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Gratulujemy! 

Właśnie kupili Państwo nasz fantastyczny kompaktowy nawilżacz z funkcją oczyszczania 
powietrza „George”. Dostarczy on Państwu wielkiej przyjemności i poprawi jakość powietrza w 
pomieszczeniu.

Podobnie, jak w przypadku wszystkich domowych urządzeń elektrycznych, także ten model 
wymaga dużej dbałości dla uniknięcia obrażeń, zagrożenia pożarowego lub uszkodzenia 
samego urządzenia. Przed użyciem urządzenia po raz pierwszy, prosimy dokładnie przeczytać tę 
instrukcje obsługi oraz przestrzegać instrukcji, związanych z bezpieczeństwem, znajdujących się 
na urządzeniu.

Opis urządzenia
Urządzenie składa się z następujących głównych elementów:
1. Obudowa nawilżacza z silnikiem
2. Zasobnik wody (taca)
3. Kabel sieciowy z adapterem do zasilania
4. Włącznik/wyłącznik
5. Zbiornik na wodę z uchwytem do przenoszenia
6. Pokrywa zbiornika wody
7. Zmiękczacz wody w kartridżu (opcjonalnie)
8. Tarcze nawilżacza
9. Przycisk do wyboru prędkości wentylatora (1, 2, 3, 4)
10. Przycisk do wyboru żądanej wilgotności. (higrostat: 40 / 45 / 45 / 50 / 55% / praca ciągła)
11. Przycisk dla trybu automatycznego
12. Przycisk ściemniacza (przyciemnianie lub wyłączanie diod LED)
13. Wskaźnik niskiego poziomu wody, "No Water" (dioda LED świeci się na czerwono).
14. Pojemnik na substancje zapachowe (dozownik zapachu)

TM15. Kostka uzdatniająca wodę™ (Water Cube )
16. Wlot powietrza z zmywalnym filtrem powietrza
17. Wylot powietrza
18. Podłączenie zasilacza sieciowego
19. Ukryty uchwyt ułatwiający przenoszenie urządzenia.

Ważne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa
Prosimy o dokładne zapoznanie się z instrukcją obsługi przed rozpoczęciem użytkowania 
urządzenia po raz pierwszy i przechowywać ją bezpiecznie na późniejszy użytek; w razie 
potrzeby przekazać ją następnemu właścicielowi.
ź Firma Stadler Form odmawia wszelkiej odpowiedzialności za straty lub szkody, które powstaną 
w wyniku nieprzestrzegania niniejszej instrukcji obsługi.
ź Urządzenie może być używane w domu tylko do celów opisanych w niniejszej instrukcji obsługi. 
Nieuprawnione użytkowanie i zmiany techniczne w urządzeniu może prowadzić do zagrożenia 
życia i zdrowia.
ź To urządzenie może być używane przez dzieci w wieku od 8 lat i powyżej oraz osoby o 
ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych lub bez doświadczenia i 

Congratulations! You have just purchased the exceptional air washer (air pu-
rifier and humidifier) GEORGE. He will give you great pleasure and improve 
the indoor air for you.

As with all domestic electrical appliances, particular care is needed with 
this model also, in order to avoid injury, fire damage or damage to the appli-
ance. Please study these operating instructions carefully before using the 
appliance for the first time and follow the safety advice on the appliance 
itself.

Description of the appliance
The appliance consists of the following main components:
 1. Air washer housing with motor
 2. Air washer water tray
 3. Mains cable with adapter for power supply
 4. On/Off switch
 5. Water tank with carrying handle
 6. Water tank lid
 7. Anticalc cartridge (optional)
 8. Evaporator discs
 9. Button for the selection of the fan speed (1, 2, 3, 4)
10. Button for the selection of the desired humidity 

(h ygrostat: 40 / 45 / 50 / 55%  / continuous operation)
 11. Button for Auto Mode
 11. Button for Dimmer (dims or switches off LEDs)
13. Indicator for low water level, «No Water» (LED is illuminated red)
14. Fragrance container
15. Silver Cube™
16. Air inlet with washable air filter
17. Air outlet
18. Connection for power adapter
19. Hidden handle for easy carrying of the appliance

Important safety instructions
Please read through the operating instructions carefully before you use the 
appliance for the first time and keep them safely for later reference; if nec-
essary pass them on to the next owner.
• Stadler Form refuses all liability for loss or damage which arises as a 

result of failure to follow these operating instructions.
• The appliance is only to be used in the home for the purposes described 

in these instructions. Unauthorised use and technical modifications to the 
appliance can lead to danger to life and health.

