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D!kujeme vám, "e jste si vybrali jeden z#ady kvalitních v$robk% zna&ky Stylies. V!#íme, "e vám 
zvlh&ova& vzduchu „Aquila“ p#inese pot!'ení a zlep'ení kvality vzduchu vmístnosti, kde ho bude-
te pou"ívat.
V!nujte zv$'enou pozornost obsluze p#ístroje tak, aby nedo'lo ke zran!ní, 'kodám na va'em 
majetku nebo po'kození p#ístroje. Proto si nejd#ív prosím p#e&t!te tento návod kobsluze je't! 
p#ed uvedením p#ístroje do provozu a dodr"ujte bezpe&nostní pokyny.
D%le"ité: Vlhkost vzduchu doporu&ována léka#i by se m!la pohybovat mezi 40 % a" 60 %.

POPIS P(ÍSTROJE
P!ístroj se skládá znásledujících hlavních "ástí:

1. Sí#ov$ kabel
2. Zdí!ka pro p!ipojení napájecího kabelu (na druhé stran%)
3. Oto"ná v$stupní tryska ml&iny
4. Pr'hledn$ zásobník vody
5. Základna p!ístroje
6. Tla"ítko ON/OFF (zapnuto/vypnuto)
7. No&ky p!ístroje
8. Demineraliza"ní filtr
9. Antibakteriální st!íbrná kostka (není sou"ástí balení)
10. Indikátor provozu
11. LED dioda (kontrolka svítí mod!e  - p!ístroj je v plném provozu, "erven% – p!ístroj je vypnut$ 

a je t!eba doplnit vodu)

D)LE*ITÉ BEZPE+NOSTNÍ POKYNY
• P!ed prvním uvedením p!ístroje do provozu si pe"liv# p!e"t#te návod kobsluze zvlh"ova"e vzdu-

chu Aquila a dob!e ho uschovejte na bezpe"ném míst# kpozd#j$ímu nahlédnutí, resp. p!edejte ho 
následnému majiteli spolu sp!ístrojem.

• Spole"nost Coplax AG, resp. dovozce odmítá jakékoliv ru"ení za $kody, které vzniknou nedodr%e-
ním tohoto návodu kobsluze.

• P!ístroj je ur"en pouze pro pou%ití vinteriéru, jako jsou domácnosti, kancelá!e, $koly, ordinace 
apod. pro ú"ely popsané vtomto návodu kobsluze. P!ístroj není ur"en pro pou%ití vpr&myslu. Pou%ití 
vrozporu stímto ur"ením, jako% i technické zm#ny na p!ístroji mohou vést kohro%ení zdraví a %ivota

• Tento p!ístroj není ur"en kpou%ívání osobami (v"etn# d#tí do 8 let) somezen'mi fyzick'mi, smys-
lov'mi nebo du$evními schopnostmi "i osobami, které nemají pat!i"né zku$enosti a/nebo znalos-
ti, leda%e by na n# dohlí%ela osoba odpov#dná za jejich bezpe"nost nebo od ní obdr%ely pokyny, jak 
p!ístroj pou%ívat  a musí porozum#t rizik&m spou%íváním p!ístroje spojen'm.  Je nutné dohlí%et 
na d#ti, aby si sp!ístrojem nehrály. D#ti také nesmí bez dozoru p!ístroj obsluhovat a "istit.

• Kabel p!ipojujte pouze kodpovídajícímu zdroji st!ídavého proudu. Dbejte na hodnoty nap#tí uve-
dené na p!ístroji.

• Sí(ovou zástr"ku bezpodmíne"n# vyjm#te ze zásuvky:
• P!ed jak'mkoliv p!emíst#ním p!ístroje

- P!ed ka%d'm otev!ením p!ístroje nebo pln#ním vodou
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- P!i poruchách provozu
- P!ed ka%d'm "ist#ním
- Poka%dé, kdy% p!ístroj p!estanete pou%ívat.

