
TOUCH CONTROL SCREEN

HUMIDITY SETTING

TIMER FUNCTION (1-12H)

4,5L CAPACITY

MOOD LIGHT 

TOP FILLING

HUMIDIFICATEUR D’AIR À 
VAPEUR CHAUDE ET FROIDE

LUCHTBEVOCHTIGER MET 
WARME EN KOUDE DAMP

WARM- UND KALTDAMPF-
LUFTBEFEUCHTER

HUMIDIFICADOR DE AIRE 
CON VAPOR CALIENTE Y FRÍO

UMIDIFICATORE D’ARIA A 
VAPORE CALDO E FREDDO

Napo
WARM AND COOL MIST AIR HUMIDIFIERAIR QUALITY
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stać przekazane do lokalnego punktu sor-
towania odpadów.

Jeśli urządzenie nie będzie już więcej używa-
ne, należy pozbyć się go z poszanowaniem 
środowiska i w sposób zgodny z lokalnymi 
regulacjami prawnymi.

GWARANCJA OGRANICZONA
LANAFORM gwarantuje, że niniejszy pro-
dukt jest wolny od wad materiałowych i 
fabrycznych przez okres dwóch lat licząc 
od daty zakupu, za wyjątkiem przypadków 
określonych poniżej.

Gwarancja LANAFORM nie obejmuje uszko-
dzeń spowodowanych normalnym zużyciem 
produktu. Ponadto, gwarancja udzielana w 
odniesieniu do tego produktu LANAFORM 
nie obejmuje szkód spowodowanych nad-
miernym, nieprawidłowym lub w inny spo-
sób niedozwolonym użytkowaniem pro-
duktu, jak również wypadkiem, użyciem 
niedozwolonych akcesoriów, przeprowa-
dzeniem przeróbek oraz wszelkimi inny-
mi okolicznościami pozostającymi poza 
kontrolą firmy LANAFORM.

LANAFORM nie ponosi żadnej odpowie-
dzialności za tego rodzaju szkody dodat-
kowe, przyczynowe lub specjalne.

Wszelkie gwarancje dotyczące parametrów 
produktu obowiązują jedynie w okresie 
dwóch lat licząc od daty początkowego 
zakupu, pod warunkiem przedstawienia 
dowodu zakupu.

Po odesłaniu produktu, LANAFORM prze-
prowadzi jego naprawę lub wymianę na 
nowy, w zależności od okoliczności. Gwa-
rancja może zostać zrealizowana jedynie 
przez Centrum Serwisowe LANAFORM. W 
przypadku przeprowadzenia jakichkol-
wiek czynności dotyczących utrzymania 
niniejszego produktu przez osoby inne, 
niż Centrum Serwisowe LANAFORM po-
woduje unieważnienie niniejszej gwarancji.

ČESKY

ÚVOD 
Děkujeme, že jste si zakoupili zvlhčovač 
se studenou a teplou párou NAPO značky 
Lanaform®. Zvlhčovač vzduchu NAPO vám 
pomáhá obnovit vhodnou vlhkost a odstra-
nit problémy spojené se suchým vzduchem. 
Ventilační systém vypouští vodu ve formě 
studené páry a zajišťuje tak požadovanou 
úroveň vlhkosti. Tato pára vystupuje z hu-
bice přístroje jako mlha.

camera_alt Fotografie a jiné obrázky 
produktu v tomto návodu 
nebo na obalu představují co 
možná nejvěrnější znázornění 
výrobku, nelze však zaručit, že 
výrobku dokonale odpovídají.

report_problem NEŽ ZAČNETE ZVLHČOVAČ 
VZDUCHU POUŽÍVAT, PŘEČTĚTE 
SI VŠECHNY POKYNY, ZEJMÉNA 
NÁSLEDUJÍCÍ ZÁKLADNÍ 
BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ: 

• Výrobek není určen k použití osobami 
se sníženými tělesnými, smyslovými či 
duševními schopnostmi (včetně dětí) 
ani osobami s nedostatkem znalostí 
či zkušeností, pokud na tyto osoby 
nedohlíží osoba odpovědná za jejich 
bezpečí nebo pokud jim tato osoba pře-
dem nesdělí pokyny týkající se použití 
tohoto výrobku. Je třeba zajistit, aby si 
s výrobkem nehrály děti. 