• This appliance can be used by children aged from 8 years and above and 
persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of 
experience and knowledge if they have been given supervision or instruc-
tion concerning use of the appliance in a safe way and understand the 
hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and 
user maintenance shall not be made by children without supervision.

• Only connect the cable to alternating current. Observe the voltage infor-
mation given on the appliance.

•Do not use damaged extension cords.

English

www.robotworld.pl



wiedzy, jeżeli są pod  nadzorem i rozumieją, zagrożenia związane z użytkowaniem urządzenia. 
Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem. Czyszczenie i konserwacja urządzenia nie może być 
wykonywana przez dzieci bez nadzoru.
ź Kabel należy podłączać wyłącznie do prądu przemiennego. Przestrzegać informacji o napięciu 
podanych na urządzeniu.
ź Nie używać uszkodzonych przedłużaczy.
ź Nie należy przeciągać przewodu zasilającego po ostrych krawędziach i upewnić się, że kable 
nie będą przetarte.
ź Nie należy wyciągać wtyczki z gniazdka mokrymi rękoma lub ciągnąc kabel zasilający.
ź Nie należy używać urządzenia w bezpośrednim sąsiedztwie wanny, prysznica lub brodzika 
(należy przestrzegać minimalnej odległości 3m). Umieść urządzenie w taki sposób, że osoba 
znajdująca się w wannie nie może dotknąć urządzenia.
ź Nie należy umieszczać urządzenia w pobliżu źródła ciepła. Nie umieszczać kabla zasilającego 
bezpośrednio nad źródłem ciepła (np. płyta grzewcza, otwarty ogień, gorąca stopa żelazka, 
grzejniki). Chronić przewody zasilające przed działaniem oleju.
ź Należy upewnić się, że urządzenie jest właściwie ustawione, aby zapewnić wysoką stabilność 
podczas pracy i upewnij się, że nikt nie potknie się o przewód zasilający.
ź Urządzenie nie jest bryzgoszczelne.
ź Tylko do użytku wewnątrz pomieszczeń.
ź  Nie przechowuj urządzenia na zewnątrz.
ź Przechowywać urządzenie w suchym miejscu niedostępnym dla dzieci (zapakować urządzenie 
jeśli nie jest wykorzystywane).
ź Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez producenta lub w 
serwisie naprawczym autoryzowanym przez producenta lub przez osobę posiadającą podobne 
kwalifikacje w celu uniknięcia zagrożenia.
ź Przed konserwacją, czyszczeniem i po każdym użyciu należy wyłączyć urządzenie i odłączyć 
kabel od gniazdka.
ź Naprawy urządzeń elektrycznych mogą być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowany 
personel technik elektryk.
ź Należy używać wyłącznie zasilacza dostarczonego przez producenta.

Przed użyciem
1. George posiada zintegrowany uchwyt do przenoszenia (19). Umieść dłoń na górze okrągłego
otworu w zbiorniku wody (5), aby podnieść urządzenie.
2. Umieść George'a w wybranym miejscu na płaskiej powierzchni. Podłącz zasilacz (3) do
urządzenia (18) i podłącz adapter do odpowiedniego gniazda.
3. Zdejmij folię ochronną z tarcz (8) i usuń klej mocujący z kostki uzdatniającej wodę (15).
4. Wyjmij zbiornik na wodę (5) i obróć go. Odkręć pokrywę zbiornika na wodę (6) i napełnij zbiornik
czystą, zimną wodą z kranu.Następnie przykręcić pokrywę z powrotem do zbiornika na wodę. 
Umieścić zbiornik na wodę na tacy zasobnika na wodę (2). Taca na wodę powoli napełnia się 
wodą ze zbiornika na wodę. Ważne: nie podnoś urządzenia wypełnionego wodą. Woda może się 
wylać.
5. Włącz George'a, naciskając przycisk włączania/wyłączania (4). Wskaźnik "No water" (13)
zapala się, gdy w urządzeniu nie ma wystarczającej ilości wody. Jeżeli wszystkie diody LED 

• Do not run the power cord over sharp edges and make sure that it does 
not get trapped.

• Do not pull the plug from the socket with wet hands or by holding on to 
the power cord.

