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Vážený zákazníku! 

 
Děkujeme, že jste si zakoupili zvlhčovač vzduchu alfda® ALB300. 

 
Před prvním použitím zvlhčovače si pečlivě přečtěte tuto příručku s pokyny k použití. Tato příručka 

obsahuje důležité informace a poznámky pro optimální funkci a zacházení se zařízením. Po přečtení 

si tuto příručku uschovejte pro případ, že budete mít jakékoli otázky později. 

 
 
 
 
 
 

ADRESA DISTRIBUTORA: 

Adresa: 
CM Trade Via s.r.o 
Maříkova 1899/1 
Brno, 621 00 

 

Kontakt: 

Telefon: 549 274 164 

E-mail: info@cm-trade.cz 

 
 

Naše registrační číslo OEEZ: DE 87819261 
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POZOR: 

Zařízení není určeno k použití dětmi nebo osobami se sníženými fyzickými, smyslovými nebo 

duševními schopnostmi. Nedostatek zkušeností a znalostí může představovat potenciální 

nebezpečí během používání. Proto by zvlhčovač vzduchu měly takové osoby používat pouze 

po jasném vysvětlení a pod dohledem jiné osoby, která odpovídá za bezpečnost. Tato osoba 

také musí zajistit, aby si se zařízením nehrály děti. Čištění a údržbu nikdy nesmí provádět děti 

bez dozoru. 

 
Zvlhčovač smí být používán pouze s napájecím zdrojem, který je součástí dodávky. Pokud je 

napájecí kabel poškozen, musí jej vyměnit výrobce, zákaznický servis nebo podobně 

kvalifikovaná osoba, aby se zabránilo nebezpečí. 
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BEZPEČNOSTNÍ POKYNY: 

 
Před prvním použitím zvlhčovače si pečlivě přečtěte tuto příručku s pokyny k použití. Zařízení 

není určeno pro komerční použití. 

 

1. Před uvedením do provozu se ujistěte, že uvedené napětí odpovídá napětí místní sítě. 

2. Zařízení není určeno k použití dětmi nebo osobami se sníženými fyzickými, smyslovými nebo 

duševními schopnostmi. Nedostatek zkušeností a znalostí může představovat potenciální 

nebezpečí během používání. Proto by zvlhčovač vzduchu měly takové osoby používat pouze 

po jasném vysvětlení a pod dohledem jiné osoby, která odpovídá za bezpečnost. Tato osoba 

také musí zajistit, aby si se zařízením nehrály děti. Čištění a údržbu nikdy nesmí provádět 

děti bez dozoru. 

3. Neplňte horkou vodou. Používejte pouze studenou vodu (vodu z vodovodu nebo destilovanou 
vodu). 

4. Nepijte vodu z nádržky na vodu ani ji nepoužívejte pro zvířata nebo rostliny. Vylijte nádržku 

na vodu do odtoku. 

5. Napájecí zástrčka musí být připojena tak, aby při převrácení zvlhčovače nebo při rozlití 

kapaliny nehrozilo žádné nebezpečí. 

6. Nestříkejte v blízkosti zvlhčovače hořlavé materiály, jako jsou pesticidy nebo vonné látky.  

7. Ujistěte se, že nejsou zakryty vstupy a výstupy vzduchu. 

8. Pokud není správně připojena zásuvka používaná k provozu zvlhčovače, zástrčka zařízení 

bude horká. Ujistěte se, že používáte správně připojenou zásuvku zvlhčovače. 

9. Nepokládejte na zvlhčovač žádné předměty. 
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10. Používejte pouze originální antibakteriální filtrační jednotku výrobce, která je obzvláště vhodná 

pro tento zvlhčovač. 

11. Nepoužívejte zvlhčovač po použití repelentu proti hmyzu, na místech se zbytky oleje, chemickými 

výpary nebo tam, kde byly páleny vonné tyčinky. 

12. Nepoužívejte zvlhčovač v blízkosti radiátorů, krbů nebo zařízení na plyn. 

13. Nedoplňujte vodu přes otvory pro vzduch na horní straně zvlhčovače. 

14. Pokud se zvlhčovač delší dobu nepoužívá, mohou se na filtrační jednotce tvořit bakterie a plísně. 

Zkontrolujte to před opětovným použitím zvlhčovače. Pokud jsou na filtrační jednotce skvrny, je třeba 

ji vyměnit. 