• Používejte tento výrobek výhradně v 
souladu s návodem k použití popsaným 
v této příručce. 

• Ověřte, zda napětí ve vaší elektrické síti 
odpovídá údaji o napětí přístroje.

• Zvlhčovač NAPO vždy pokládejte na 
rovný, tvrdý a vodorovný povrch. 
Neumísťujte jej těsně ke stěně a chraňte 
jej před zdroji tepla, jako jsou sporáky, 
radiátory atd.

• Upozornění: Pokud přístroj neumístíte 
na vodorovnou plochu, může se stát, že 
nebude správně fungovat. 

• Nezapojujte ani neodpojujte elektrickou 
zástrčku přístroje mokrýma rukama. 

• V případě poškození napájecího kabelu 
je nutné jej nahradit obdobným kabe-
lem, který získáte od dodavatele nebo 
v jeho servisním středisku. 

• Nevystavujte přístroj přímému sluneč-
nímu záření. 

• Do nádržky lijte destilovanou nebo de-
mineralizovanou čerstvou vodu. 

• Přístroj ani jeho základnu nerozebírejte. 
• Není-li v nádržce voda, přístroj neza-

pínejte. 
• Netřeste přístrojem. Hrozí vylití vody do 

základny a poškození přístroje. 
• Je-li přístroj zapnutý, nikdy se nedotýkej-

te vody ani vnitřních součástí. 
• Jestliže začne přístroj při použití pop-

saném v této příručce vydávat netypický 
zápach, vypněte jej, odpojte jej a nechte 
jej zkontrolovat dodavatelem nebo jeho 
servisním střediskem.

• Nelijte do nádržky teplou vodu, tedy 
vodu o teplotě vyšší než 40 °C. 

• Před čištěním nebo vyjmutím nádržky 
přístroj odpojte od elektrické sítě. 

• Neomývejte celý přístroj vodou a nepo-
nořujte jej do vody. Prostudujte si poky-
ny pro čištění uvedené v této příručce. 

• Měnič přístroje nikdy neoškrabávejte 
tvrdými nástroji. Zvlhčovač vzduchu 
NAPO je třeba pravidelně čistit. Prostu-
dujte si pokyny pro čištění přístroje v 
této příručce a dodržujte je. 

• Pokud vám přístroj spadne do vody, 
okamžitě jej odpojte od elektrické sítě 
a teprve poté jej vytáhněte. 

• Žádný elektrický přístroj nesmí zůstávat 
zapojený bez dozoru. Pokud přístroj 
nepoužíváte, odpojte jej. 

• Napájecí kabel chraňte před horkými 
povrchy. 

• Přístroj nikdy nepoužívejte na místech, 
kde se používají aerosolové přípravky 
(spreje), ani v místnostech, do kterých 
je přiváděn kyslík. 

• Nezakrývejte přístroj oděvy ani jinými 
látkami. Zakrytí trysky může způsobit 
poruchu přístroje. 

• Při přenášení přístroj zvedejte za základ-
nu, nikoli za nádržku na vodu. 

• Je-li vzduch v místnosti již dostatečně 
vlhký (relativní vlhkost přes 50 %), zvlh-
čovač nepoužívejte. Ideální relativní vlh-
kost vzduchu, kterou lidské tělo pociťuje 
jako nejpříjemnější, se pohybuje od 40% 
do 60 %. Nadměrná vlhkost se projevuje 
kondenzací na studených površích nebo 
stěnách místnosti. K přesnému zjištění 
relativní vlhkosti vzduchu v místnosti 
použijte vlhkoměr, který lze zakoupit 
ve většině specializovaných prodejen 
i obchodních domů. 

