
CZ

Návod k obsluze
cestovního zvlhčovače ATLAS
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Gratulujeme Vám k novému cestovnímu zvlhčovači vzduchu Atlas značky 
Stylies®! Doma či na cestách: se zvlhčovačem vzduchu Atlas můžete efektivně 
vytvořit příjemné, pohodové a kvalitní ovzduší ve vašem okolí. Atlas je v současné 
době nejmenší cestovní zvlhčovač vzduchu na trhu. S univerzálním adaptérem 
se snadno ovládá, takže ho můžete využívat na svých cestách po celém světě. 
Užijte si ho!

Můžete ho umístit všude, kde ho potřebujete, ovšem nikdy na dřevěnou podla-
hu, která se by se vlhkostí mohla poškodit. Atlas má extrémně nízkou spotřebu 
elektrické energie. Jako u všech domácích elektrospotřebičů je nutno při obsluze 
zvlhčovače vzduchu dodržovat specifická preventivní opatření proti zranění, požáru 
či poškození přístroje. Před prvním použitím si prosím pečlivě přečtěte tento návod 
k obsluze a dodržuje všechny bezpečnostní pokyny k přístroji.

POPIS PŘÍSTROJE
Přístroj se skládá z těchto hlavních komponent:

1. výstup mlžiny
2. víko
3. základna přístroje 
4. patka
5. nástavec pro láhev
6. hlavní spínač
7. zdířka
8. adaptér
9. EU zástrčka
10. zástrčka pro Severní Ameriku a Asii
11. kartáček
12. sáček

PRVNÍ UVEDENÍ DO PROVOZU / PROVOZ
Příprava:
Před prvním uvedením do provozu postavte Atlas na hladkou, rovnou a stabilní 
podložku. Ke stabilizaci můžete použít dvě stabilizační patky (4) umístěné pod 
základnou přístroje (3).
Zvolte odpovídající zástrčku (9) nebo (10). Do láhve naplňte maximálně 0,5 l čisté 
a čerstvé studené vody a nástavec pro láhev (5) připevněte k láhvi tak, aby těsnila. 
Nepoužívejte vodu s obsahem kysličníku uhličitého. Pro prevenci usazenin se dopo-
ručuje používat destilovanou vodu.

Provoz:
1. Otevřete výstup mlžiny (1) a ujistěte se, že není nasměrován přímo na zásuvky, 
stěny či další předměty, které by vlhkost mohla poškodit, a ani se nenachází v jejich 
bezprostřední blízkosti.
2. Nasuňte láhev spolu s nástavcem pro láhev (5) zpět na základnu přístroje (3). 
Dávejte pozor, abyste přitom plastovou láhev nezmačkali.
3. Připojte adaptér do zdířky (7) a pomocí příslušné zástrčky (9) nebo (10) ho 

připojte k elektrické síti.
4. Zapněte přístroj otočením hlavního spínače (6) ve směru hodinových ručiček.
5. Výkon (intenzitu) mlžiny lze nastavit otáčením hlavního spínače, přičemž MAX se 
nachází zcela vpravo na stupnici.
6. Pokud není v přístroji dostatek vody, přístroj se vypne a láhev se musí doplnit 
čerstvou čistou vodou.

Důležité upozornění:
Před doplňováním vody do přístroje Atlas vždy vytáhněte síťovou zástrčku ze 
zásuvky.