15. Abyste zajistili optimální hygienu, čistěte nádržku na vodu a antibakteriální filtrační jednotku jednou 

týdně. 

16. Na zařízení nestoupejte. 

17. Když je zařízení v provozu, nenaklánějte jej ani s ním nepohybujte. Vyprázdněte zařízení POUZE 

tehdy, když je vypnuté. 

18. Před sejmutím horního krytu a přemístěním zařízení jej vypněte a vytáhněte zástrčku.  

19. NEPOKOUŠEJTE se opravit nebo upravit elektrické nebo mechanické funkce tohoto zařízení. V 

opačném případě zanikne váš nárok na záruku. Vnitřní část zařízení neobsahuje žádné součásti 

opravitelné uživatelem. Veškeré činnosti údržby smí provádět pouze kvalifikovaní pracovníci.  

20. K čištění jakékoli části zvlhčovače NIKDY nepoužívejte čisticí prostředek, benzín, čistič skla, 

leštidlo na nábytek, ředidlo na barvy nebo jiná rozpouštědla pro domácnost. 

21. Kryt nikdy neponořujte pod vodu ani jej neponořujte do kapalin. 



strana | 6  

INSTALACE: 

 
1. Umístěte zařízení ve svislé poloze na pevný a rovný 

povrch odolný proti vlhkosti. 

Abyste zajistili optimální výsledky zvlhčování, dodržujte 

minimální vzdálenost 10 cm od stěn nebo předmětů. 

 
 

2. Abyste zajistili optimální výkon zařízení, ujistěte se, že nejsou zakryty vstupy a výstupy 

vzduchu. 

 

3. Zvedněte z nádržky na vodu horní kryt a vyjměte z nádržky na 

vodu držák plováku, plovák a antibakteriální filtrační jednotku. 

 

4. Sejměte z antibakteriální filtrační jednotky obal a vraťte součásti 

zpět v opačném pořadí. 

 

5. Naplňte nádržku na vodu čistou vodou a ujistěte se, že nebyla 

překročena maximální hladina vody. 

 

6. Umístěte horní kryt zpět na nádržku na vodu a ujistěte se, že 

bezpečně a správně sedí. 

 

7. Zkontrolujte napájecí kabel, zda není poškozen. Teprve poté 

připojte napájecí kabel do zásuvky. 
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SOUČÁSTI: 
 
 

Horní kryty 

Držák plováku 

Plovák 

Antibakteriální 
filtrační jednotka 

Nádržka na vodu 
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PROVOZ A FUNKCE: 
 

 
       ZAP./VYP. 

Stisknutím tlačítka (K1) zařízení zapnete nebo vypnete. Po zapnutí se zvlhčovač spustí na střední 

úrovni zvlhčování (II) a noční světlo se mění mezi 7 dostupnými barvami (standardní režim).  

 

       Noční světlo a režim spánku 

Pomocí tlačítka (K2) můžete podle potřeby nastavit barvu nočního světla a aktivovat režim spánku. 

 

1. Stiskněte tlačítko (K2) v době, kdy je na něm barva, kterou chcete použít jako noční světlo. 

Poté třikrát zabliká kontrolka SVĚTLO a požadovaná barva nočního světla se uloží. 

2. Dalším stisknutím tlačítka (K2) aktivujete režim spánku. 10krát zabliká indikátor „SPÁNEK“. 

Zvlhčování pokračuje při nejnižších otáčkách a jsou deaktivovány všechny provozní kontrolky.  

3. Opětovným stisknutím tlačítka (K2) vyberete normální provozní režim s deaktivovaným nočním 

světlem. V tomto režimu lze otáčky upravit podle potřeby. 

4. Opětovným stisknutím tlačítka (K2) se vrátíte do normálního provozního režimu s 

aktivovanou funkcí nočního světla a změnou barev mezi dostupnými 7 barvami. 