• Zvlhčovač vzduchu NAPO je určen vý-
hradně pro domácí použití v interiéru. 

SOUČÁSTI PŘÍSTROJE  insert_photo 1 
(1) Tryska difuzéru

(2) Víčko nádrže

(3) Těsnění

(4) Rukojeť

(5) Nádobka na vodu

(6) Výstup vzduchu

(7) Základna

(8) Přihrádka na esenciální olej

(9) Vstup vzduchu

(10) Převodník

(11) Topný rezistor

(12) Čisticí kartáček

TLAČÍTKA PŘÍSTROJE insert_photo 2 
(1) ON/OFF

(2) Světlo pro příjemnou atmosféru & Noč-
ní režim

(3) Funkce ohřevu
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(4) Časovač

(5) Nastavení požadované vlhkosti

(6) Intenzita vypařování

POKYNY K POUŽITÍ 

Vlastnosti  
• Zvlhčovač vzduchu na studenou a na 

teplou páru 
•  LCD displej s dotykovým ovládáním 
• Automatické změření a zobrazení relativ-

ní vlhkosti vzduchu v místnosti 
• Možnost naprogramování požadované 

vlhkosti 
•  Časovač: 12 hodin s naprogramováním 

po 1 hodině 
• 3 úrovně intenzity vytváření páry: vy-

soká, slabá, střední 
• 3 světelné režimy: měnící se barva, stálá 

barva, bez osvětlení 
• Noční režim 
• Nádržka s kapacitou vody 4,5 l 
• Maximální objem vyrobené páry: 300 

ml/ hod (studená pára); 400 ml/hod 
(teplá pára) 

• Zařízení pro automatické vypnutí při 
vyprázdnění nádržky na vodu 

• Tichý chod (≤ 32 dB) 

Rozdíly mezi teplou 
a studenou párou 

Malé děti

Používejte raději studenou páru, která v 
případě pádu nebo převrhnutí přístroje 
nezpůsobí popáleniny.

Údržba

Přístroj na studenou páru se musí čistit 
častěji než přístroj na teplou páru. Během 
výroby teplé páry se totiž voda při průcho-
du přes topný rezistor ohřívá a zničí se tak 
velké množství baktérií. Vzhledem k tomu, 
že přístroj NAPO nabízí obě tyto funkce, 
bude důležité přečíst si pokyny k údržbě 
v této příručce.

Místnost, kde bude 
zvlhčovač umístěn

Studená pára přinese do místnosti s dusným 
či suchým vzduchem, která se špatně větrá, 
trochu chladu. Teplá pára zase umožní pro-
hřát vzduch ve studené místnosti.

Spotřeba elektřiny

Funkce teplé páry spotřebuje více energie, 
protože musí ohřát vodu.

Příprava insert_photo 1 
1  Zvlhčovač vzduchu NAPO 

postavte do místnosti půl hodiny 
předtím, než jej zapnete, aby se 
přizpůsobil okolní teplotě.

2  Dbejte na to, aby byl přístroj vždy 
položen na rovném, tvrdém, 
vodorovném povrchu. Neumís-
ťujte jej těsně ke stěně a chraňte 
jej před zdroji tepla, jako jsou ro-
zehřáté pánve, radiátory atd.

3  Než přístroj začnete použí-
vat, ujistěte se, že je čistý.

4  Sejměte víčko nádrže (1). Poté 
do nádržky nalijte čerstvou a 
pokud možno demineralizovanou 
vodu (5). Znovu nasaďte kryt.