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
• Před prvním uvedením přístroje do provozu si pečlivě přečtěte návod k obsluze 
cestovního zvlhčovače vzduchu Stylies Atlas a dobře ho uschovejte na bezpečném 
místě k pozdějšímu nahlédnutí. Pokud předáte zvlhčovač vzduchu jinému majiteli, 
předejte mu spolu s přístrojem i tento návod.
• Společnost Coplax AG odmítá jakékoliv ručení za škody, které vzniknou nedodrže-
ním tohoto návodu k obsluze.
• Přístroj je určen pouze pro použití v domácnosti pro účely popsané v tomto návodu 
k obsluze. Použití v rozporu s tímto určením, jakož i technické změny na přístroji 
mohou vést k ohrožení zdraví a života.
• Tento přístroj není určen k používání osobami (včetně dětí) s omezenými fyzic-
kými, smyslovými nebo duševními schopnostmi či osobami, které nemají patřičné 
zkušenosti a/nebo znalosti, ledaže by na ně dohlížela osoba odpovědná za jejich 
bezpečnost nebo od ní obdržely pokyny, jak přístroj používat.
• Je nutné dohlížet na děti, aby si s přístrojem nehrály.
• Kabel připojujte pouze k odpovídajícímu zdroji střídavého proudu. Dbejte na hod-
noty napětí uvedené na přístroji.
• Síťovou zástrčku bezpodmínečně vyjměte ze zásuvky:
 • před jakýmkoliv přemístěním přístroje
 • před každým otevřením přístroje nebo při plnění vodou
 • při poruchách provozu
 • před každým čištěním
 • po každém použití
• Nepoužívejte poškozené prodlužovací kabely.
• Přístroj nikdy nenoste ani netahejte za síťový kabel.
• Je přísně zakázáno zasahovat jakýmikoliv předměty dovnitř přístroje.
• Je-li síťový kabel poškozený, musí ho vyměnit kvalifikovaná osoba.
• Síťový kabel nesmí být napínán přes ostré hrany ani nesmí být přiskřípnutý.
• Zástrčku nikdy nevytahujte ze zásuvky tahem za síťový kabel ani vlhkýma rukama.
• Tento zvlhčovač vzduchu nikdy nepoužívejte v bezprostřední blízkosti koupací vany, 
sprchy nebo bazénu (dodržovat minimální odstup 3 m). Přístroj je nutno umístit 
tak, aby se ho osoby z vany nemohly dotknout.
• Přístroj neumísťujte v blízkosti tepelného zdroje. Síťový kabel nevystavujte přímému 
působení žáru (např. žhavá deska sporáku, otevřený oheň, rozžhavená žehlička či 
kamna). Síťový kabel chraňte před oleji.
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• Neinstalujte přístroj přímo vedle stěn, závěsů či nábytku.
• Dbejte na to, aby byl přístroj během provozu stabilní a aby nehrozilo zakopnutí 
o síťový kabel.
• Přístroj není chráněn proti stříkající vodě.
• Přístroj neuchovávejte ani neprovozujte na volném prostranství.
• Přístroj skladujte (zabalený) na suchém a dětem nepřístupném místě.
• Přístroj nikdy nezapínejte, když není připojena láhev s vodou.
• Pro čištění oscilátoru (membrány umístěné ve vnitřní části základny sloužící 
k vytváření mlžiny) nepoužívejte kovové ani tvrdé předměty.
• Přístroj nikdy nenamáčejte do vody a nenechte vodu proniknout do základny 
přístroje.
• Přístroj se nesmí umisťovat na podlahu, aby se zabránilo škodám v důsledku 
unikající vody nebo vodní mlžiny. Musí vždy stát na voděodolné podložce.
• Nedotýkejte se oscilátoru během provozu.
• Přístroj se nesmí elektrickou částí ani otvorem pro výstup mlžiny ponořit do vody 
nebo jiné kapaliny a nesmí se oplachovat vodou či jinými tekutinami.
• Při doplňování vody a čištění přístroje vždy odpojte přístroj ze zásuvky.
• Do vody nepřidávejte žádné přísady (aromata, éterické oleje).

ČIŠTĚNÍ
Váš cestovní zvlhčovač vzduchu je spolehlivý a kompaktní výrobek. Aby bylo možné 
garantovat jeho dobrý výkon, musí se přístroj pravidelně udržovat. Jak často se 
musí údržba provádět, závisí na intenzitě jeho používání.
V závislosti na tvrdosti používané vody se na povrchu oscilátoru mohou zachyco-
vat vápenaté či hořečnaté usazeniny nebo jiné nečistoty. Z tohoto důvodu musíte 
přístroj Atlas v závislosti na délce provozu pravidelně čistit a odvápňovat.

Prevence vzniku vápenných usazenin
• Používejte čistou a změkčenou, studenou převařenou nebo destilovanou vodu.
• Nádrž, především povrch oscilátoru čistěte každý týden. NEPOUŽÍVEJTE k tomu 
nástroje či předměty s ostrými hranami.
• Přístroj po použití a před uskladněním zcela vysušte jemným hadříkem.

