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SOUND CONDITIONER DOHM 
Cod produs: 860598 
 
 
 
Descriere produs 

 
1 Capac 
2 Capac lateral 
3 Comutator (I/II) 
4 Orificii soclu (jet de aer) 
 
 
Conţinut colet 
Sound Conditioner dOhm 
Manual de utilizare 
 
 
Vă mulţumim! 
Ne bucură faptul că aţi decis să achiziţionaţi produsul Sound Conditioner dOhm. Vă dorim să vă bucuraţi din plin de 
acest aparat. 
 

 

Informaţii referitoare la manualul de utilizare 
Manualul de utilizare include informaţii importante legate de utilizarea sigură şi corespunzătoare a aparatului. Citiţi în întregime 
manualul de utilizare înainte de a începe să folosiţi acest produs. În caz contrar există pericol de daune materiale sau umane.  
 

Păstraţi manualul de utilizare şi înmânaţi-l dacă daţi acest aparat unei alte persoane.  
 
 
Domenii de utilizare 
Sound Conditioner dOhm are rolul de a acoperi zgomotele nedorite şi incontrolabile, ce pot deranja somnul sau puterea dvs. de 
concentrare. Aparatul se alimentează de la reţea şi generează aşa-numitul zgomot alb (white noise) cu ajutorul unui jet de aer. 
Zgomotul alb acoperă o lăţime considerabilă de bandă de frecvenţe şi interferenţe. Frecvenţa şi volumul zgomotului alb pot fi 
setate manual.  
 
 
Instrucţiuni de siguranţă 
ATENŢIE 
Pericol de electrocutare şi incendiu dacă cablul sau ştecărul aparatului sunt defecte. 
Verificaţi în mod regulat aparatul pentru a descoperi din timp eventuale daune. 
Utilizaţi aparatul numai dacă nu prezintă daune. 
Eliminaţi produsul defect sau duceţi-l la un service pentru reparaţii. 
 
ATENŢIE 
Pericol de electrocutare şi incendiu din cauza lichidelor care pot pătrunde în interiorul aparatului. 
Nu plasaţi niciun fel de lichide pe aparat.  
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ATENŢIE 
Pericol de electrocutare şi incendiu din cauza modificărilor de construcţie a aparatului.  
Nu folosiţi aparatul cu dimmere sau alte dispozitive de control similare. 
Alimentaţi aparatul numai la tensiunea înscrisă pe eticheta produsului. 
 
ATENŢIE 
Acest aparat nu poate fi folosit de către utilizatori (inclusiv copii) cu aptitudini fizice, psihice sau senzoriale limitate, respectiv cu 
experienţă sau cunoştinţe limitate, numai dacă sunt supravegheaţi de către o persoană responsabilă, care le-a explicat modul de 
funcţionare al aparatului. 
 
ATENŢIE 
Ambalajul produsului poate reprezenta pericol de sufocare. 
Nu lăsaţi neglijent materialele folosite la ambalare şi nu le folosiţi pentru joacă.  
 
OBSERVAŢIE 
Blocarea orificiilor din soclu poate duce la supraîncălzirea aparatului, urmată de defectarea acestuia.  
Menţineţi permanent libere orificiile din soclul aparatului.  
 
 
Despachetarea coletului 
Despachetaţi coletul şi verificaţi componentele acestuia. Păstraţi ambalajul pentru a putea depozita în siguranţă aparatul în 
viitor. Eliminaţi ambalajul în mod ecologic.  
 
 
Instalarea aparatului 
ATENŢIE 
Dacă aparatul nu este instalat în mod corespunzător cablul de alimentare al acestuia poate reprezenta un obstacol pentru 
persoanele din jur. 
Nu instalaţi aparatul în zonele de trecere din casă. 
 

1. Plasaţi aparatul la o oarecare distanţă de dvs. Zgomotul produs de aparat „umple” întreaga casă. 
2. Conectaţi cablul de alimentare la priză.  