5  Přístroj zapněte, dbejte, abyste měli 
suché ruce (totéž platí při odpojování).

6  Zvlhčovač vzduchu je nyní funkční. 

Návod k použití insert_photo 2 

1) Zapnutí a vypnutí přístroje: 

• Pro zapnutí přístroje stiskněte tlačítko 
On/Off (1). Standardně pracuje se stu-
denou párou a průměrnou intenzitou, 
na LED displeji se objeví informace o 
aktuální vlhkosti okolního vzduchu. 
info_outline na LED displeji se zobrazí 
údaj o vlhkosti mezi 30 a 80 %. 
Pokud se objeví „LO“, znamená 
to, že vlhkost je nižší než 30 %;, 
pokud „HI“, je vlhkost okolního 
vzduchu vyšší než 80 %.

• Opětovným stisknutím tlačítka přístroj 
vypnete. Vypnou se všechny funkce kro-
mě větráku, který bude zapnutý ještě 
dalších 15 vteřin. 

info_outline je-li nádržka prázdná, ozve 
se zvukové upozornění a na 
tlačítku On/Off se rozsvítí 
červená kontrolka; na LED 
displeji se navíc objeví hlášení 

„E1“. Přístroj již nevypouští 
páru: naplňte nádržku, aby 
znovu fungovala normálně. 

2) Volba režimu se světlem, nebo 

nočního režimu: 

• Přístroj po zapnutí standardně nevydává 
žádné světlo. 

• Stiskněte jednou tlačítko pro volbu 
režimu osvětlení (2): světlo se zapne a 
automaticky mění barvu. 

• Pokud ho stisknete podruhé, svítí stá-
lobarevně. 

Po třetím stisknutí se na LED displeji objeví 
na 5 vteřin hlášení „SP“; přístroj se přepne 
do nočního režimu. 

Všechna světla jsou vypnutá, kromě ukaza-
tele režimu (připomínáme, že při spuštění 
teplé páry zůstane na 5 vteřin rozsvícená 
kontrolka (3),

Přístroj je v provozu po dobu 8 hodin – 3 
hodiny s průměrnou intenzitou, poté 5 ho-
din s nízkou intenzitou,

Vlhkost se udržuje na 60 % – přístroj pře-
stává fungovat, jakmile okolní vzduch té-
to intenzity dosáhne a opět se spustí, když 
vlhkost klesne.

• Po čtvrtém stisknutí se přístroj přepne z 
nočního režimu na předchozí intenzitu 
vypařování. 

3) Volba funkce vytápění: 

• Po zapnutí přístroje stiskněte tlačítko 
ohřevu (3). Je-li tato funkce zapnutá, 
ohřívá topný rezistor vodu v základně, 
ničí bakterie a vytváří teplou páru. 

• Opětovným stisknutím tlačítka funkci 
ohřevu vypnete.

info_outline funkce ohřevu funguje 
nezávisle na všech ostatních 
funkcích a režimech. Je 
tedy možné ji kdykoliv 
zapnout a vypnout.

report_problem  nikdy se nedotýkejte 
topného rezistoru (Obr. 
1, bod 11), dokud voda 
nevystydne! V případě 
popálení vyhledejte lékaře!

4) Nastavení časovače: 

Po zapnutí přístroje stiskněte opakovaně 
tlačítko časovače (4) a nastavte tak fungo-
vání přístroje na 1–12 hodin. Na LED displeji 
se na 5 vteřin zobrazí zvolená doba nebo 

„CO“ = „nepřetržitě“. 

5) Nastavení vlhkosti: 

Po zapnutí přístroje stiskněte opakovaně 
tlačítko nastavení vhlkosti (5) a nastavte 
tak po 5 % automatické řízení vlhkosti na 
požadovaný stupeň od 40 do 75 %. Na LED 
displeji se na 5 vteřin zobrazí zvolený stupeň 
vlhkosti nebo „CO“ = „standardně“. Dopo-
ručujeme stupeň vlhkosti mezi cca 40 a 60 
%. Přístroj se vypne, jakmile okolní vzduch 
dosáhne požadované intenzity, a opět se 
spustí, když vlhkost klesne.

6) Nastavení intenzity vypařování: 

• Přístroj po zapnutí standardně vypouští 
páru s průměrnou intenzitou. 