  

SVĚTLO SPÁNEK 

ZAP./VYP. VYNULOVÁNÍ FILTRU 
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       Režim AUTO 

V automatickém režimu (K3) je vlhkost v místnosti sledována a vizuálně zobrazována 

3 různými barvami barevného označení. Úroveň vlhkosti / výkonu / otáček se automaticky 

upravuje tak, aby byla udržována ideální relativní vlhkost v rozmezí 45 až 65 %. 
 

 
Vlhkost 

 
RV <45 % 

 
RV 45–65 % 

 
RH> 65 % 

 
Zobrazené barevné 

označení vlhkosti 

 
ČERVENÁ 

 
MODRÁ 

 
ORANŽOVÁ 

 
Otáčky při provozu 

 
VYSOKÉ 

 
STŘEDNÍ 

 
NÍZKÉ 

 
 

       Otáčky ventilátoru 

Stisknutím tlačítka (K4) vyberte otáčky ventilátoru a tím požadovanou intenzitu výstupu 

vlhkosti: nízké – střední – vysoké – turbo. 

 
Nízká hladina vody 

Pokud je hladina vody v nádržce na vodu příliš nízká, bliká LED kontrolka tlačítka 

„ZAP./VYP.“ červeně. Za normálního provozu se ventilátor otáčí po dobu 7 hodin, aby 

vysušil filtrační jednotku, a poté se automaticky zastaví. Červená kontrolka nadále bliká, 

zatímco ventilátor suší antibakteriální filtrační jednotku. Zařízení bude v režimu spánku 

pokračovat v provozu po dobu 10 hodin, aby vysušilo filtrační jednotku. Červená kontrolka 

nadále bliká, zatímco ventilátor suší filtrační jednotku. 
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Vynulování filtru 

Antibakteriální filtrační jednotku je třeba vyměnit po 4 320 hodinách provozu. Je to označeno 

blikáním LED kontrolky „VYNULOVÁNÍ FILTRU“. Chcete-li vynulovat počitadlo hodin provozu, 

stiskněte a podržte tlačítko napájení po dobu 3 sekund, dokud nezazní signál. 

Pokud chcete vyměnit filtrační jednotku předčasně, můžete počítadlo hodin provozu vynulovat 

ručně. Chcete-li to provést, stiskněte tlačítko ZAP./VYP. na 5 sekund, začne blikat LED 

kontrolka „VYNULOVÁNÍ FILTRU“. Stiskněte znovu tlačítko ZAP./VYP. na 3 sekundy, dokud 

nezazní signál. 

 
Postup výměny filtrační jednotky je popsán v následující kapitole. 

 
ČIŠTĚNÍ / ÚDRŽBA / VÝMĚNA FILTRU: 

Při čištění zařízení postupujte následovně: 

1. Vypněte zařízení a odpojte napájecí kabel. 

2. Zvedněte horní kryt a vyjměte jej z nádržky na vodu. 

3. Nyní vyjměte filtrační jednotku včetně plováku a držáku plováku. 

4. Vyčistěte nádržku na vodu teplou vodou a měkkým hadříkem. 

5. Vraťte antibakteriální filtrační jednotku, plovák a držák plováku správně zpět a umístěte 

horní kryt na nádržku na vodu. Dbejte na bezpečné a správné nasazení. 

 

Čištění krytu 

Očistěte kryt zvlhčovače mírně navlhčeným hadříkem. 

 

Užitečné pokyny k čištění: 

Použijte roztok vody a octa v poměru 50:50 nebo roztok vody a octové esence v poměru 

3:1. Nepoužívejte abrazivní nebo korozivní čisticí prostředky. 
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Údržba 

Vyčistěte každé 1 až 2 dny nádržku na vodu teplou vodou a měkkým hadříkem. Pokud 

zvlhčovač delší dobu nepoužíváte, úplně vyprázdněte nádržku na vodu a poté zařízení uveďte 

do provozu, aby se zahájilo sušení filtrační jednotky. 

 
Čištění antibakteriální filtrační jednotky 

1. Vyjměte filtrační jednotku. 

2. Propláchněte filtrační jednotku čistou vodou. Doporučuje se nízkotlaké proplachování, 

doba čištění by neměla přesáhnout 8 minut. 