Odvápnění a čištění
• Přístroj vypněte otočením hlavního spínače (6) zcela doleva. Adaptér odpojte od 
elektrické sítě.
• Vyčistěte láhev, nástavec pro láhev a výstup mlžiny. Usazeniny a ulpělé nečistoty 
odstraňte odvápňovačem.
• Povrch oscilátoru lze čistit kartáčkem (12).
• Upozornění: Tento produkt se nesmí umývat v myčce na nádobí!
• Všechny součásti opláchněte čerstvou čistou vodu. Upozornění: Dbejte na to, aby 
žádná voda nepronikla do základny přístroje.
• Všechny díly vysušte jemným hadříkem.

TECHNICKÉ ÚDAJE
Rozměry:   109 x 49 x 64 mm (šířka x výška x hloubka)
Hmotnost:   cca 0,182 kg
Příkon:   16 W
Rozprašovací výkon:  80 ml/h
Automatické vypnutí:  ano
Splňuje požadavky směrnic EU  CE/WEEE/RoHS
Technické změny vyhrazeny

Záruční podmínky
Výrobce Coplax AG poskytuje záruku dle zákona na materiálové a výrobní vady 
komponentů zařízení a jejich servis v délce trvání 24 měsíců od data prodeje 
uvedeném na dokladu o koupi. Pro uplatnění záruky je nutné předložit záruční list 
potvrzený vaším prodejcem.

Tato záruka se nevztahuje na závady vzniklé v důsledku použití v rozporu s určením 
výrobku, chybné instalace, nevhodného zacházení, nesprávné údržby, opotřebení, 
mechanického poškození, zapojení k jiné než předepsané elektrické síti, nedodržení 
podmínek v návodu, vystavení nepřiměřeným teplotám nebo neautorizovaného 
zásahu do zařízení. Tato záruka se nevztahuje na příslušenství jako demineralizační 
filtry, Ionic Silver Cube, uhlíkové nebo vodní filtry, které jsou běžným spotřebním 
materiálem vyžadujícím pravidelnou výměnu a jejichž opotřebení se může projevit 
před uplynutím záruční doby. Záruka se nevztahuje také na poškození výrobku 
během přepravy, které bylo způsobeno nesprávnou manipulací či zacházením. 
V případě poškození obalu výrobku vzniklým přepravou reklamujte zásilku přímo 
u dopravce.

VEŠKERÉ NÁROKY PLYNOUCÍ ZE ZÁRUKY JSOU ČASOVĚ OMEZENY DVOULE-
TOU ZÁRUČNÍ DOBOU.

Výrobce nenese odpovědnost za následné škody ani za škody vzniklé používáním 
tohoto výrobku vč. ztráty zisku či jiné ekonomické ztráty.

Tento symbol uvedený na výrobku nebo v průvodní dokumentaci zna-
mená, že použitý výrobek nesmí být likvidován společně s komunálním 
odpadem. Za účelem ekologické likvidace použitý výrobek odevzdejte 
v určených sběrných dvorech. Správnou likvidací výrobku pomůžete 
zachovat cenné přírodní zdroje a omezit potenciální negativní dopady 
na životní prostředí a lidské zdraví. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu 
odpadu mohou být v souladu s předpisy uděleny pokuty. Více informací 
o sběrných místech ve vašem regionu získáte u na příslušném úřadě. 

ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ:
K čištění nepoužívat čisticí prostředky ani abrazivní prostředky.
Pro čištění oscilátoru nepoužívat žádné kovové či tvrdé předměty.

OPRAVY / LIKVIDACE
• Opravy elektrospotřebičů (výměnu síťového kabelu) smí provádět pouze odborný 
servis. Při neodborných opravách zaniká záruka a veškerá odpovědnost ze záruky.
• Výměnu poškozeného síťového kabelu svěřte výhradně výrobci, autorizovanému 
servisnímu středisku nebo kvalifikovanému odbornému servisu. Předejdete škodám 
na zařízení.
• Zařízení nikdy neuvádějte do provozu, je-li poškozen přívodní kabel nebo zástrčka, 
nefunguje-li zařízení správně, pokud spadlo nebo je poškozeno jiným způsobem 
(praskliny/trhliny na plastovém krytu).
• Nepoužívejte ostré předměty, které by mohly zařízení poškrábat, ani leptavé 
chemikálie.
• Ihned po skončení životnosti přístroj znehodnoťte (odřízněte síťový kabel) a ode-
vzdejte ho na k tomu určeném sběrném místě.
• Elektrické přístroje nepatří do domovního odpadu, odevzdejte je na k tomu urče-
ném recyklačním místě.
• Nekontrolovaná likvidace přístroje může v průběhu jeho rozkladu vést k uvolňování 
nebezpečných látek do spodní vody, a tím do potravního řetězce, a na dlouhou 
dobu zatížit životní prostředí.