• Stiskněte jednou tlačítko volby intenzity 
vypouštění páry (6): přístroj je nastaven 
na nejvyšší  intenzitu. 

• Stiskněte tlačítko podruhé: přístroj je 
nastaven na nejnižší intenzitu. 

• Stiskněte tlačítko potřetí: přístroj je nyní 
nastaven na průměrnou intenzitu.  

report_problem

- Používejte pouze čerstvou destilovanou 
nebo demineralizovanou vodu. Zabráníte 
tak poruše přístroje.

Nelijte vodu do trysky difuzéru (obr. 1, bod 
1), aby nedošlo k poškození přístroje ne-
bo k požáru.
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- Nádržku je třeba udržovat v čistotě. Pročtěte 
si níže uvedené pokyny k čištění.

report_problem  AČKOLI JE PŘÍSTROJ 
VYBAVEN BEZPEČNOSTNÍM 
PRVKEM, KTERÝ VYPÍNÁ 
PROVOZ PŘEVODNÍKU, 
NENECHÁVEJTE POKUD 
MOŽNO PŘÍSTROJ ZAPOJENÝ 
DO ZÁSUVKY V DOBĚ, KDY 
JEJ NEPOUŽÍVÁTE.

Používání esenciálních olejů 
Pro difuzi esenciálních olejů zatlačte na 
přihrádku na esenciální olej (obr. 1, bod 
8), abyste ji mohli vytáhnout. Nakapejte 3 
kapky na polštářek uvnitř přihrádky. Dejte 
pozor, aby se olej nedostal do jiných čás-
tí přístroje, protože by ho mohl poškodit.

report_problem Doplňující informace o 
použití esenciálních olejů

• Než začnete používat esenciální oleje, 
informujte se o negativních vlivech na 
zdraví, které může použití těchto látek 
vyvolávat. 

• Vybírejte si vždy jen kvalitní esenciální 
oleje: čisté, 100% přírodní a určené k 
difuzi. Používejte je střídmě a opatrně. 
Dodržujte pokyny a upozornění uvede-
né na balení esenciálních olejů, přičemž 
dbejte především na následující:

• Použití esenciálních olejů je zakázáno u 
těhotných a kojících žen, osob trpících 
epilepsií, astmatem nebo alergiemi, u 
osob s chorobami srdce a osob ve váž-
ném zdravotním stavu. 

• V místnostech, kde se pohybují malé 
děti (mladší 3 let), je povoleno esenciální 
oleje používat po dobu maximálně 10 
minut, a to výhradně v době, kdy děti 
nejsou v dané místnosti přítomny. 

• Dbejte na to, aby si s přístrojem nehrály 
a nepoužívaly jej děti a mladiství.  

• K zajištění dobrého fungování přístro-
je a šíření vůně postačí několik kapek 
esenciálního oleje (maximálně 3 až 4 
kapky). Používáním nadměrného množ-
ství esenciálních olejů se může přístroj 
poškodit.

• Než do nádržky nakapete esenciální olej, 
napusťte do ní vodu. 

• Společnost Lanaform nenese odpověd-
nost za poškození přístroje způsobené 
nevhodným použitím, které neodpoví-
dá 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 
měniči (obr. 1, bod 10), nebude přístroj 
fungovat správně.

report_problem na čištění přístroje 
nepoužívejte nikdy produkty 
obsahující louhové bělidlo, 
ale pouze přípravky na 
mytí nádobí nebo ocet!

report_problem nikdy se nedotýkejte topného 
rezistoru (Obr. 1, bod 11), dokud 
voda nevystydne! V případě 
popálení vyhledejte lékaře!

Údržba 
Doporučujeme:

1  Vždy používejte jen čerstvou destilo-
vanou nebo demineralizovanou vodu.

2  Nádržku čistěte každé 2 dny 
a převodník každý týden.

3  Vodu v nádržce měňte každé 2 dny.
4  Přístroj pravidelně čistěte (prostu-

dujte si výše uvedené informace) a 
všechny součásti nepoužívaného 
přístroje nechte dokonale uschnout.

