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SweetDreams 
Ultrazvočni vlažilnik zraka Cool Mist 

POMEMBNA VARNOSTNA NAVODILA 
Preden začnete uporabljati napravo, pozorno preberite vsa 
navodila. Ta navodila shranite za morebitno prihodnjo 
uporabo.  
Navodila so na voljo tudi na naši spletni strani  
www.hot-europe.com. 
OPOZORILO: 
• Med polnjenjem in čiščenjem mora biti naprava izključena

iz omrežja.
• Otroci, starejši od osem let, in osebe z zmanjšanimi

fizičnimi, zaznavnimi ali duševnimi sposobnostmi ali
pomanjkanjem izkušenj in znanja lahko napravo
uporabljajo samo, če so pod nadzorom ali če so prejeli
navodila o varni uporabi te naprave ter razumejo tveganja,
ki so jim lahko izpostavljeni.

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

pod nadzorom.
• Vlažilnik vedno postavite na trdno, ravno in vodoravno 

površino. Če je vlažilnik na neravni površini, se lahko zgodi, 
da ne deluje pravilno.

• Vlažilnik postavite v območje zunaj dosega otrok.
• Vlažilnika ne postavite v bližino kakršnega koli vira vročine, 

kot je štedilnik, radiator ali grelnik.
• Vlažilnika ne uporabljajte na prostem.
• Če je priključna vrvica poškodovana, jo mora zamenjati 

proizvajalec, njegov serviser ali podobno usposobljena 
oseba, sicer je lahko ogrožena varnost oseb.

• Ko želite vlažilnik izključiti iz omrežja, ga najprej izklopite in 
nato izvlecite vtič priključne vrvice iz omrežne vtičnice. 
Nikoli ne vlecite za priključno vrvico.

• Kadar vlažilnik deluje ali je napolnjen z vodo, ga ne 
nagibajte ali poskušajte premikati. Preden vlažilnik 
premaknete, ga IZKLJUČITE iz omrežja. 

• Ta vlažilnik zahteva redno čiščenje. Upoštevajte navodila
za ČIŠČENJE. Vlažilnika nikoli ne čistite na kakršen koli
drugačen način, kot je opisan v teh navodilih.

• Toka vlažnega zraka ne usmerite neposredno v osebe,
stene ali pohištvo.

• Če vlažilnik deluje v zaprtem ali majhnem prostoru, redno
preverjajte, ali je prezračevanje zadostno, saj čezmerna
vlažnost lahko povzroči madeže kondenzata na stenah.

• Če opazite vlago na notranji površini oken, izklopite
vlažilnik. Za pravilno merjenje vlažnosti uporabljajte
higrometer, ki ga lahko kupite v številnih trgovinah s

tehničnim blagom in veleblagovnicah ali pa ga naročite pri 
proizvajalcu. 

• Izdelka ne polagajte neposredno na leseno pohištvo ali
druge površine, ki bi jih voda ali tekočine lahko
poškodovale. Proizvajalec ne prevzema nobene
odgovornosti za materialno škodo, ki je posledica polivanja
ali puščanja.

• Napravo uporabljajte samo s priporočenim medijem za
uparjanje. Uporaba drugih snovi lahko predstavlja
nevarnost zastrupitve ali požara.

SESTAVNI DELI 

1. Nosilni ročaji
2. Izhodna odprtina za meglico
3. Posoda za vodo
4. Pokrov posode
5. Prestrezna posoda za vodo
6. Projektor in upravljalni

elementi projektorja
7. Nastavek za ustvarjanje

meglice 
8. Spodnji del
9. Gumb za vklop/izklop s

kontrolno lučko
10. Pokrovček za dišavno

blazinico
11. Priključna vrvica

POLNJENJE (glejte slike A) 
•  Vlažilnik izklopite in ga izključite iz električnega omrežja (slika 1).
•  Odstranite posodo za vodo, tako da jo primete za ročaj in

povlečete naravnost navzgor (slika 2). Odložite jo na stran.
•  Posodo za vodo obrnite, tako da je pokrov obrnjen navzgor;

odvijte pokrov v nasprotni smeri urnega kazalca in ga odložite na
stran (slika 3).