Možná příčina
Adaptér není řádně 
připojený k přístroji a k 
elektrické síti.

Příliš mnoho usazenin 
nebo příliš vysoká hladina 
vody.

Nádrž je znečištěná, resp. 
nebyla správně vyčištěna.

Řešení
Zkontrolovat, zda je 
zástrčka adaptéru správně 
zapojena v zásuvce a 
zda je konektor adaptéru 
řádně zapojen v základně 
přístroje.

Vyčistit přístroj a odstranit 
usazeniny, resp. odebrat 
trochu vody z nádrže.

Vyčistit přístroj a naplnit 
ho čerstvou vodou.

Problém
Přístroj je zapnutý, ale ne-
vychází z něj žádná mlha.

Z přístroje proudí pouze 
malé množství mlhy.

Z přístroje vychází zápach.

Výhradní distributor značky Stylies pro Českou republiku
 a Slovensko:
Cyril & Metoděj, s.r.o., 
Maříkova 1, 621 00 Brno, tel.: 549 274 164
www.stylies.cz

Informace o prodejcích a servisu získáte u distributora.
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Gratulujeme Vám k novému cestovnému zvlhčovaču vzduchu Atlas značky 
Stylies®! Doma či na cestách: so zvlhčovačom vzduchu Atlas môžete efektívne 
vytvoriť príjemné, pohodové a kvalitné ovzdušie vo svojom okolí. Atlas je v súčas-
nosti najmenší cestovný zvlhčovač vzduchu na trhu. S univerzálnym adaptérom 
sa ľahko ovláda, takže ho môžete využívať na svojich cestách po celom svete. 
Môžete ho umiestniť všade, kde ho potrebujete, avšak nikdy na drevenú podla-
hu, ktorá by sa vlhkosťou mohla poškodiť. Atlas má extrémne nízku spotrebu 
elektrickej energie. Ako pri všetkých domácich elektrospotrebičoch, je nutné 
pri obsluhe zvlhčovača vzduchu dodržiavať špecifické preventívne opatrenia 
proti zraneniu, požiaru či poškodeniu prístroja. Pred prvým použitím si, prosím, 
pozorne prečítajte tento návod na obsluhu a dodržuje všetky bezpečnostné 
pokyny k prístroju.

POPIS PRÍSTROJA
Prístroj sa skladá z týchto hlavných komponentov:
1. Výstup hmloviny
2. Veko
3. Základňa prístroja
4. Pätka
5. Nástavec pre fľašu
6. Hlavný spínač
7. Zdierka
8. Adaptér
9. EÚ zástrčka
10. Zástrčka pre Severnú Ameriku a Áziu
11. Kefka
12. Vrecko

PRVÉ UVEDENIE DO PREVÁDZKY / PREVÁDZKA
Príprava:
Pred prvým uvedením do prevádzky postavte Atlas na hladkú, rovnú a stabilnú 
podložku. Na stabilizáciu môžete použiť dve stabilizačné pätky (4) umiestnené pod 
základňou prístroja (3). Zvoľte zodpovedajúcu zástrčku (9) alebo (10). Do fľaše 
naplňte maximálne 0,5 l čistej a čerstvej studenej vody a nástavec pre fľašu (5) 
pripevnite k fľaši tak, aby tesnila. Nepoužívajte vodu s obsahom oxidu uhličitého. 
Kvôli prevencii usadenín sa odporúča používať destilovanú vodu.

Prevádzka:
1. Otvorte výstup hmloviny (1) a uistite sa, že nie je nasmerovaný priamo na zásuv-
ky, steny či ďalšie predmety, ktoré by vlhkosť mohla poškodiť, a ani sa nenachádza 
v ich bezprostrednej blízkosti.
2. Nasuňte fľašu spolu s nástavcom pre fľašu (5) späť na základňu prístroja (3). 
Dávajte pozor, aby ste pritom plastovú fľašu nespučili.
3. Pripojte adaptér do zdierky (7) a pomocou príslušnej zástrčky (9) alebo (10) ho
pripojte k elektrickej sieti.
4. Zapnite prístroj otočením hlavného spínača (6) v smere hodinových ručičiek.
5. Výkon (intenzitu) hmloviny je možné nastaviť otáčaním hlavného spínača, pričom 

MAX sa nachádza úplne vpravo na stupnici.
6. Ak nie je v prístroji dostatok vody, prístroj sa vypne a fľaša sa musí doplniť 
čerstvou čistou vodou.