• Do not use the appliance in immediate vicinity of a bath tub, a shower or a 
swimming pool (observe a minimum distance of 3m ). Place the appliance 
such that a person in the bath tub cannot touch the appliance.

• Do not place the appliance near a heat source. Do not subject the power 
cord to direct heat (such as a heated hotplate, open flames, hot iron sole 
plates or heaters for example). Protect power cords from oil.

• See to it that the appliance is properly positioned to ensure a high stabil-
ity during its operation and make sure that no one can trip over the power 
cord.

•The appliance is not splash-proof.
•For indoor use only.
•Do not store the appliance outdoors. 
• Store the appliance in a dry place inaccessible to children (pack the ap-

pliance).
• If the power cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer 

or a repair shop authorized by the manufacturer or by similarly qualified 
persons in order to avoid a hazard.

• Prior to any maintenance, cleaning and after each use, switch off the ap-
pliance and unplug the mains cable from the socket. 

Setting up / Operation 
1. George has an integrated carrying handle (16). Place your hand at the top 

of the circular hole of the water tank (5) to lift the appliance.
2. Place George at the desired position on a flat surface. Connect the 

power adapter (3) to the unit (18) and plug the adapter into a suitable 
plug socket.

3. First, remove the protective foil from the evaporator discs (8) and the 
fixing adhesive from the Silver Cube (15).

4. Remove the water tank (5) by tilting it back in the upper area. Screw off 
the water tank lid (6) and fill the water tank with clean, cold tap water. 
Then screw the lid back onto the water tank. Place the water tank on the 
water tray (2). The water tray now fills slowly with the water from the 
water tank. Important: please do not transport George as long as he is 
filled with water. The water could spill over.

5. Turn George on by pressing the On/Off switch (4). The «No Water» indi-
cator (13) lights up when there is not enough water in the appliance. If 
all LEDs flash slowly, the water tray (2) is not placed correctly in the ap-
pliance. Slide the water tray all the way into the appliance until you hear 
a signal sound. The speed level is set to level 2 and the desired humidity 
to continuous operation.