•  Posodo za vodo napolnite s čisto, hladno vodovodno vodo (slika
4).

•  Posodo zaprite s pokrovom in ga trdno privijte v smeri urnega
kazalca (slika 5). Posodo za vodo obrnite v pokončni položaj in se
prepričajte, da je pokrov dobro zaprt. Če ob pokrovu posode za
vodo kaplja voda, ga odvijte in ponovno privijte. Uporaba zelo
mrzle vode lahko začasno zmanjša količino ustvarjene meglice.
Vlažilnika nikoli ne napolnite z vročo ali toplo vodo, saj to lahko
povzroči prenehanje veljavnosti garancije.
OPOMBA: Pri prenašanju napolnjene posode za vodo
uporabljajte ročaj, z drugo roko pa posodo držite od spodaj.

•  Posodo za vodo namestite v vlažilnik in jo potisnite na njeno
mesto. Nekaj vode steče v spodnji del vlažilnika (slika 6).

•  Vlažilnik ponovno priključite na električno omrežje in vklopite 
(slika 7).

•  Ko polno posodo za vodo namestite v vlažilnik, le-tega ne 
premikajte več. Če ga morate premakniti, ga najprej izključite iz
električnega omrežja in odstranite posodo za vodo. 

PRVA UPORABA 
Preden napravo prvič uporabite, upoštevajte naslednje: 
•  Z naprave odstranite ves embalažni material.
•  Priporočamo, da pred prvo uporabo vlažilnik razkužite. Glejte

navodila za čiščenje.
•  Izberite trdno, vodoravno mesto, ki je vsaj 30,5 cm oddaljeno od

sten, da zagotovite zadosten pretok zraka. 
•  Vlažilnik postavite na vodoodporno površino.
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NAVODILA ZA UPORABO 

VKLOP 
POZOR: VLAŽILNIKA NE VKLJUČITE V OMREŽJE Z MOKRIMI 
ROKAMI – NEVARNOST ELEKTRIČNEGA UDARA. 
•  Napolnjen vlažilnik priključite na električno omrežje, pri čemer

mora biti gumb za vklop/izklop v izklopljenem položaju.
•  Gumb za vklop/izklop zavrtite v smeri urnega kazalca do položaja

za vklop. Zasveti kontrolna lučka.
•  Nastavite želeno količino vlage, tako da gumb zavrtite v smeri

urnega kazalca. Za nastavitev VISOKA gumb zavrtite do konca.
•  Ko zmanjka vode, se naprava samodejno izklopi.
•  Preden odstranite in ponovno napolnite posodo za vodo, vlažilnik 

izklopite. Če je posoda za vodo prazna, se ustvarjanje meglice
ustavi, ventilator pa še naprej deluje.

PROJEKTOR SWEETDREAMS 
Vklopite projektor, tako da pritisnete 
tipko za vklop. 
Izberite sanjsko temo na podlagi slik pod 
drsnikom; zvezdo (     ) za zvezdno nočno 
nebo, slona (       ) za temo safarija in delfina 
(      ) za temo morja. Vsaka tema vsebuje 
zaporedje treh slik. Za spremembo teme 
preprosto premaknite drsnik do simbola 
želene teme. 
Opomba: Projektor lahko deluje neodvisno 
od vlažilnika. 

NAVODILA ZA GRELNI SISTEM DIŠAVNIH 
BLAZINIC (glejte slike B)

•  Vlažilnik izklopite in ga izključite iz električnega omrežja (slika 1).
•  Odprite pokrovček za dišavno blazinico ob strani naprave

(slika 2). Vstavite dišavno/-i blazinico/-i s prirezanim robom proti 
napravi. (Slika 3).

•  V režo vstavite eno ali dve dišavni blazinici, pri čemer pazite, da
se ju ne dotaknete z rokami (slika 4). Če vaša koža pride v stik z
blazinico, jo temeljito sperite, saj je mentol lahko dražilen.