3. Teplota vody by neměla překročit 60 °C. Drhnutí může způsobit mírnou změnu barvy. 

4. K čištění lze použít slabé kyseliny a slabě alkalické čisticí prostředky. 

5. Žádný z výše uvedených způsobů čištění nemá vliv na absorpci stojaté vody a chladicí 

účinek. 

6. Během čištění zvlhčovací papír absorbuje velké množství vody, což snižuje tuhost 

výrobku. Po vysušení se tuhost vrátí na více než 85 % normální hodnoty. 

 

Výměna antibakteriální filtrační jednotky 

Používejte pouze originální filtrační jednotky od společnosti alfda!  

 
Při výměně filtrační jednotky postupujte následovně: 

1. Vypněte zařízení a odpojte napájecí kabel. 

2. Zvedněte horní kryt a vyjměte jej z nádržky na vodu. 

3. Vyjměte držák plováku, plovák a filtrační jednotku. 

4. Vložte novou filtrační jednotku, plovák a držák plováku zpět do nádržky na vodu. 

5. Umístěte horní kryt zpět na nádržku na vodu a dbejte na bezpečné a správné nasazení. 
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PŘEPRAVA A SKLADOVÁNÍ: 

 
Přeprava 

POZOR: Před přepravou vždy zařízení vypněte a odpojte napájecí kabel ze zásuvky. Zařízení 

přepravujte, pouze pokud je prázdné. 

 
Skladování 

Před uskladněním doporučujeme zvlhčovač důkladně vyčistit. Před uskladněním zařízení se 

ujistěte, že jsou všechny jeho části čisté a suché. Nenechávejte žádnou vodu v nádržce na 

vodu. Voda, která zůstává ve zvlhčovači, může způsobit minerální usazeniny a podporovat růst 

nežádoucích mikroorganismů. Zvlhčovač skladujte na chladném a suchém místě. 

 
 

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ: 

 
V případě problémů zkontrolujte před kontaktováním našeho zákaznického servisu 

následující body: 

 

Problém Řešení 

Zařízení nefunguje. 

• Zkontrolujte, zda je zařízení 

připojeno ke zdroji napájení. 

• Zkontrolujte, zda je nádržka 

na vodu naplněna vodou a že 

je správně vložena. 

Vlhkost vzduchu se nemění. 

• Zkontrolujte, zda je filtrační 

jednotka vložena správně. 

• Zkontrolujte, zda je filtrační 

jednotka čistá. Pokud je velmi 

znečištěná, vyčistěte ji. 
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• Zkontrolujte, zda vaše místnost není příliš 

větraná, a zavřete okna a dveře. 

• Zkontrolujte, zda velikost vaší místnosti 

odpovídá doporučené velikosti pro tuto 

jednotku. 

 

 

TECHNICKÉ ÚDAJE – ALB300: 
 

Pro místnosti do 44 m² 

Hladina zvuku (otáčky nízké / střední / 
vysoké / turbo) 

24 / 30 / 40 / 52 dB (±3 dB) 

Zvlhčovací výkon (otáčky nízké / střední / 

vysoké / turbo) 

100 / 150 / 200 / 300 ml/h ±20 % (při 

30% RV, 20 °C ± 1 °C) 

Objem nádržky na vodu 2,8 litrů 

Napájení Pri. 100–240 V AC, 50/60 Hz, 0,5 A Sek. 

12 V DC, 12 W, 1,0 A 

Spotřeba energie (otáčky nízké / střední / 
vysoké / turbo) 

1,8 / 2,5 / 3,5 / 7 W, 

Noční světlo: 2–3 W 

Spotřeba energie v pohotovostním režimu ≤0,5 W 

Pracovní prostředí 5–40 °C, 20–80 % RV 

Čistá hmotnost / rozměry 2,26 kg / 229 x 229 x 332 mm 

 
ZÁRUČNÍ PODMÍNKY: 

Naše výrobky podléhají přísné kontrole kvality. Pokud však zakoupený zvlhčovač nefunguje 

správně, je nám to líto a žádáme vás, abyste kontaktovali distributora. 
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Záruční doba je 2 roky od data zakoupení. Záruka se vztahuje na zemi, ve které byl zvlhčovač 

dodán prodejcem. Během záruční doby budou zařízení, která vykazují závady způsobené 

závadami materiálu a výroby, podle našeho uvážení opraveny nebo vyměněny. Vyměněné 

zařízení nebo části zařízení se stávají naším majetkem. Záruční služby neprodlužují záruční 

dobu na vyměněné díly ani nevytvářejí novou záruku. 