• Nepou%ívejte po$kozené prodlu%ovací kabely.
• P!ístroj nikdy nenoste ani netahejte za sí(ov' kabel.
• Je p!ísn# zakázáno zasahovat jak'mikoliv p!edm#ty dovnit! p!ístroje.
• Je-li sí(ov' kabel po$kozen, musí b't vym#n#n kvalifikovanou osobou.
• Sí(ov' kabel nesmí b't napínán p!es ostré hrany ani nesmí b't p!isk!ípnut'.
• Zástr"ku nikdy nevytahujte ze zásuvky tahem za sí(ov' kabel ani vlhk'ma rukama.
• Tento zvlh"ova" vzduchu nikdy nepou%ívejte vbezprost!ední blízkosti koupací vany, sprchy nebo 

bazénu (dodr%ovat minimální odstup 3 m). P!ístroj je nutno umístit tak, aby se ho osoby zvany 
nemohly dotknout.

• P!ístroj neumis(ujte vblízkosti tepelného zdroje. Sí(ov' kabel nevystavujte p!ímému p&sobené 
%áru (nap!. %havá deska sporáku, otev!en' ohe*, roz%havená %ehli"ka "i kamna). Sí(ov' kabel 
chra*te p!ed oleji.

• Neumis(ujte p!ístroj do bezprost!ední blízkosti st#n, záv#s& nebo nábytku.
• Dbejte na to, aby byl p!ístroj stabiln# umíst#n a nebyl polo%en na sí(ovém kabelu ani o n#j nikdo 

nemohl zakopnout.
• P!ístroj není odoln' proti st!íkající vod#.
• P!ístroj neuchovávejte ani neprovozujte ve venkovním prost!edí.
• Nepou%ívan' p!ístroj vlo%te do obalu a skladujte na suchém míst# mimo dosah d#tí.
• Nikdy se nedot'kejte ultrazvukové membrány uvnit! p!ístroje, pokud je p!ístroj vchodu. Ultrazvu-

kové oscilace mohou zp&sobit podobné zran#ní jako popáleniny.
• Nep!idávejte do vody %ádné p!ísady (v&n#, esenciální oleje, osv#%ova"e vody), mohlo by dojít 

kpo$kození p!ístroje.
P#ístroj nepokládejte p#ímo na zem nebo na nábytek, v"dy pou"ijte vod!odolnou podlo"ku.

POKYNY PRO PRVNÍ UVEDENÍ P(ÍSTROJE DO PROVOZU
Nep!ená(ejte p!ístroj spln$m zásobníkem vody. Vystavujete se t%mto rizik'm.
- Ze zásobníku vody se m'&e do hlavní základny dostat více vody, ne& zde má b$t, a to m'&e zp'sobit
  v$razné sní&ení v$konu p!ístroje.
- Voda se m'&e snadno vylít zhlavní základny.
- Zásobník vody m'&e spadnout zhlavní základny, po(kodit se a voda m'&e unikat na podlahu, kde 
  m'&e zp'sobit (kodu.
1. Postavte p!ístroj Aquila na po&adované místo na rovnou podlahu.
2. Kdy& je p!ístroj na vhodném míst%, vyjm%te zásobník vody (4) a napl)te jej vodou (dr&te plnící otvor 

mírn% vzp!ímen$). Za(roubujte zp%t uzáv%r zásobníku a zkontrolujte, zda je zásobník !ádn% uza-
v!en$ a voda nevytéká ven. Umíst%te zásobník na základnu (5). Zapojte sí#ov$ kabel (1) do zásuvky.

3. Zapn%te p!ístroj stisknutím tla"ítka zapnout/vypnout (6). Indikátor provozu a zásobník vody svítí 
mod!e. Pokud dojde v p!ístroji voda, barva se zm%ní v "ervenou a p!ístroj se vypne. Oto"nou 
trysku v$stupní ml&iny (2) je mo&né otá"et  v úhlu 360. Tím je mo&né lépe nasm%rovat proud 
vycházející ml&iny bez manipulace s p!ístrojem.

