
NÁVOD K POUŽITÍ 

ZVLHČOVAČ VZDUCHU A IONIZÉR 
 

Balení obsahuje: 

• 1 x přenosný zvlhčovač a vonný sprej  
• 1 x USB nabíjecí kabel 
• 2 x bavlněný tampon 

Specifikace:  

• Kapacita: 300 ml 
• 3 světelné režimy a 2 režimy páry 
• Automatické vypnutí (4 h) 
• Napájení přes USB kabel. Můžete jej připojit k počítači / 

powerbance / zásuvce / elektrické zásuvce nebo jej 
zapojit do USB portu automobilu. 

• Velikost: 11,5 cm 
• Úhlopříčka: 7,5 cm 

 
 

 

 

 



Návod k použití: 

• Otevřete víko. 
• Naplňte zvlhčovač vodou. 
• Přidejte vůni nebo esenciální olej. 
• Zapněte a užívejte si relaxaci.  
• Několik režimů: 2 druhy nastavitelného postřiku, 

stiskněte jednou pro stálé stříkání, jednou pro 
přerušované stříkání. Difuzor má funkci automatického 
vypnutí, doba vypnutí linky 4 hodiny pro stálé stříkání, 6 
hodin pro přerušované stříkání. 

Jak vyměnit bavlněný tampon: 

1. Odstraňte starý tampon podle nákresu níže 
2. Vložte nový tampón a připevněte filtr k víku 

 
 

Bezpečnostní opatření a řešení problémů 

• K čištění použijte vodu z vodovodu nebo minerální 
vodu. Nedoporučujeme použití destilované vody, 
protože může ovlivnit zvlhčovací účinek. 

• Ujistěte se, že zásobník na vodu není naplněn více než 
90%. 

• Nedotýkejte se a nedeformujte kovový rozprašovač v 
horní části, protože by to mohlo ovlivnit jeho funkci. 

• Pokud se intenzita postřiku sníží nebo zařízení vůbec 
nepostřikuje, je možné, že je zásobník prázdný. 
Naplňte jej vodou. 

• Postřik zapáchá: zjistěte kvalitu vody, vyměňte vodu a 
vyměňte bavlněný filtr. Doporučujeme vyměňovat vodu 
každý den. 
 



Záruka: 

V případě nespokojenosti s produktem máte 14 dní (ode dne 
obdržení produktu) na vrácení produktu a žádost o vrácení 
peněz nebo žádost o výměnu nového zboží. V případě, že 
zmeškáte zákonem stanovenou lhůtu, není možná žádná 
náhrada ani výměna. Pokud zjistíte vadu produktu, platí roční 
záruka. Další pokyny a podmínky pro uplatnění reklamace 
naleznete na našich webových stránkách v části „Reklamace 
a výměna“. 

 