6. The desired humidity level can be set by pressing the hygrostat button 
(10) (1 LED = 40 %, 2 LEDs = 45 %, 3 LEDs = 50 %, 4 LEDs = 55 %, 5 LEDs 
= continuous operation). Info: Once the desired air humidity is reached, 
the appliance stops and the hygrostat LEDs blink. If the measured cur-
rent humidity falls below the set value, the appliance starts to humidify 
again. If the current humidity is higher than the set value, the fan runs 
every 30 minutes for 90 s.
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migają powoli, zasobnik na wodę (2) nie jest prawidłowo umieszczony w urządzeniu. Wsuń tacę  
do urządzenia, aż usłyszysz sygnał dźwiękowy. Poziom prędkości jest ustawiony na poziom 2, a 
żądana wilgotność powietrza jest ustawiona do pracy ciągłej.
6. Żądany poziom wilgotności można ustawić przez naciśnięcie przycisku higrostatu (10)
(1 dioda LED = 40%, 2 diody LED = 45%, 3 diody LED = 50%, 4 diody LED = 55%, 5 diod LED
= praca ciągła). Uwaga: Po osiągnięciu żądanej wilgotności powietrza, urządzenie zatrzymuje 
się, a diody LED higrostatu migają. Jeśli zmierzona wilgotność spada poniżej ustawionej 
wartości, urządzenie zaczyna nawilżać znowu. Jeśli aktualna wilgotność powietrza jest wyższa 
niż ustawiona wartość, wentylator pracuje co 30 minut przez 90 s.
7. Wydajność nawilżania zależy od prędkości obrotowej wentylatora. Jeżeli tryb automatyczny
jest wyłączony, poziom prędkości może zostać zmieniony. Wybierz opcję poziom prędkości 1, 2, 
3 lub 4 poprzez wielokrotne naciskanie przycisku "Speed" (9).
8. Naciśnij przycisk "Auto" (11), aby włączyć tryb automatyczny. Dioda LED powyżej przycisku
"Auto" świeci się. W trybie automatycznym, urządzenie automatycznie utrzymuje pożądany 
poziom wilgotności. Najpierw należy ustawić higrostat (10) na pożądana wartość wilgotności (40 
/ 45 / 50 lub 55%). Tryb automatyczny nie może być aktywowany, gdy higrostat (10) jest 
ustawiony na pracę ciągłą (5 diod LED). Im niższa jest aktualna wilgotność powietrza, tym 
większa jest prędkość obrotowa wentylatora. Gdy wilgotność powietrza jest zbliżona do 
pożądanej wartości, prędkość obrotowa wentylatora jest niższa (np. jeśli żądana wilgotność 
wynosi 45% i aktualna wilgotność powietrza jest poniżej 34%, wybierany jest poziom 3, od 35-
40% = poziom 2, od 41-45% = poziom 1). Jeśli poziom prędkości jest zmieniany ręcznie (przycisk
9), tryb automatyczny wyłączy się.
9. Jeśli uważasz, że diody LED świecą zbyt mocno (na przykład w sypialni), możesz zredukować
intensywność światła za pomocą przycisku ściemniacza (12):
- Tryb normalny (tryb domyślny)
- Tryb przyciemnienia (naciśnij raz)
- Tryb wyłączenia świateł (naciśnij dwa razy)
- Po ponownym naciśnięciu przycisku ściemniacza można powrócić do normalnego trybu pracy.
Jeśli w urządzeniu nie ma wody, czerwony symbol poziomu wody (13) świeci się we wszystkich 
trybach. Czerwone światło nie może być przyciemnione.
10. Gdy tylko zaświeci się symbol "No water" (13), urządzenie musi być uzupełnione wodą.
W tym celu należy wyjąć zbiornik na wodę (5) i napełnić go czystą, zimną wodą z kranu. Po 
wymianie zbiornika na wodę, urządzenie automatycznie wznawia pracę po kilku sekundach.
11. Możesz użyć George'a do rozprowadzenia zapachów w pomieszczeniu. Zwróć uwagę, że
należy bardzo oszczędnie stosować zapachy, ponieważ nadmierne dozowanie może 
spowodować nieprawidłowe działanie i uszkodzenie urządzenia. W celu użycia substancji 
zapachowych należy wyjąć zbiornik na wodę (5) i wyciągnąć pojemnik na substancje zapachowe 
(14) z urządzenia. Zwróć uwagę, aby olejek kapał bezpośrednio na płatek kosmetyczny w 
dozowniku zapachów. Dodaj maksymalnie 1-2 krople zapachu do dozownika zapachów.
Wskazówka: W celu zmiany zapachu należy wyciągnąć dozownik z urządzenia, wyjmij wacik i 
wyczyść pojemnik za pomocą mydła.Teraz możesz włożyć nowy wacik bawełnianą (dostępne w 
handlu) i dodać krople wybranego olejku eterycznego.
12. Jeśli chcesz uzupełnić wodę w urządzeniu w trakcie pracy, możesz wyjąć zbiornik wody i
napełnić go. Urządzenie będzie pracowało bez zbiornika przez 5 minut. Jeśli w tym czasie 

7. The humidification performance depends on the speed of the fan. If 
the auto mode is disabled, the speed level may be changed. Select the 
speed level 1, 2, 3 or 4 by repeatedly pressing the «Speed» button (9).

8. Press the «Auto» button (11) to activate the auto mode. The LED above 
the «Auto» button lights up. In auto mode, the appliance automatically 
maintains the desired humidity level. First, set the hygrostat (10) to the 
desired humidity (40 / 45 / 50 or 55 %). The auto mode can not be ac-
tivated when the hygrostat (10) is set to continuous operation (5 LEDs 
lit). The lower the current humidity, the higher the speed of the fan is set 
automatically. The closer the current humidity is to the desired value, 
the lower the speed level is selected (e.g. if desired humidity is 45 % and 
current humidity is below 34% , level 3 is selected, from 35-40% = level 
2, from 41-45 % = Level 1). If the speed level is changed manually (button 
9 is pressed), the auto mode is disabled.

9. If you feel disturbed by the brightness of the LEDs (for example in the 
bedroom), you can reduce the light intensity by pressing the dimmer but-
ton (12):
• Normal mode (default mode)
• Dimmed mode (push once)
• Lights-out mode (push twice)
• By pushing the dimmer button once more, you can go back into nor-

mal mode.
If there is no water in the appliance, the red water level symbol (13) 
lights up in all modes. The red light cannot be dimmed.

10. As soon as the «No Water» symbol (13) lights up, the appliance must 
be refilled with water. To do this, remove the water tank (5) and fill it 
with clean, cold tap water. After replacing the water tank, the appliance 
automatically resumes operation after a few seconds.