4. Krátk$m stiskem  tla"ítka zapnout/vypnout (6 ) lze vypnout podsvícení  zásobníku vody, p!ístroj 
z'stane dále v provozu. Dal(ím stiskem p!ístroj vypnete. 

D%le"ité upozorn!ní: P!ed prvním pou&itím vy(roubujte demineraliza"ní filtr (8) a pono!te jej na 24 
hodin do vody. Proto, aby správn% fungoval, musí b$t nápl) dostate"n% provlh"ená.
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ÚDR*BA A POSTUP P(I +I,T-NÍ
• P!ed provedením údr&by a po ka&dém pou&ití vypn%te p!ístroj a vytáhn%te p!ívodní kabel ze zásuvky.
• Pozor! P!ístroj se nikdy nesmí pono!it do vody. Hrozí nebezpe"í zkratu.  Vn%j(í povrch otírejte 

vlhk$m had!íkem a poté dob!e osu(te.
• Odvápn%ní p!ístroje provád%jte vzávislosti na tvrdosti vody, kterou pou&íváte. Nejmén% v(ak jed-

nou za t$den. Pokud je membrána zanesena víc, m'&ete pou&ít m%kk$ "istící kartá"ek. Nikdy na 
odstran%ní ne"istot nepou&ívejte tvrdé ostré p!edm%ty. Chcete-li vy"istit zásobník vody, vyplách-
n%te jej teplou vodou. Vp!ípad% viditelného nánosu vodního kamene m'&ete p!i odvápn%ní pou&ít 
b%&né odváp)ova"e, nap!íklad ocet. Po odstran%ní vodního kamene opláchn%te povrch "istou 
vodou a poté d'kladn% osu(te. P!ed op%tovn$m pou&itím p!ístroje je pot!eba v(echny jeho "ásti 
uvést do stavu pro bezproblémov$ provoz.

• V$m%nu demineraliza"ního filtru (8) provád%jte ka&dé 1-2 m%síce vzávislosti na tvrdosti vody

DEMINERALIZA+NÍ FILTR A TVRDOST VODY
• *ivotnost nápln% filtru zále&í na tvrdosti vody. Tu je mo&né vyzkou(et pomocí testovacího prou&ku 

(testovací prou&ek je p!ilepen$ na zadní stran% originálního návodu kpou&ití).
• Pono!te testovací prou&ek na jednu vte!inu do vody a vytáhn%te ven.
• P!ibli&n% po jedné minut% bude patrn$ v$sledek na testovacím prou&ku. N%která zelená polí"ka 

zm%ní barvu na r'&ovou. Mno&ství r'&ov$ch polí"ek zobrazuje tvrdost vody.
• Nap!. pokud se objeví t!i r'&ová polí"ka, pak je tvrdost vody na úrovni 3.

Mno"ství 
r%"ov$ch polí&ek

Tvrdost
vody

Stupe. 
tvrdosti (dH)

Po&et dn%/litr% kdy je 
t#eba m!nit filtr

0/1 M%kká Od 4 dH Asi 120 dn'/360 l

2 St!edn% tvrdá Od 4 dH Asi. 60 dn'/180 l

3 Tvrdá Od 14 dH Asi 40 dn'/120 l

4 Velmi tvrdá Od 21 dH Asi 20 dn'/60 l

Jednotka pracuje správn% spitnou vodou. Nepou&ívejte jiné zm%k"ova"e a filtry, ne& je v$robcem p!ede-
psan$ filtr. Mo&nou alternativou je pou&ít vodu zjin$ch filtra"ních systém' pitné vody (nap!. Brita). Pokud 
si nejste jisti kvalitou a slo&ením vody ve va(í oblasti, kontaktujte správce nebo poskytovatele pitné vody.

Tip: Ú"innost demineraliza"ního filtru m'&ete zkontrolovat pomocí jednoduchého testu. Podr&te na n%-
kolik sekund malé zrcátko u v$stupní trysky a nechte na n%j ml&inu p'sobit. Vp!ípad%, &e se na povrchu 
zrcátka vytvá!í bílá usazenina (uhli"itan vápenat$), pak je t!eba kazetu demineraliza"ního filtru vym%nit.

