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• Společnost Lanaform® nenese odpovědnost za poškození přístroje způsobené nevhodným použitím, které neodpovídá pokynům uvedeným v této příručce.

ÚDRŽBA A UCHOVÁVÁNÍ
Obsahuje-li voda příliš mnoho vápníku a hořčíku, může se v přístroji ukládat bílý prášek. Pokud se tento nános vytvoří na převodníku (bílé keramické kolečko vydávající ultrazvuky obr. 1, bod 3), 
nebude přístroj fungovat správně.

Údržba:
Doporučení:
1. V přístroji vždy používejte jen převařenou a zchlazenou vodu;
2. Nádržku čistěte každé 2 dny a převodník každý týden;
3. Vodu v nádržce měňte každé 2 dny;
4. Přístroj pravidelně čistěte a všechny součásti nepoužívaného přístroje nechte dokonale uschnout. 

Čištění převodníku:
1. Vypněte přístroj a vytáhněte šňůru ze zásuvky;
2. Na povrch převodníku naneste 2 až 5 kapek octa a 2 až 5 minut počkejte;
3. Usazeniny z povrchu očistěte jemným kartáčkem (vatovou tyčinkou) (21). Neoškrabávejte povrch tvrdými nástroji;
4. Nádržku v základně propláchněte čistou vodou;
5. Nečistěte převodník mýdlem, rozpouštědly ani čisticími prostředky ve spreji.

Čištění nádržky: 
1. Vypněte přístroj a vytáhněte šňůru ze zásuvky;
2. Očistěte nádržku vodou a měkkým hadříkem, případně trochou naředěného bílého octa, pokud se uvnitř vytvořily vápenaté usazeniny. Nepoužívejte žíravé saponáty. Jemně otřete keramický 

kotouč vatovou tyčinkou, přičemž dávejte pozor, abyste jej nepoškrábali; (22)
3. Propláchněte nádržku čistou vodou.

Uchovávání:
Přístroj uchovávejte na suchém a chladném místě mimo dosah dětí. Před uložením jej očistěte a osušte.

PORUCHY A JEJICH ŘEŠENÍ
V případě poruchy za normálních provozních podmínek využijte informace v následující tabulce:

Poruchy Možná příčina Řešení

Žádná pára nevychází V nádržce je příliš málo vody. Dolijte do prázdné nádržky vodu.

Jednotka je příliš studená. Půl hodiny před použitím ponechte jednotku v místnosti s 
pokojovou teplotou.

Netypický zápach páry V nádržce příliš dlouhou dobu stojí voda. Vyčistěte nádržku a nalijte do ní čerstvou vodu.

Nízká intenzita vypouštění páry V nádržce je příliš mnoho (příliš málo) vody. Vylijte z nádržky vodu (dolijte do nádržky vodu).

Na převodníku se nashromáždily usazeniny. Očistěte převodník.

Voda je příliš studená. Použijte vodu o pokojové teplotě.

Voda není čistá. Vyčistěte nádržku a nalijte do ní čerstvou vodu.



58