11. You can use George to disperse fragrances in the room. It must be 
emphasised to please use fragrances extremely sparingly because 
an excessive dosage can result in malfunctioning of and damages to 
the appliance. In order to use fragrances, remove the water tank (5) 
and pull the fragrance container (14) out of the appliance. Let the fra-
grance drip directly onto the cotton pad in the fragrance container. 
Add a maximum of 1–2 drops of fragrance into the fragrance container. 
Tip: In order to change the fragrance, pull the fragrance container out of 
the appliance, remove the cotton pad and clean the container with soap. 
Now you may insert a new cotton pad (commercially available) and add 
drops of the desired fragrance.

12. If you would like to refill the water during operation, you may remove the 
water tank and refill it. The appliance will continue to operate using the 
water still in the appliance for at least 5m inutes. As long as the water 
tank is replaced within this period of time, the appliance can continue its 
service without interruption.

13. If the appliance is not used for several days, the water from the water 
tank (2) and from the water tank (5) must be emptied beforehand. Fill 
the water tank with fresh water before putting it back into operation.

Important information
Humidification with an air washer takes some time. An air washer works 
according to the evaporation principle. In this process the air only absorbs 
as much water as it needs at the current temperature (self-regulating 
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zbiornik zostanie umieszczony ponownie w urządzeniu, to jego praca nie zostanie przerwana.
13. Jeżeli urządzenie nie jest używane przez kilka dni, wodę ze zbiornika wody (5) i z
zasobnika wody (2) należy opróżnić. Napełnij zbiornik na wodę ze świeżą wodą przed 
ponownym uruchomieniem.

Ważne informacje
Osiągnięcie żądanego poziomu wilgotności nawilżaczem z funkcją oczyszczania powietrza 
zajmuje trochę czasu. Nawilżacz działa zgodnie z zasadą odparowywania (ewaporacja). W 
tym procesie powietrze wchłania tylko tyle wody, ile potrzebuje przy aktualnej temperaturze 
(samoregulacja nawilżanie). Oznacza to, że osiągnięcie wymiernego wyniku nawilżania może 
potrwać kilka godzin. Jeśli włączysz nawilżacz powietrza do pracy w bardzo suchym 
środowisku, zalecamy ustawienie urządzenia w trybie pracy ciągłej ("Higrostat" = 5 diod LED) i 
poziom prędkości do 3 lub 4 ("Speed") w celu skutecznego zwiększenia poziomu wilgotności 
powietrza. Wielkość pomieszczenia odgrywa tu również pewną rolę. 

Czyszczenie
Przed konserwacją, czyszczeniem i po każdym użyciu należy wyłączyć urządzenie i odłączyć 
kabel sieciowy (3) od gniazdka.
Uwaga: Nigdy nie zanurzać urządzenia w wodzie (niebezpieczeństwo zwarcia).
- W przypadku czyszczenia zewnętrznego należy pocierać wilgotną szmatką, a następnie 
dokładnie wysuszyć urządzenie.
- W przypadku czyszczenia wnętrza należy wyjąć zbiornik na wodę (5), a następnie wyciągnąć 
zasobnik (tackę) na wodę (2) z tarczami (8) (chwycić pod tacą).
- Wypłukać zasobnik (tacę) (2) i tarcze p (8) czystą wodą raz na tydzień, aby zmyć cząsteczki 
brudu usunięte z powietrza.
- Zasobnik na wodę (2), tarcze (8) i zbiornik na wodę (5) dokładnie czyścić co 2 tygodnie 
miękką szczotką lub gąbką i ciepłą wodą. Jeśli są osady kamienia wapiennego w zasobniku 
lub zbiorniku na wodę, należy użyć roztworu płynu do odkamieniania. Roztwór rozcieńczony 
wodą (proporcje - patrz instrukcje producenta). Następnie dokładnie przepłukać zasobnik 
(tacę) i zbiornik wodą z kranu. Tacę na wodę można również czyścić w zmywarce do naczyń 
(maksymalnie 60 ° C). Zbiornika na wodę nie wolno wkładać do zmywarki.
- Odkamieniać tarcze (8) co ok. 4 tygodnie, w zależności od poziomu twardości wody. W tym 
celu należy najpierw opróżnić pozostałą wodę w zasobniku wody (2). Następnie napełnij 
zasobnik (tacę) roztworem do usuwania kamienia (stosunek mieszaniny roztworu/wody 
zgodnie z instrukcją producenta) do 2 cm poniżej krawędzi zasobnika (tacy) (pozostawić 
tarcze w zasobniku). Teraz wepchnąć zasobnik na wodę (tacę) z powrotem do urządzenia 
(zbiornik nie musi być zamontowany w urzadzeniu). Uruchomić tryb czyszczenia, naciskając 
jednocześnie przyciski "Speed" (9) i "Dimmer" (12). Wszystkie białe Diody LED będą teraz 
migać jako znak, że tryb czyszczenia jest aktywny. Tarcze nawilżacza obracają się, ale 
wentylator nie pracuje. W ten sposób powietrze nie jest wdmuchiwane do wnętrza nawilżacza.
Po 20 minutach w trybie czyszczenia, urządzenie zatrzymuje się, a Diody LED gasną. Proces 
czyszczenia może być przeprowadzany kilkukrotnie w zależności od tego, jaka jest grubość 
osadów wapiennych. Po zakończeniu procesu czyszczenia, wyłączyć urządzenie za pomocą 
włącznika (4). Opróżnić urządzenie i dokładnie oczyścić je wodą z kranu. Tarcze nawilżacza

