrarea 
produsului, eventual care este menționat pe internet 
la adresa www.my-concept.com.

În cazul unei reclamații a produsului, acesta trebuie 
curățat în mod corespunzător și ambalat în siguranță, 
pentru a se evita deteriorarea la transportul acestuia în 
service-ul autorizat, în cazul în care produsul nu este 
predat personal.

Consumatorul are obligația de a dovedi încheierea 
contractului de vânzare-cumpărare prin prezentarea 
unui document de achiziționare a acestuia.

În același timp, la reclamația produsului consumatorul 
descrie defecțiunile reclamate și efectuează opțiunea 
dreptului la reclamare.

Soluționarea reclamației

În cazul în care este vorba de o defecțiune care poate 
fi eliminată, consumatorul are dreptul la eliminarea 
gratuită, la timp și reglementară a defecțiunii.

Dacă acest lucru nu este posibil, ținând cont de natura 
defecțiunii, consumatorul poate solicita livrarea 
unui produs nou fără defecțiuni (schimb), sau dacă 
defecțiunea este legată doar de o piesă a produsului, 
schimbul unei astfel de piese. Dacă însă, având în 
vedere natura defecțiunii, mai ales când defecțiunea 
poate fi eliminată fără întârziere, cerința de schimbare 
a produsului sau a componentei acestuia este 
neadecvată, consumatorul are dreptul la eliminarea 
gratuită a defecțiunii.

RO În cazul în care este vorba de o defecțiune care nu poate 
fi eliminată, eventual în cazul în care consumatorul 
are dreptul la schimbul produsului sau a componentei 
acestuia însă acest schimb nu este posibil, de ex. din 
motivul neexistenței acestui produs, consumatorul este 
îndreptățit să returneze produsul (reziliere la contract).

Consumatorul are dreptul la livrarea unui produs nou 
(schimb) sau la  înlocuirea componentei produsului  
și în cazul în care defecțiunea poate  fi  eliminată,  
însă produsul nu poate fi folosit reglementar din 
cauza defecțiunilor repetate ale defecțiunii reparate 
sau în cazul unui număr mai mare de defecțiuni. În 
aceste cazuri consumatorul are dreptul la returnarea 
produsului (rezilierea la contract).

Dacă nu se ajunge la returnarea produsului (rezilierea la 
contract) sau dacă consumatorul nu valorifică dreptul 
de livrare a unui produs fără defecțiuni (schimb), la 
înlocuirea componentelor acestuia sau  la repararea 
produsului, poate solicita o reducere adecvată. 
Consumatorul are dreptul la o reducere adecvată și 
în cazul în care nu-i poate fi livrat un produs nou fără 
defecțiuni, nu poate fi înlocuită componenta sau 
produsul reparat, precum și în  cazul în care nu se ajunge 
la remediere într-un timp adecvat sau remedierea ar 
cauza consumatorului probleme semnificative.

Vânzătorul, service-ul autorizat sau muncitorul 
desemnat de acesta va hotărî despre reclamație 
imediat, în cazurile complicate în termen de trei zile 
lucrătoare. Această perioadă nu include perioada 
adecvată, în funcție de tipul produsului, necesară 
evaluării profesionale a defecțiunii. 

Reclamația, inclusiv eliminarea defecțiunii, trebuie 
soluționată fără amânare inutilă, cel târziu în 30 de 
zile de la valorificarea reclamației, dacă vânzătorul 
sau service-ul autorizat care soluționează reclamația 
nu au convenit cu consumatorul asupra unei perioade 
mai lungi.

La returnarea produsului (rezilierea la contract) 
consumatorul trebuie să returneze de asemenea 
accesoriile produsului și toate documentele livrate 
împreună cu produs.

Consumatorul nu are dreptul la livrarea pieselor și 
a  componentelor defecte, care au fost înlocuite în 
cadrul reparației produsului.

Celelalte drepturi ale consumatorului, legate de 
achiziționarea produsului, nu sunt afectate de aceste 
condiții de garanție.

Notă: Reclamațiile produsului deteriorat în timpul 
transportului sunt reglementate de regulamentul de 
reclamații al transportatorului.

Producător

Jindřich Valenta - Concept 
Vysokomýtská 1800, 565 01 Choceň, 
Republica Cehă
CUI 13216660
tel.: + 420 465 471 400, fax: +420 465 473 304,
email: servis@my-concept.cz 
www: www.my-concept.com

Date despre produs

Model:

Numărul de fabricație:

Data vânzării: Ștampila și semnătura unității de vânzare:
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