Čištění převodníku (obr. 1, bod 10):

1  Na povrch měniče naneste 2 až 5 
kapek octa a 2 až 5 minut počkejte.

2  Usazeniny z povrchu očistěte jemným 
kartáčkem (obr. 1, bod 12). Neoškra-
bávejte povrch tvrdými nástroji.

3  Nečistěte měnič mýdlem, rozpouš-
tědly ani čisticími prostředky ve spreji.

Čištění nádržky (obr. 1, bod 5) a víčka (obr. 
1, bod 2):

1  Sejměte těsnění (obr. 1, 
bod 3) na víčku.

2  Očistěte nádržku, víčko a těsnění 
vodou a měkkým hadříkem, 
případně octem, pokud se uvnitř 
vytvořily vápenaté usazeniny.

3  Propláchněte je čistou vodou.

Čištění trysky přístroje vypouštějící páru 
(obr. 1, bod 1):

1  Očistěte trysku kartáčkem 
nebo vlhkým hadříkem.

2  Propláchněte ji čistou vodou.

Čištění základny (obr. 1, bod 7):

1) Omyjte si trochou vody případně octu, 
pomocí kartáčku nebo měkkého hadříku.

2) Nepoužívejte mýdlo, rozpouštědla ani 
čisticí prostředky ve spreji.

report_problem  neponořujte základnu 
nikdy do vody a nelijte vodu 
do vstupu br. 1, bod 9) nebo 
výstupu vzduchu (obr. 1, bod 6)!

Uchovávání 

report_problem  přístroj před přenášením 
vždy vypněte, odpojte 
ze sítě a vyprázdněte!

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

healing PORUCHY A JEJICH ŘEŠENÍ 
V případě poruchy za normálních provoz-
ních podmínek využijte informace v násle-
dujícím seznamu:

sentiment_dissatisfied Netvoří se pára.

help_outline Nesvítí světlo.
sentiment_satisfied Zkontrolujte, zda je přístroj 

zapojen do zásuvky a zda nedošlo 
k výpadku elektrické sítě.

help_outline Příliš málo vody v nádržce. 
sentiment_satisfied Dolijte do nádržky vodu.

help_outline Z nádržky uniká voda.
sentiment_satisfied Zkontrolujte, zda je nádržka 

správně nasazena.

help_outline Jednotka je příliš studená.
sentiment_satisfied Půl hodiny před použitím 

ponechte jednotku v místnosti 
s pokojovou teplotou.

sentiment_dissatisfied Pára vydává nezvyklý zápach.

help_outline V nádržce příliš dlouhou 
dobu stojí voda.

sentiment_satisfied Nádržku vyčistěte a nalijte 
do ní destilovanou nebo 
demineralizovanou čerstvou vodu.

sentiment_dissatisfied Nízká intenzita.

help_outline V nádržce je příliš mnoho 
(příliš málo) vody.

sentiment_satisfied Vylijte z nádržky vodu (dolijte 
do nádržky vodu).

help_outline Vodní kámen v měniči.
sentiment_satisfied Měnič očistěte.

help_outline Voda je příliš studená.
sentiment_satisfied Použijte vodu o pokojové teplotě.

help_outline Voda není čistá.
sentiment_satisfied Nádržku vyčistěte a nalijte 

do ní destilovanou nebo 
demineralizovanou čerstvou vodu.

TECHNICKÉ ÚDAJE 
Reference: LA120125

Napájení: 220-240 V~, 50-60 Hz

Spotřeba: 30 W (studená pára); 90 W (tep-
lá pára)

Objem nádržky: 4,5 l

Maximální rychlost vypařování: 300 ml/ 
hod (studená pára), 400 ml/hod (teplá pára)

Rozměry: 195 (d) × 195 (v) × 319 (š) mm
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