humidification). This means that it could take several hours to achieve a 
measurable humidification result. If you put the air washer into operation 
in a very dry environment, we recommend that you set the appliance to 
continuous operation («Hygrostat» = 5 LEDs) and the speed level to 3 or 4 
(«Speed») in order to effectively increase the air humidity level. Here the size 
of the room and the ventilation intervals also play a role. (Also see www.
stadlerform.com/faq).

Cleaning
Prior to any maintenance, cleaning and after each use, switch off the appli-
ance and unplug the mains cable (3) from the socket.
Attention: Never submerge the appliance in water (danger of short-circuit).
•For external cleaning, rub with a damp cloth and then dry thoroughly.
• For internal cleaning, remove the water tank (5) and then pull out the wa-

ter tray (2) with the evaporator discs (8) (grab underneath the tray). 
• Rinse the water tray (2) and the evaporator discs (8) with clean water once 

per week, in order to wash out the particles of dirt removed from the air.
• Clean the water tray (2), evaporator discs (8) and the water tank (5) thor-

oughly every 2 weeks with a soft brush or sponge and warm water. If 
there are lime scale deposits in the water tray or water tank, use a des-
caling solution diluted with water (for mixture ratio, see manufacturer’s 
instructions). Subsequently rinse the tray and tank with tap water thor-
oughly. The water tray can also be cleaned in the dishwasher (at a maxi-
mum of 60 ° C).

• Descale the evaporator discs (8) approx. every 4 weeks, depending on the 
water hardness level. To do so, first empty out any water remaining in the 
water tray (2). Then fill the water tray with a descaling solution (mixture 
ratio of solution/water according to the manufacturer’s instructions) up 
to 2 cm below the edge of the tray (leave the evaporator discs in the tray). 
Now push the water tray back into the appliance (the tank does not have 
to be inserted). Activate the cleaning mode by simultaneously pressing 
the buttons «Speed» (9) and «Dimmer» (12). All white LEDs will now flash 
as a sign that the cleaning mode is active. Here the evaporator discs ro-
tate but the fan does not run. Thus no air is blown into the room. After 
20 minutes in cleaning mode, the appliance stops and the LEDs go out. 
The cleaning process may be run several times depending on the thick-
ness of the limescale deposits. Once the cleaning process is finished, 
switch the appliance off using the On/Off switch (4). Empty the water 
tray and clean it thoroughly with tap water. The evaporator discs can also 
be cleaned in the dishwasher (at a maximum of 60°  C).

• Make sure that the air inlet and outlet are cleaned regularly to prevent 
the build-up of dust. Clean the air outlet (17) with a dry brush or vacuum 
cleaner. The air inlet grid (16) is fitted with an air filter which can be re-
moved and cleaned with a damp cloth. Remove the filter by pulling out the 
flap at the bottom using the recessed grip.