•  Zaprite pokrovček in vlažilnik ponovno priključite na električno
omrežje ter ga vklopite (slika 5).
Opomba: Dokler je vlažilnik vklopljen, je aktiviran tudi grelnik
dišavnih blazinic. To območje je lahko zato toplo na dotik.

NIKOLI ne dodajajte eteričnih olj ali blazinic VapoPad  neposredno v 
posodo za vodo, saj to lahko povzroči razkroj materiala. 

KARTUŠA ZA ODSTRANJEVANJE VODNEGA 
KAMNA ACA-817E 
NAPRODAJ POSEBEJ (glejte slike C) 
Pomaga odstraniti minerale iz vode in preprečuje obloge vodnega 
kamna. Odlično za območja s trdo vodo in če ne uporabljate 
destilirane vode. 
Trajnost in učinkovitost kartuše ACA-817E sta odvisni od vsebnosti 
mineralov v vodi. Če vlažilnik uporabljate pod normalnimi pogoji, 
morate kartušo zamenjati vsakih 30–40 polnjenj. V območjih s trdo 
vodo jo zamenjajte pogosteje. Nadomestne kartuše ACA-817E so 
na voljo v izbranih trgovinah in na spletu. 
•  Vlažilnik izklopite in ga izključite iz električnega omrežja (slika 1).
•  Odstranite posodo za vodo in povsem izpraznite spodnji del 

naprave (slika 2).
•  V spodnji del vlažilnika vstavite novo kartušo ACA-817E (slika 3).

•  Posodo za vodo namestite v vlažilnik in jo potisnite na njeno
mesto. Nekaj vode steče v spodnji del vlažilnika (slika 4).

•  Vlažilnik priključite na električno omrežje in ga vklopite (slika 5).
Opomba: Lahko se zgodi, da morate počakati nekaj minut,
preden začne iz vlažilnika izhajati meglica, saj mora voda najprej
skozi filter.

OPOZORILO: 
Blazinica lahko predstavlja nevarnost zadušitve. Hranite zunaj 
dosega otrok in hišnih ljubljenčkov. H317 Lahko povzroči alergijski 
odziv kože. P102 Hraniti zunaj dosega otrok. P302 + P352 PRI STIKU 
S KOŽO: umiti z veliko mila in vode. P333 + P313 Če nastopi 
draženje kože ali se pojavi izpuščaj: poiščite zdravniško 
pomoč/oskrbo. 
Sestavine: evkaliptusovo olje, mentol, glikol, olje listov cedre in 
drugo 

Naprave ne uporabljajte pri otrocih, mlajših od 36 
mesecev. Če hkrati uporabljate dve dišavni blazinici, 
ne uporabite več kot štiri blazinice v 24 urah in jih ne 
uporabljajte več kot osem ur zaporedoma v 24 urah. 

Če hkrati uporabljate eno dišavno blazinico, ne uporabite več kot 
štiri blazinice v 24 urah in jih ne uporabljajte več kot 16 ur 
zaporedoma v 24 urah. 

NAVODILA ZA VZDRŽEVANJE IN ČIŠČENJE 

VSAKODNEVNO ČIŠČENJE (glejte slike D) 
•  Vlažilnik pred čiščenjem izklopite in ga izključite iz električnega

omrežja (slika 1).
•  Odstranite in izpraznite posodo za vodo (slika 2). 
• Izlijte morebitne ostanke vode iz spodnjega dela vlažilnika

(slika 3).
•  Posodo za vodo in spodnji del vlažilnika obrišite s čisto, vlažno

krpo (sliki 4 in 5).
•  Posodo za vodo in spodnji del vlažilnika sperite z mlačno vodo po

vsaki uporabi (slike 6–10).
•  Spodnjega dela vlažilnika NE potapljajte v vodo. Prestrezno

posodo nežno obrišite z mehko, čisto, vlažno krpo.
•  Za čiščenje delov vlažilnika, ki vsebujejo vodo, NE uporabljajte

detergenta. Detergenti in film, ki ga ustvarijo na površini, lahko
vplivajo na ustvarjanje meglice. NE uporabljajte abrazivnih čistil
ali ščetk.

