
NÁVOD NA POUŽITIE 

PRENOSNÝ ZVLHČOVAČ VZDUCHU A 
ROZPRAŠOVAČ VÔNÍ 
Obsah balenia: 

• 1 x prenosný zvlhčovač vzduchu a rozprašovač vôní  
• 1 x nabíjací kábel USB 
• 2 x vatový tampón 

Vlastnosti:  

• Objem: 300 ml 
• 3 režimy osvetlenia a 2 režimy rozprašovania 
• Automatické vypnutie (4 h) 
• Napájanie pomocou kábla USB. Môžete ho pripojiť k 

počítaču / napájacej banke / zásuvke / sieťovej zásuvke 
alebo zapojiť do USB portu v aute. 

• Rozmery: 11,5 cm 
• Uhlopriečka: 7,5 cm 

 
 

 

 

 



Návod na použitie: 

• Otvorte kryt. 
• Naplňte zvlhčovač vodou. 
• Pridajte vôňu alebo éterický olej. 
• Zapnite a vychutnajte si relaxáciu.  
• Viac režimov: 2 druhy nastaviteľného rozprašovania, 

stlačte raz pre nepretržité rozprašovanie, dvakrát pre 
intervalové rozprašovanie. Rozprašovač má funkciu 
automatického vypnutia, čas vypnutia 4 hodiny pre 
nepretržité rozprašovanie, 6 hodín pre intervalové 
rozprašovanie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ako vymeniť vatový tampón: 

1. Odstráňte starý tampón, ako je znázornené na obrázku 
nižšie 

2. Vložte nový tampón a pripevnite filter k viečku 

 
Preventívne opatrenia a riešenie problémov 

• Na čistenie používajte vodu z vodovodu alebo 
minerálnu vodu. Používanie destilovanej vody sa 
neodporúča, pretože môže mať vplyv na zvlhčovací 
účinok. 

• Uistite sa, že zásobník na vodu nie je naplnený viac 
ako 90%. 

• Dbajte na to, aby ste sa nedotkli alebo nedeformovali 
kovový rozprašovač vrchnej časti, pretože by to mohlo 
ovplyvniť funkciu zariadenia. 

• Ak sa intenzita rozprašovania zníži alebo zariadenie 
vôbec nerozprašuje, je možné, že je nádrž prázdna. 
Naplňte ju vodou. 

• Rozprašovanie zapácha: skontrolujte kvalitu vody, 
vymeňte vodu a vymeňte vatový filter. Odporúča sa 
meniť vodu každý deň. 



Záruka: 

V prípade nespokojnosti s produktom máte 14 dní (odo dňa 
prijatia produktu) na vrátenie produktu a žiadosť o vrátenie 
peňazí alebo žiadosť o výmenu za nový tovar. Vrátenie a 
výmena nie sú možné po uplynutí zákonom stanovenej lehoty. 
Ak spozorujete vadu produktu, existuje jednoročná záruka. 
Ďalšie informácie a podmienky pre uplatnenie reklamácie 
nájdete na našej webovej stránke v sekcii „Reklamácie a 
výmena“. 

 