Silver Cube™
The Silver Cube (15) prevents the growth of germs and bacteria in the hu-
midifier due to the continuous release of silver ions. The use of the Silver 
Cube leads to a hygienic room climate. The lifetime of the Silver Cube is 
around one year. We therefore recommend that you replace the Silver Cube 

www.robotworld.pl



można również czyścić w zmywarce (maksymalnie w temperaturze 60°C). Proszę
upewnić się, że tarcze (8) są ułożone płasko w zmywarce.Tarcz  nie wolno wkładać między 
kratki, ponieważ może to spowodować zniekształcenia. Ułożyć płasko ustawione tarcze na 
płaskim podłożu górnej tacy zmywarki. Niewielka deformacja po czyszczeniu jest nieszkodliwa
i nie zakłóca funkcjonowania tarcz.
- Upewnij się, że wlot i wylot powietrza są regularnie czyszczone, aby zapobiec
gromadzeniu się kurzu. Wylot powietrza (17) oczyść suchą szczotką lub odkurzaczem.
Wlot powietrza (16) jest wyposażony w filtr powietrza, który można wyjąć i wyczyścić wilgotną 
szmatką. Wyjmij filtr pociągając klapkę na dole wpuszczanego uchwytu.

Kostka uzdatniająca wodę (Water Cube™) - optymalna higiena dla nawilżacza powietrza
Kostka uzdatniająca wodę Water Cube™ (15) firmy Stadler Form zapewnia optymalną higienę 
nailżacza powietrza. Dzięki niej nawilżacz pracuje płynnie, co wydłuża jego żywotność.
Kostka działa nawet wtedy, gdy urządzenie jest wyłączone, dzięki czemu nawilżacz działa 
prawidłowo i pozostaje świeży przez cały sezon. Zalecamy wymianę kostki na początku 
sezonu nawilżania. 

Zmiękczacz wody w kartridżu (opcjonalnie)
Zmiękczacz wody w kartridżu (7) zmniejsza ilość kamienia w wodzie, a zatem redukuje 
odstępy czasu między odkamienianiem. Kartridż musi być wymieniany co najmniej raz w roku
(od jednego do trzech miesięcy, w zależności od twardości wody (patrz tabela)).
W przypadku twardości wody powyżej 21°dH, zalecamy stosowanie zmiękczacza wody w 
kartridżu.

Ważne: Namoczyć wkład zmiękczacza wody w kartridżu w wodzie na 24 godziny przed
pierwszym użyciem (nie w zbiorniku na wodę!). Kompozyt musi wchłanąć wodę, aby osiągnąć
wysoką wydajność. Czas działania wkładu zależy od twardości wody. Można to sprawdzić za 
pomocą dołączonych pasków testowych.
1. Zanurzyć paski testowe w wodzie na sekundę.
2. Po około jednej minucie wyniki są widoczne na paskach testowych.
Niektóre z zielonych pól zmieniają kolor na różowy. Twardość wody jest pokazana za pomocą
różowych pól. Przykład: Jeżeli trzy pola są różowe, to twardość wody wynosi > 14°dH.

at the beginning of every humidifying season. The Silver Cube starts work-
ing as soon as it comes into contact with water, and also works when the 
unit is switched off.

Anticalc cartridge (optional accessory)
The anticalc cartridge (7) decreases the limescale in the water and thus 
reduces the decalcification intervals. The cartridge has to be replaced every 
one to three months, depending on the water hardness (see table).

With a water hardness above 21° dH, we recommend the use of the anticalc 
cartridge.

Important: Soak the anticalc cartridge in a water bath for 24 hours before 
the first use (not in the water tank!). The resin has to absorb water to reach 
high performance.

The period of time that the cartridge is effective for depends on the hard-
ness of the water. This can be tested using the testing strips provided (see 
page 4).
1. Dip the testing strips into the water for a second.
2. After around one minute, the results can be seen on the testing strips. 
Some of the green boxes change colour into pink. The water hardness is 
shown by how many boxes turn pink. Example: If three boxes are pink, then 
the water hardness is > 14 °dH.

liczba 
różowych pól

Twardość wody Stopień 
twardości
( ° dh) 

Kartridż wystarczy na
(6 litrów/dzień)

Dni litry

0/1 Miękka od 4  °dH 60 dni około 360 L

2 Umiarkowanie
twarda

od 7  °dH 30 dni około 180 L

3 Twarda od 14 °dH 20 dni około 120 L

4 Bardzo twarda od 21

 

°dH 10 dni około 60 L

The cartridge is screwed onto the inside of the water tank lid (6). First, screw 
the tank lid (6) off of the water tank (5) and then affix the cartridge to the 
inside of the tank lid. Dispose of used cartridges in the household waste. Do 
not throw away the water tank lid when changing the cartridge!

Repairs
• Repairs to electrical appliances must only be carried out by a qualified 

electrical technician. If improper repairs are carried out, the warranty 
lapses and all liability is refused.