ANTIBAKTERIÁLNÍ ST(ÍBRNÁ KOSTKA (VOLITELNÉ VYBAVENÍ)
Patentovan$ materiál antibakteriální st!íbrné kostky (9) zabra)uje permanentním uvol)ováním iont' 
st!íbra r'stu choroboplodn$ch zárodk'. Pou&ití kostky podporuje hygienické prost!edí vmístnosti. 
Doba ú"innosti je jeden rok, proto doporu"ujeme vym%nit antibakteriální st!íbrnou kostku p!ed ka&-
dou novou zvlh"ovací sezónou. Kostka p'sobí, jakmile se vp!ístroji dostane do kontaktu svodou, i kdy& 
je p!ístroj vypnut$. P!esto doporu"ujeme m%nit vp!ístroji denn% vodu.

U*ITE+NÉ INFORMACE
Jak správn! funguje ultrazvukov" zvlh#ova#
Jemné kmitání ultrazvukové membrány uvnit! za!ízení zp'sobuje pohyb vodní hladiny, na které se 
vytvá!í velmi jemné kapi"ky vody. Ty jsou z ní následn% vyst!elovány do vzduchu, kde spole"n% s ním 
vytvá!í jemnou ml&inu. Ml&ina se (í!í po místnosti pomocí proudu vzduchu z ventilátoru. V teple se 
ml&ina odpa!uje a zvlh"uje vzduch, kter$ pak d$cháme.
Bíl" povlak
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P!i ultrazvukovém zvlh"ování dochází kprocesu, kdy jsou v(echny látky b%&n% obsa&ené ve vod%, v"et-
n% uhli"itanu vápenatého (vodní kámen), rozptylovány po místnosti. Aby se tomu maximáln% zabrá-
nilo, je t!eba, aby se voda filtrovala p!es demineraliza"ní filtr, je(t% ne& se zní vytvo!í ml&ina. V%t(inu 
t%chto látek filtra"ní kazeta zachytí. Voda zkohoutku se ale vjednotliv$ch regionech m'&e zhlediska 
obsahu vápníku a minerál' velmi li(it. Pak se stává, &e n%které minerály vzhledem kjejich koncentraci 
ve vod%, nemohou b$t dostate"n% zvody odfiltrovány. Vtakovém p!ípad% je mo&né zaznamenat tvorbu 
bílého povlaku, kter$ je viditeln$ na elektrostaticky nabit$ch povr(ích (nap!. televize). Ve v%t(í mí!e 
je mo&né pozorovat bíl$ povlak, pokud je demineraliza"ní filtr ji& vy"erpán a je t!eba jej vym%nit (viz 
kapitola „Demineraliza"ní filtr a tvrdost vody“).
Tipy t"kající se vody
Nepou&ívejte vodu, kjejímu& odvápn%ní bylo pou&ito zm%k"ovadel na bázi soli. Tyto prost!edky nahra-
zují vápník solí, která se pak usazuje vmístnosti jako bíl$ nános. +istá voda musí b$t v&dy pou&ita proto, 
aby vzduch z'stával hygienicky "ist$. Za!ízení a zvlá(t% zásobník vody musí b$t v&dy hygienicky "isté.
Doporu"ení: pou&ívejte v&dy antibakteriální st!íbrnou kostku,  proto&e v$razn% sni&uje tvorbu bakterií ve vod%.
D$le%ité upozorn!ní
Jakékoliv materiály pohlcující vlhkost umíst%né v t%sné blízkosti za!ízení mohou ovliv)ovat v$sledek 
m%!ení okolního vzduchu a tím správnou funkci p!ístroje. Pro dosa&ení nastaven$ch hodnot vlhkosti 
musí b$t zvlh"ovaná místnost uzav!ena. Proud%ní vzduchu, otev!ené okno "i dve!e zabra)ují zvlh"o-
va"i v dosa&ení t%chto hodnot. Velké místnosti, p!esu(en$ vzduch nebo místnost vybavená sav$mi 
materiály (záv%sy, "aloun%né sedací soupravy, koberce apod.) mohou zap!í"init dosa&ení po&adované 
hladiny vlhkosti a& po del(í dob%.