 
 
Punerea în funcţiune a aparatului 

1. Porniţi aparatul de la comutator: 
→ Poziţia I pentru zgomot silenţios 
→ Poziţia II pentru zgomot puternic  

 
Pentru un somn odihnitor lăsaţi aparatul în funcţiune toată noaptea; consumul de curent al aparatului este foarte redus.  
Până ce vă veţi obişnui cu acest aparat poate să treacă o perioadă de timp. Dar după cca. o săptămână de utilizare pe timpul 
nopţii sau zilei vă veţi putea bucura de toate avantajele oferite de aparat. 
 
Setarea frecvenţei şi volumului sonor 
Orificiul de ieşire pentru aer poate fi reglat prin rotirea capacului şi/sau capacului lateral. În acest fel veţi obţine o multitudine de 
frecvenţe şi valori de volum sonor pentru zgomotul alb.  
 

1. Rotiţi capacul şi/sau capacul lateral al aparatului până ce obţineţi frecvenţa şi volumul dorit.  
→ Numărul de orificii de pe capac prin care iese jetul de aer poate varia între 3 şi 8.  
→ Orificiile din capacul lateral au fiecare un capăt îngust şi lat, folosite pentru reglarea jetului de aer.  

 
 
Curăţarea aparatului 
OBSERVAŢIE 
Dacă nu curăţaţi aparatul în mod corespunzător acesta se poate defecta. Nu folosiţi substanţe agresive de curăţare sau bureţi. 
 

Orificiile prin care iese jetul de aer se murdăresc în timp. Pentru funcţionarea corectă a aparatului este nevoie să le curăţaţi în 
mod regulat. 
 

→ Separaţi aparatul de la priza de alimentare. 
→ Pentru curăţare folosiţi numai o cârpă uşor umezită sau uscată.  

 

În afară de curăţare aparatul nu are nevoie de întreţinere.  
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Soluţionarea problemelor 
Atunci când aparatul nu generează zgomot alb cauza posibilă ar putea fi: 
 

Cauză Soluţie 
Aparatul nu este conectat la tensiunea de alimentare. Conectaţi cablul de alimentare la priză. 
Aparatul nu este pornit. Mutaţi comutatorul în poziţia I sau II. 
Aparatul este defect. Adresaţi-vă unui atelier de reparaţii. 

 
 
Eliminarea deşeurilor 
În scopul ocrotirii şi îmbunătăţirii calităţii mediului înconjurător, al protejării sănătăţii omului şi al utilizării resurselor naturale cu 
prudenţă şi în mod raţional, consumatorul este solicitat să predea produsul devenit inutilizabil la orice punct de colectare şi 
reciclare din localitatea de domiciliu, conform reglementărilor legale în vigoare. 
 
 
Date tehnice 
Tensiune de funcţionare: 240 V AC / 50 Hz 
Putere:    43 W 
Dimensiuni:   14 cm x 14 cm × 9 cm (L x l × Î) 
Greutate:   680 g 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aceste instrucţiuni de utilizare sunt o publicaţie a German Electronics SRL (Sucevei nr.14/201, Oradea, România) şi lived non food GmbH 
(Theodr-Heuss-Straße 3, D-38122 Braunschweig, Germania). 
Toate drepturile, inclusiv cele aferente traducerii, sunt rezervate. Reproducerea prin orice mijloace, de exemplu prin fotocopiere, microfilmare, sau prin 
introducerea în sisteme electronice de procesare a datelor, necesită în prealabil aprobarea scrisă a editorului. Retipărirea, chiar şi parţială, este interzisă. Aceste 
instrucţiuni de utilizare reflectă specificaţiile tehnice ale produsului la data tipăririi manualului de utilizare. Producătorul îşi rezervă dreptul de a opera modificări 
de natură tehnică sau de design fără o înştiinţare prealabilă. 

© 2013 lived non food GmbH & German Electronics SRL (ediţia în limba română)           
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