Dôležité upozornenie:
Pred doplňovaním vody do prístroja Atlas vždy vytiahnite sieťovú zástrčku zo 
zásuvky.

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY
• Pred prvým uvedením prístroja do prevádzky si pozorne prečítajte návod na ob-
sluhu cestovného zvlhčovača vzduchu Stylies Atlas a dobre ho uschovajte na bez-
pečnom mieste na neskoršie nazretie. Ak dáte zvlhčovač vzduchu inému majiteľovi, 
dajte mu spolu s prístrojom aj tento návod.
• Spoločnosť Coplax AG odmieta akékoľvek ručenie za škody, ktoré vzniknú nedodr-
žaním tohto návodu na obsluhu.
• Prístroj je určený iba na použitie v domácnosti na účely popísané v tomto návode 
na obsluhu. Použitie v rozpore s týmto určením, ako aj technické zmeny na prístro-
ji, môžu viesť k ohrozeniu zdravia a života.
• Tento prístroj nie je určený na používanie osobami (vrátane detí) s obmedzenými 
fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami či osobami, ktoré nemajú 
patričné skúsenosti a/alebo znalosti, ledaže by na ne dohliadala osoba zodpovedná 
za ich bezpečnosť alebo od nej dostali pokyny, ako prístroj používať.
• Je nutné dohliadať na deti, aby sa s prístrojom nehrali.
• Kábel pripájajte iba k zodpovedajúcemu zdroju striedavého prúdu. Dbajte na 
hodnoty napätia uvedené na prístroji.
• Sieťovú zástrčku bezpodmienečne vyberte zo zásuvky:
 • pred akýmkoľvek premiestnením prístroja
 • pred každým otvorením prístroja alebo pri plnení vodou
 • pri poruchách prevádzky
 • pred každým čistením
 • po každom použití
• Nepoužívajte poškodené predlžovacie káble.
• Prístroj nikdy nenoste ani neťahajte za sieťový kábel.
• Je prísne zakázané zasahovať akýmikoľvek predmetmi dovnútra prístroja.
• Ak je sieťový kábel poškodený, musí ho vymeniť kvalifikovaná osoba.
• Sieťový kábel nesmie byť napínaný cez ostré hrany ani nesmie byť pricviknutý.
• Zástrčku nikdy nevyťahujte zo zásuvky ťahom za sieťový kábel ani vlhkými rukami.
• Tento zvlhčovač vzduchu nikdy nepoužívajte v bezprostrednej blízkosti kúpacej 
vane, sprchy alebo bazéna (dodržiavať minimálny odstup 3 m). Prístroj je nutné 
umiestniť tak, aby sa ho osoby z vane nemohli dotknúť.
• Prístroj neumiestňujte v blízkosti tepelného zdroja. Sieťový kábel nevystavujte pri-
amemu pôsobeniu tepla (napr. horúca doska sporáka, otvorený oheň, rozžeravená 
žehlička či pec). Sieťový kábel chráňte pred olejmi.
• Neinštalujte prístroj priamo vedľa stien, závesov či nábytku.
• Dbajte na to, aby bol prístroj počas prevádzky stabilný a aby nehrozilo zakopnutie 
o sieťový kábel.
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• Prístroj nie je chránený proti striekajúcej vode.
• Prístroj neuchovávajte ani neprevádzkujte na voľnom priestranstve.
• Prístroj skladujte (zabalený) na suchom a deťom neprístupnom mieste.
• Prístroj nikdy nezapínajte, keď nie je pripojená fľaša s vodou.
• Na čistenie oscilátora (membrány umiestnené vo vnútornej časti základne slúžia-
ce na vytváranie hmloviny) nepoužívajte kovové ani tvrdé predmety.
• Prístroj nikdy nenamáčajte do vody a nenechajte vodu preniknúť do základne 
prístroja.
• Prístroj sa nesmie umiestňovať na podlahu, aby sa zabránilo škodám v dôsledku 
unikajúcej vody alebo vodnej hmloviny. Musí vždy stáť na vodovzdornej podložke.
• Nedotýkajte sa oscilátora počas prevádzky.
• Prístroj sa nesmie elektrickou časťou ani otvorom na výstup hmloviny ponoriť do 
vody alebo inej kvapaliny a nesmie sa oplachovať vodou či inými tekutinami.
• Pri doplňovaní vody a čistení prístroja vždy odpojte prístroj od zásuvky.
• Do vody nepridávajte žiadne prísady (arómy, éterické oleje).