ZÁVADY A JEJICH (E,ENÍ
Kontrolka indikující nedostatek vody nezhasíná ani po napln%ní zásobníku vody
Za!ízení se automaticky vypne, pokud se voda vzásobníku spot!ebuje. Barva LED diody (na p!ední 
stran% p!ístroje a v zásobníku vody) se zm%ní z modré na "ervenou. Pro uvedení za!ízení zp%t do funk-
ce je t!eba provést restart jednoduch$m vypnutím zvlh"ova"e a jeho op%tovn$m zapnutím (tla"ítko 
zapnout/vypnout). Jedná se o ochrannou funkci ultrazvukového zvlh"ova"e.
Za!ízení se nezapíná, a"koliv je zásobník vody nasazen a tla"ítko „zapnout“ je stisknuté.
Vtomto p!ípad% se nejedná o vadu. Trvá pár minut, ne& se voda z nádr&ky dostane do generátoru pro 
tvorbu ml&iny. Chvíli po"kejte a poté za!ízení znova zapn%te.
Zásobník vody te"e
Od(roubujte uzáv%r zásobníku a zkontrolujte, jestli je demineraliza"ní filtr správn% upevn%n. Poté 
znova nasa,te uzáv%r a pevn% za(roubujte.
Nízk$ v$kon, &ádná ml&ina, za!ízení nefunguje
Prove,te údr&bu popsanou vkapitole „Údr&ba a postup p!i "i(t%ní“.

OPRAVY A LIKVIDACE ZA(ÍZENÍ
• Opravy za!ízení (v$m%nu sí#ového kabelu) smí provád%t pouze autorizovan$ servis. P!i neodbor-

n$ch opravách zaniká záruka a ve(kerá odpov%dnost za záruky.
• V$m%nu po(kozeného sí#ového kabelu sv%!te v$hradn% v$robci, autorizovanému servisu nebo 

kvalifikovanému odbornému servisu. P!edejdete (kodám na za!ízení.
• Za!ízení nikdy neuvád%jte do provozu, je-li po(kozen p!ívodní kabel nebo zástr"ka, nefunguje-li 

za!ízení správn%, pokud spadlo nebo je po(kozeno jin$m zp'sobem (praskliny/trhliny sk!ín%).
• Nepou&ívejte ostré a tvrdé p!edm%ty ani agresivní chemikálie, které by mohly za!ízení jakkoliv 

po(kodit.
• Neinstalujte do za!ízení &ádné dopl)kové p!íslu(enství, které není zmín%no vtomto návodu.
• Ihned po skon"ení &ivotnosti p!ístroj znehodno#te (od!ízn%te sí#ov$ kabel) a odevzdejte ho na 

ktomu ur"eném sb%rném míst%
• Elektrické p!ístroje nepat!í do domovního odpadu, odevzdejte je na ktomu ur"en$ch recykla"-

ních místech.
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• Nekontrolovaná likvidace p!ístroje m'&e vpr'b%hu jeho rozkladu vést kuvol)ování nebezpe"n$ch 
látek do spodní vody, a tím do potravního !et%zce, a na dlouhou dobu zatí&it &ivotní prost!edí. 

Tento symbol uveden$ na v$robku nebo v pr'vodní dokumentaci znamená, &e pou&it$ v$-
robek nesmí b$t likvidován spole"n% s komunálním odpadem. Za ú"elem ekologické likvi-
dace pou&it$ v$robek odevzdejte v ur"en$ch sb%rn$ch dvorech. Správnou likvidací v$robku 
pom'&ete zachovat cenné p!írodní zdroje a omezit potenciální negativní dopady na &ivotní 
prost!edí a lidské zdraví. P!i nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou b$t v souladu 
s p!edpisy ud%leny pokuty. Více informací o sb%rn$ch místech ve va(em regionu získáte 
na p!íslu(ném ú!ad%. Tento v$robek nesmí b$t likvidován spole"n% s obchodním odpadem.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE
Rozm%ry 233 x 119 x 246 mm 
Hmotnost  cca. 1,00 kg
P!íkon 12 W
Zvlh"ovacá v$kon 160 g/h
Objem nádr&e na vodu 2,2 litru
Hlu"nost  velmi tich$
V souladu s EU p!edpisy  GS/CE/WEEE/RoHS (Adapter: CB)
Technické zm%ny vyhrazeny