•  Kadar naprave ne uporabljate, v posodi za vodo ali prestrezni
posodi NE PUŠČAJTE ostankov vode, saj se lahko ustvarijo obloge
vodnega kamna in bakterij, ki lahko zavirajo učinkovitost
vlažilnika. Prosimo, upoštevajte, da ostanki vode, ki jih pustite v
posodi za vodo več kot dan ali dva, omogočijo razvoj bakterij.

TEDENSKO ČIŠČENJE (glejte slike E) 
•  Vlažilnik pred čiščenjem izklopite in ga izključite iz električnega

omrežja (slika 1).
•  Odstranite in izpraznite posodo za vodo (slika 2). 
•  Izlijte morebitne ostanke vode iz spodnjega dela vlažilnika

(slika 3).
•  Vlažilnik vsak teden temeljito očistite z raztopino varekine in

vode (5 ml varekine v 3,8 litra vode). Posodo za vodo deloma
napolnite z raztopino in jo pustite stati dvajset (20) minut. Vsakih 
nekaj minut jo močno premešajte. Raztopino izlijte in posodo
spirajte s čisto vodo, dokler ni več zaznati vonja po varekini (sliki
4 in 5).

•  Prestrezno posodo za vodo obrišite z mehko krpo, namočeno v
raztopino. Območje pred ponovno uporabo temeljito sperite 
(slika 6).

Drsnik projektorja

Tipka za vklop 
projektorja
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•  Če so okrog ultrazvočne plošče vidne mineralne obloge, površino
očistite z mehko, čisto krpo in malo nerazredčenega belega kisa.
Za odstranitev mineralnih oblog po potrebi zmešajte raztopino
50 % belega kisa in 50 % vode in napolnite podstavek s toliko
raztopine, da pokrije pretvornik. Rezervoar sperite in ga obrišite.
Ne dotikajte se ultrazvočne plošče ali vodnega senzorja z golimi
prsti, saj lahko prstni odtisi ali kakršni koli sledovi zmanjšajo
ustvarjanje vodne meglice. Spodnjega dela vlažilnika ne
potapljajte v vodo.

•  Vse površine temeljito očistite z vodo, preden napravo ponovno
uporabite. Pred uporabo napravo obrišite še z eno suho krpo
(slike 7–11).

Priporočamo uporabo zaščitne čistilne ribe TWT001EU, ki prepreči 
razvoj bakterij v posodi za vodo in ohranja čistočo vlažilnika. 

SHRANJEVANJE 
Upoštevajte navodila za čiščenje in izdelek temeljito osušite. 

ODSTRANJEVANJE 
Prosimo vas, da tega izdelka ob koncu življenjske dobe ne 
zavržete med gospodinjske odpadke. Odložite ga v lokalni 
zbirni center ali ustrezno mesto za odlaganje tovrstnih 
odpadkov. 

Ta predpis velja samo v državah članicah EU. 

GARANCIJA 
Prosimo, da pred prvo uporabo naprave preberete vsa navodila. 
Blagajniški račun shranite kot dokazilo o kraju in datumu nakupa. 
Ob vložitvi kakršnega koli zahtevka v garancijski dobi morate 
predložiti račun. Garancijski zahtevki niso veljavni brez dokazila o 
nakupu.  
Garancija za vašo napravo velja dve leti (2 leti) od datuma nakupa. 
Ta garancija pokriva napake v materialu ali izdelavi, ki se pojavijo 
ob normalni uporabi; pokvarjena naprava, ki izpolnjuje ta merila, 
bo brezplačno zamenjana. 
Garancija NE pokriva napak ali poškodb, ki so posledica napačne 
uporabo ali neupoštevanja navodil za uporabo. Veljavnost garancije 
preneha, če napravo odprete, posegate vanjo ali uporabljate z 
drugimi deli ali dodatki oziroma če na njej izvaja popravila 
nepooblaščena oseba. 
Dodatki in potrošno blago so izključeni iz kakršne koli garancije. 
Ta garancija velja samo v Evropi, Rusiji, Srednjem Vzhodu in Afriki. 
LOT in SN vaše naprave sta natisnjena na nalepki, ki je na embalaži 
izdelka. 