ČISTENIE
Váš cestovný zvlhčovač vzduchu je spoľahlivý a kompaktný výrobok. Aby bolo možné 
garantovať jeho dobrý výkon, musí sa prístroj pravidelne udržiavať. Ako často sa 
musí údržba vykonávať, závisí od intenzity jeho používania.
V závislosti od tvrdosti používanej vody sa na povrchu oscilátora môžu zachyco-
vať vápenaté či horečnaté usadeniny alebo iné nečistoty. Z tohto dôvodu musíte 
prístroj Atlas v závislosti od dĺžky prevádzky pravidelne čistiť a odvápňovať.

Prevencia vzniku vápenných usadenín
• Používajte čistú a zmäkčenú, studenú prevarenú alebo destilovanú vodu.
• Nádrž, predovšetkým povrch oscilátora, čistite každý týždeň. NEPOUŽÍVAJTE na 
to nástroje či predmety s ostrými hranami.
• Prístroj po použití a pred uskladnením úplne vysušte jemnou handričkou.

 Odvápnenie a čistenie
• Prístroj vypnite otočením hlavného spínača (6) úplne doľava. Adaptér odpojte od 
elektrickej siete.
• Vyčistite fľašu, nástavec pre fľašu a výstup hmloviny. Usadeniny a prichytené 
nečistoty odstráňte odvápňovačom.
• Povrch oscilátora je možné čistiť kefkou (12).
• Upozornenie: Tento produkt sa nesmie umývať v umývačke na riad!
• Všetky súčasti opláchnite čerstvou čistou vodu. Upozornenie: Dbajte na to, aby 
žiadna voda neprenikla do základne prístroja.
• Všetky diely vysušte jemnou handričkou.

Technické zmeny vyhradené

Záručné podmienky
Výrobca Coplax AG poskytuje záruku podľa zákona na materiálové a výrobné chyby 
komponentov zariadenia a ich servis v dĺžke trvania 24 mesiacov od dátumu preda-
ja uvedenom na doklade o kúpe. Pri uplatnení záruky je nutné predložiť záručný list 
potvrdený vaším predajcom.
Táto záruka sa nevzťahuje na poruchy vzniknuté v dôsledku použitia v rozpore 
s určením výrobku, chybnej inštalácie, nevhodného zaobchádzania, nesprávnej 
údržby, opotrebovania, mechanického poškodenia, zapojenia k inej než predpísa-
nej elektrickej sieti, nedodržania podmienok v návode, vystavenia neprimeraným 
teplotám alebo neautorizovaného zásahu do zariadenia. Táto záruka sa nevzťahuje 
na príslušenstvo ako demineralizačné filtre, Ionic Silver Cube, uhlíkové alebo vodné 
filtre, ktoré sú bežným spotrebným materiálom vyžadujúcim pravidelnú výmenu a 
ktorých opotrebovanie sa môže prejaviť pred uplynutím záručnej lehoty. Záruka sa 
taktiež nevzťahuje na poškodenie výrobku počas prepravy, ktoré bolo spôsobené 
nesprávnou manipuláciou či zaobchádzaním. V prípade poškodenia obalu výrobku 
vzniknutým prepravou reklamujte zásielku priamo u dopravcu.

VŠETKY NÁROKY PLYNÚCE ZO ZÁRUKY SÚ ČASOVO OBMEDZENÉ DVOJROČ-
NOU ZÁRUČNOU LEHOTOU.