ZÁRU+NÍ PODMÍNKY
V$robce Coplax AG poskytuje záruku dle zákona na materiálové a v$robní vady komponent' za!ízení 
a jejich servis vdélce trvání 24 m%síc' od data prodeje uvedeném na dokladu o koupi. Pro uplatn%ní 
záruky je nutné p!edlo&it záru"ní list nebo doklad o koupi potvrzen$ va(ím prodejcem.
VE-KERÉ NÁROKY PLYNOUCÍ ZE ZÁRUKY JSOU +ASOV. OMEZENY NA DVOULETOU ZÁRU+NÍ 
DOBU.
PRO KOHO PLATÍ ZÁRUKA:
Záruka platí pouze na v$robky zakoupené vrámci distributorské sít% v$hradního dodavatele. Nelze 
uplat)ovat záruku na v$robky zakoupené jinde ne& v+R a SR. Záruku uplat)ujte ihned, jakmile se vada 
vyskytne. Vopa"ném p!ípad% m'&e dojít knevratnému po(kození v$robku a ztráty záruky.
TATO ZÁRUKA SE NEVZTAHUJE NA:
*závady vzniklé vd'sledku pou&ití vrozporu sur"ením v$robku
*chybné instalace
*nevhodného zacházení, nesprávné údr&by, opot!ebení, mechanického po(kození
*-zapojení kjiné ne& p!edepsané elektrické síti
* nedodr&ení podmínek vnávodu
* vystavení nep!im%!en$m teplotám, nebo neautorizovaného zásahu do za!ízení.
To zahrnuje i (kody zp'sobené (patn$m pou&itím vonn$ch esencí, nebo úpravou vody a nesprávn$m 
"i(t%ním.
Tato záruka se nevztahuje na v$m%nné filtry za!ízení ani na antibakteriální st!íbrnou kostku, které 
jsou b%&n$m spot!ebním materiálem a jejich& opot!ebení se m'&e projevit p!ed uplynutí záru"ní 
doby, pokud se nebude jednat o v$robní vadu.
Záruka se nevztahuje také na po(kození v$robku b%hem p!epravy, které bylo zp'sobeno nesprávnou 
manipulací "i zacházením. Vp!ípad% po(kození obalu v$robku vznikl$m p!epravou reklamujte zásilku 
p!ímo u dopravce.

V$robce nenese zodpov!dnost za následné 'kody ani za 'kody vzniklé pou"íváním tohoto v$robku 
v&. ztráty zisku &i jiné ekonomické ztráty.
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Záruční podmínky

Výrobce Coplax AG poskytuje záruku dle zákona na materiálové a výrobní vady komponentů zaří-
zení 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 poško-
zení, zapojení k jiné než předepsané elektrické síti, nedodržení podmínek v návodu, vystavení 
nepřiměřeným teplotám, nebo neautorizovaného zásahu do zařízení. Tato záruka se nevztahuje 
na výměnné filtry zařízení ani na antibakteriální stříbrnou kostku (ISCTM), které jsou běžným 
spotřebním materiálem a jejichž opotřebení se může projevit po uplynutí záruční doby. Záruka se 
nevztahuje také na poškození výrobku během přepravy, které bylo způsobeno nesprávnou mani-
pulací či zacházením. V případě poškození obalu výrobku vzniklým přepravou reklamujte zásilku 
přímo u dopravce.

VEŠKERÉ NÁROKY PLYNOUCÍ ZE ZÁRUKY JSOU ČASOVĚ OMEZENY DVOULETOU ZÁRUČNÍ 
DOBOU.

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

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.