POGOJ ZA PRODAJO 
Pogoj za prodajo je, da se kupec čuti odgovornega za pravilno 
uporabo in vzdrževanje te naprave v skladu s temi tiskanimi 
navodili. Kupec ali uporabnik mora sam presoditi, kdaj in koliko 
časa bo uporabljal napravo. 
Na zadnji strani tega priročnika so telefonske številke za stik s 
potrošniki v posameznih državah. 

OPOMBA: ČE IMATE TEŽAVE S SVOJIM VLAŽILNIKOM, VAS 
PROSIMO, DA POIŠČETE NAVODILA V GARANCIJI. 
PROSIMO, NE POSKUŠAJTE POPRAVITI VLAŽILNIKA SAMI. 
ČE TO STORITE, PRENEHA VELJAVNOST GARANCIJE, POLEG 
TEGA PA LAHKO PRIDE DO MATERIALNE ŠKODE ALI 
POŠKODB OSEB. 

Ta izdelek nosi oznako CE in je izdelan v skladu z Direktivo 
2014/30/EU o elektromagnetnem valovanju, Direktivo 2014/35/EU 
o nizkonapetostnih napravah in Direktivo 2011/65/EU RoHS.
Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb.

VUL575E 
220–240 V ~ 50/60 Hz 
25 W 

ODPRAVLJANJE MOTENJ 
TEŽAVA MOŽNI VZROKI REŠITEV 
Stikalo za 
vklop/izklop je v 
položaju 
»vključeno«, 
kontrolna lučka pa
je ugasnjena.

1. Naprava ni
vključena v
električno omrežje.

Vstavite vtič v 
omrežno vtičnico. 

2. Vtičnica ni pod 
napetostjo.

Preverite tokokrog, 
varovalke, poskusite 
z drugo vtičnico. 

Ustvarja se le malo 
meglice ali pa ta 
sploh ne nastaja. 

1. V posodi za vodo
ni vode.

Napolnite posodo za 
vodo. 

2. Naprava ni v
vodoravnem 
položaju.

Položite jo na 
vodoravno površino. 

3. Mineralne obloge 
na nastavku za
ustvarjanje meglice.

Očistite nastavek 
skladno z navodili. 

4. Posoda za vodo je
bila pomita z
detergentom.

Temeljito jo sperite s 
čisto vodo. Obrišite 
do suhega. 

5. Nivo vode je
prenizek.

V posodo za vodo 
dodajte vodo. 

6. Nastavek za
ustvarjanje meglice 
ali ventilator ne 
delujeta.

Glejte garancijo. 

Okrog vlažilnika ali 
oken se ustvarja 
kondenzat. 

1. Intenzivnost 
meglice je 
nastavljena
previsoko za velikost 
sobe ali predhodno
obstoječo raven 
vlage.

Zmanjšajte stopnjo 
vlaženja zraka ali 
ugasnite vlažilnik. 

Nabiranje belega 
prahu 

1. Uporabljate trdo
vodo.

Uporabite 
destilirano vodo. 

Funkcija projekcije 
ne deluje. 

1. Funkcija
projektorja ni
vklopljena.

Pritisnite gumb za 
vklop projektorja na 
vrhu projektorja. 

2. Drsnik projektorja
ni zaustavljen v
pravilnem položaju.

Premaknite drsnik 
projektorja 
neposredno pred 
ikono želene teme, 
dokler ne začutite, 
da se je zaskočil na 
svoje mesto. 

SPECIFIKACIJA ZMOGLJIVOSTI 
Zmogljivost posode (litri): 3,8 l 
Trajanje polne posode (ure): 24 h 
Idealno za sobe (kvadratni metri) 35 m2 
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C)

VapoPads Menthol (VH7) and 
Rosemary & Lavender (VBR7E) 

Demineralization Cartridge 
ACA-817E
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