Výrobca nenesie zodpovednosť za následné škody ani za škody vzniknuté používa-
ním tohto výrobku vrátane straty zisku či inej ekonomickej straty.
Tento symbol uvedený na výrobku alebo v sprievodnej dokumentácii znamená, že 
použitý výrobok nesmie byť likvidovaný spoločne s komunálnym odpadom. S cieľom 
ekologickej likvidácie použitý výrobok odovzdajte v určených zberných dvoroch. 
Správnou likvidáciou výrobku pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a obmedziť 
potenciálne negatívne dopady na životné prostredie a ľudské zdravie. Pri nespráv-
nej likvidácii tohto druhu odpadu môžu byť v súlade s predpismi udelené pokuty. 
Viac informácií o zberných miestach vo vašom regióne získate na príslušnom 
obecnom úrade.

Tento symbol uvedený na výrobku nebo v průvodní dokumentaci zna-
mená, že použitý výrobek nesmí být likvidován společně s komunálním 
odpadem. Za účelem ekologické likvidace použitý výrobek odevzdejte 
v určených sběrných dvorech. Správnou likvidací výrobku pomůžete 
zachovat cenné přírodní zdroje a omezit potenciální negativní dopady 
na životní prostředí a lidské zdraví. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu 
odpadu mohou být v souladu s předpisy uděleny pokuty. Více informací 
o sběrných místech ve vašem regionu získáte u na příslušném úřadě. 

ODSTRAŇOVANIE PORÚCH

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE:
Na čistenie nepoužívať čistiace prostriedky ani abrazívne prostriedky. Na čistenie 
oscilátora nepoužívať žiadne kovové či tvrdé predmety.

OPRAVY / LIKVIDÁCIA
• Opravy elektrospotrebičov (výmenu sieťového kábla) smie vykonávať iba odborný 
servis. Pri neodborných opravách zaniká záruka a všetka zodpovednosť zo záruky.
• Výmenu poškodeného sieťového kábla zverte výhradne výrobcovi, autorizovanému 
servisnému stredisku alebo kvalifikovanému odbornému servisu. Predídete škodám 
na zariadení.
• Zariadenie nikdy neuvádzajte do prevádzky, ak je poškodený prívodný kábel alebo 
zástrčka, ak nefunguje zariadenie správne, ak spadlo alebo je poškodené iným 
spôsobom (praskliny/trhliny na plastovom kryte).
• Nepoužívajte ostré predmety, ktoré by mohli zariadenie poškriabať, ani leptavé 
chemikálie.
• Ihneď po skončení životnosti prístroj znehodnoťte (odrežte sieťový kábel) a odo-
vzdajte ho na na to určenom zbernom mieste.
• Elektrické prístroje nepatria do domového odpadu, odovzdajte ich na na to urče-
nom recyklačnom mieste.
• Nekontrolovaná likvidácia prístroja môže v priebehu jeho rozkladu viesť k uvoľňo-
vaniu nebezpečných látok do spodnej vody, a tým do potravinového reťazca, a na 
dlhé obdobie zaťažiť životné prostredie.

TECHNICKÉ ÚDAJE
Rozmery:    109 x 49 x 64 mm (šírka x výška x hĺbka)
Hmotnosť:    cca 0,182 kg
Príkon:    16 W
Rozprašovací výkon:   80 ml/h
Automatické vypnutie:   áno
Spĺňa požiadavky smerníc  EÚ CE/WEEE/RoHS

Možná príčina
Adaptér nie je riadne 
pripojený k prístroju a k 
elektrickej sieti.

Príliš veľa usadenín alebo 
príliš vysoká hladina vody.

Nádrž je znečistená, resp. 
nebola správne vyčistená.

Riešenie
Skontrolovať, či je zá-
strčka adaptéra správne 
zapojená v zásuvke a 
či je konektor adaptéra 
riadne zapojený v základni 
prístroja.

Vyčistiť prístroj a odstrániť 
usadeniny, resp. odobrať 
trochu vody z nádrže.

Vyčistiť prístroj a naplniť 
ho čerstvou vodou.

Problém
Prístroj je zapnutý, ale 
nevychádza z neho žiadna 
hmla.

Z prístroja prúdi iba malé 
množstvo hmly.

Z prístroja vychádza 
zápach.

Výhradný distribútor značky Stylies pre Českú republiku 
a Slovensko:
Cyril & Metoděj, s.r.o., 
Maříkova 1, 621 00 Brno, tel.: 549 274 164
www.stylies.cz

Informácie o predajcoch a servise získate u distribútora