Záruční reklamace musí být uplatněny okamžitě po zjištění závady v záruční době. 

 
 

Při uplatnění záruky jsou nutné následující kroky: 

Kontaktujte e-mailem (info@cm-trade.cz) náš zákaznický servis a popište problém. Uveďte 

své jméno a příjmení a číslo faktury na dokladu o zakoupení. Pokud je dohodnuto vrácení, 

zašlete zařízení bezpečně zabalené do našeho zákaznického servisu. Přiložte kopii dokladu 

o zakoupení zařízení, na kterém jste si všimli závady. Pokud závada spadá do rozsahu našeho 

záručního servisu, obdržíte opravené nebo nové zařízení. 

 
 

Záruční nároky se nevztahují na škody způsobené: 

• nesprávným nebo neodborným zacházením, 

• vnějšími vlivy (vlhkost, mastnota, teplo, přepětí, prach atd.), 

• nedodržením bezpečnostních opatření platných pro zařízení, 

• nedodržením pokynů k použití, 

• použitím síly (např. úder, náraz, pád), 

• zásahy, které nebyly provedeny autorizovaným servisem, 

• neoprávněnými pokusy o opravu, 

• vrácením v obalu, který není bezpečný pro přepravu. 

 
Kromě toho platí, že se žádná záruka nevztahuje na antibakteriální filtrační jednotku, protože 

se jedná o spotřební materiál. 
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Závady nebo poškození zařízení, na které se záruka nevztahuje (nebo se již nevztahuje), 

budou v případě potřeby opraveny za úhradu nákladů. Potřebujete-li individuální nabídku, 

kontaktujte náš zákaznický servis.  

 

 
POZNÁMKY K LIKVIDACI: 

Stará elektrická zařízení nepatří do domácího odpadu! 

V souladu se směrnicí 2002/96/ES a národními zákony musí být elektrická a elektronická 

zařízení likvidována odděleně od běžného domácího odpadu v k tomu státem určených 

organizacích na likvidaci odpadu. Toho lze dosáhnout vrácením zařízení prodejci při koupi 

podobného zařízení nebo předáním zařízení do autorizovaného sběrného místa pro recyklaci 

starých elektrických a elektronických zařízení. Baterie z dálkového ovladače likvidujte 

samostatně, jak je popsáno níže: 

 
Poznámky k likvidaci baterií 

V souvislosti s prodejem baterií nebo dodávkou zařízení obsahujících baterie jsme povinni vás 

informovat o následujícím: 

Jako koncový uživatel jste ze zákona povinni vrátit použité baterie. Staré baterie, které 

dodáváme nebo jsme dodávali jako nové baterie v našem sortimentu, můžete zdarma vrátit 

do našeho expedičního skladu (adresa: Wörth 19, 94034 Passau). 

 

Symboly uvedené na bateriích mají následující význam: 

Symbol přeškrtnuté popelnice znamená, že baterie nesmí být likvidována spolu s domovním 

odpadem. 

Pb = baterie obsahuje více než 0,004 hmotnostního procenta olova.  

Cd = baterie obsahuje více než 0,002 hmotnostního procenta kadmia. 

Hg = baterie obsahuje více než 0,0005 hmotnostního procenta rtuti. Postupujte podle výše 

uvedených pokynů. 



strana | 16  

ADRESA DISTRIBUTORA: 
 

CM Trade Via s.r.o 

Maříkova 1899/1 

Brno, 621 00 
 

Telefon: 549 274 164 

E-mail: info@cm-trade.cz 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Červen 2020 – změny vyhrazeny – obsah této příručky je chráněn autorskými právy. 