• Never operate the appliance if the adaptor or plug is damaged, after it has 
malfunctioned, if it has been dropped or has been damaged in any other 
way (cracks/breaks in the casing).

•Do not push any object into the appliance.
• If the appliance is beyond repair, make it unusable immediately by cutting 

through the cable and hand it in at the collection point provided for the 
purpose.
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Wkład przykręca się do wewnętrznej strony pokrywy zbiornika na wodę (6). Najpierw odkręć
pokrywę zbiornika (6), a następnie przykręć kartridż do pokrywy zbiornika. Zużyte kartridże 
należy wyrzucić do śmieci z gospodarstw domowych. Nie wyrzucaj pokrywy zbiornika wody 
przy wymianie wkładu!

Naprawy:
 Naprawy urządzeń elektrycznych mogą być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowany 
personel technik elektryk. W przypadku nieprawidłowych napraw, gwarancja nie obowiązuje
a wszelka odpowiedzialność zostaje odrzucona.
ź Nigdy nie uruchamiać urządzenia, jeśli zasilacz lub wtyczka są uszkodzone, po tym jak zostały 
uszkodzone poprzez wadliwe działanie, jeśli zostały upuszczony lub uszkodzone w inny sposób 
(pęknięcia/pęknięcia w obudowie).
ź Nie wpychać żadnych przedmiotów do urządzenia.
ź Jeśli urządzenia nie da się naprawić, należy natychmiast sprawić, aby nie nadawało się do 
użytku przez przecięcie  kabla.  Należy wówczas oddać urządzenie w punkcie zbiórki 
przewidzianym dla tego typu urządzeń.
ź W przypadku naprawy, przed oddaniem go do serwisu lub dostarczeniem do sprzedawcy należy 
przestrzegać następujących punktów: całkowicie opróżnić wodę z urządzenia (zasobnik na 
wodę lub zbiornik na wodę) i pozostawić urządzenie do całkowitego wyschnięcia. Urządzenia 
zawierające resztki wody mogą zostać uszkodzone podczas transportu, co powoduje 
unieważnienie gwarancji.

Disposal
The European directive 2012 / 19 / CE on Waste Electrical and Electronic 
Equipment (WEEE), requires that old household electrical appliances must 
not be disposed in the normal unsorted municipal waste stream. Old appli-
ances must be collected separately in order to optimize the recovery and 
recycling of the materials they contain and reduce the impact on human 
health and the environment. The crossed out «wheeled bin» symbol on the 
product reminds you of your obligation, that when you dispose of 
the appliance it must be separately collected. Consumers should 
contact their local authority or retailer for information concerning 
the correct disposal of their old appliance.

Specifications
Rated voltage  DC 12 V
Rated power  3 – 23 W
Humidity output  up to 400 g/h
Dimensions  315 x 418 x 215 mm

(width x height x depth)
Weight  5.1 kg
Tank capacity  3.2 Liter
Sound level  27 – 48 dB(A)
Complies with EU
regulations CE / WEEE / RoHS / EAC

All rights for any technical modifications are reserved
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Utylizacja
Dyrektywa Europejska 2012 / 19 / CE w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego (WEEE) wymaga, aby stare urządzenia elektryczne dla gospodarstw 
domowych 
nie były wyrzucane do zwykłego niesortowanego strumienia odpadów komunalnych. Stare 
urządzenia muszą być zbierane oddzielnie, aby zoptymalizować odzyskiwanie oraz recykling 
materiałów, które zawierają, i zmniejszenie ich wpływu na ludzi, zdrowie i środowisko. 

Oznaczenie na rysunku obok informuje, iż nie 
można wyrzucać urządzenia i łączyć z innymi 
odpadami zwykłymi. Zużyte urządzenie 
można zostawić u sprzedawcy przy zakupie 
nowego, lub przekazać do odpowiedniego 
punktu odbioru zużytych urządzeń 
elektrycznych lub elektronicznych.

12V
3-23 W 

 (szer. x wys. x dł.)315 x 418 x 215 mm
3,2 l
ok. 5,1 kg 
27 - 48 dB(A)
CE / WEEE / RoHS / EAC

Napięcie znamionowe:
Moc znamionowa:

Wymiary:
Pojemność zbiornika na wodę:

Masa:
Głośność:

Zgodność z przepisami UE:

Charakterystyka
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