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Čeština

Děkujeme vám, že jste si vybrali jeden zřady kvalitních výrobků značky Stylies – aromadifuzér
Luna. Díky jeho použití si můžete doma vytvořit příjemný a svěží vzduch s vaší oblíbenou vůní.
Užijte si to! Můžete jej umístit kamkoliv, kde uzáte za vhodné, nicméně nedoporučujeme jej dávat
přímo na dřevěnou podlahu. Luna má velice nízkou spotřebu elektrické energie. Je také příjemně
osvětlena různými barvami, můžete si tak vybrat svoji oblíbenou barvu, nebo podsvícení úplně
vypnout.
Věnujte zvýšenou pozornost obsluze přístroje tak, aby nedošlo ke zranění, škodám na vašem
majetku nebo poškození přístroje. Proto si nejdřív prosím přečtěte tento návod kobsluze ještě
před uvedením přístroje do provozu a dodržujte bezpečnostní pokyny.
POPIS PŘÍSTROJE
Přístroj se skládá znásledujících hlavních částí:
1. Vnější víko
2. Tryska pro výstup osvěženého vzduchu
3. Vnitřní víko
4. Tryska pro přívod vzduchu
5. Základna přístroje
6. Nádržka: nalejte dovnitř vodu a přidejte váš oblíbenný vonný olej nebo parfém, objem 50 ml
7. «MAX» značka pro maximální výšku vodní hladiny
8. LED diody : měnící se světlo různých barev
9. Ovládací tlačítko : Zapíná a vypíná přístroj a mění barvy LED diod
10. Zdířka pro připojení napájecího kabelu
11. Otvory pro vstup vzduchu: Tudy je nasávám vzduch ventilátorem
12. Adaptér

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
• Před prvním uvedením přístroje do provozu si pečlivě přečtěte návod kobsluze a dobře ho uschovejte na bezpečném místě kpozdějšímu nahlédnutí, resp. předejte ho následnému majiteli spolu
spřístrojem.
• Společnost Coplax AG, resp. dovozce odmítá jakékoliv ručení za škody, které vzniknou nedodržením tohoto návodu kobsluze.
• Přístroj je určen pouze pro použití vinteriéru, jako jsou domácnosti, kanceláře, školy, ordinace
apod. pro účely popsané vtomto návodu kobsluze. Přístroj není určen pro použití vprůmyslu. Použití vrozporu stímto určením, jakož i technické změny na přístroji mohou vést kohrožení zdraví
a života
• Tento přístroj není určen kpoužívání osobami (včetně dětí do 8 let) somezenými fyzickými, 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 a musí porozumět rizikům spoužíváním přístroje spojeným. Je nutné dohlížet
na děti, aby si spřístrojem nehrály. Děti také nesmí bez dozoru přístroj obsluhovat a čistit.
• Kabel připojujte pouze kodpovídajícímu zdroji střídavého proudu. Dbejte na hodnoty napětí uvedené na přístroji.
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Síťovou zástrčku bezpodmínečně vyjměte ze zásuvky:
- Před jakýmkoliv přemístěním přístroje
- Před každým otevřením přístroje nebo plněním vodou
- Při poruchách provozu
- Před každým čistěním
• Pokaždé, když přístroj přestanete používat.
• Nepoužívejte poškozené prodlužovací kabely.
• Přístroj nikdy nenoste ani netahejte za síťový kabel.
• Je přísně zakázáno zasahovat jakýmikoliv předměty dovnitř přístroje.
• Používejte pouze adaptér, který je součástí balení. Je-li adaptér poškozen, musí být vyměněn
kvalifikovanou osobou.
• Je-li síťový kabel poškozen, musí být vyměněn kvalifikovanou osobou.
• Síťový kabel nesmí být napínán přes ostré hrany ani nesmí být přiskřípnutý.
• Zástrčku nikdy nevytahujte ze zásuvky tahem za síťový kabel ani vlhkýma rukama.
• Nikdy nepoužívejte tento přístroj vbezprostřední blízkosti koupací vany, sprchy nebo bazénu (dodržovat minimální odstup 3 m). Přístroj je nutno umístit tak, aby se ho osoby zvany nemohly
dotknout.
• Přístroj neumisťujte vblízkosti tepelného zdroje. Síťový kabel nevystavujte přímému působené
žáru (např. žhavá deska sporáku, otevřený oheň, rozžhavená žehlička či kamna). Síťový kabel
chraňte před oleji.
• Neumisťujte přístroj do bezprostřední blízkosti stěn, závěsů nebo nábytku.
• Dbejte na to, aby byl přístroj stabilně umístěn a nebyl položen na síťovém kabelu ani o něj nikdo
nemohl zakopnout.
• Přístroj není odolný proti stříkající vodě.
• Přístroj neuchovávejte ani neprovozujte ve venkovním prostředí.
• Nepoužívaný přístroj vložte do obalu a skladujte na suchém místě mimo dosah dětí.
• Nikdy nezapínejte přístroj, pokud nebude v nádržce voda.
• Nedávejte do nádržky více vody než ukazuje značka «MAX» - příliš mnoho vody neumožní fungování přístroje.
• K čištění ultrazvukové membrány nikdy nepoužívejte kovové nebo ostré předměty.
• Do nádržky na vodu nedávejte žádné agresivní chemikálie.
• Přístroj se nesmí ponořit celý do vody. Voda se nesmí dostat do základny přístroje.
• Nezakrývejte trysku pro výstup vzduchu.
• Přístroj se nesmí používat v místnostech s relativní vlhkostí vzduchu větší než 60 %.
Nikdy nenaklánějte, nepřemisťuje ani se nesnažte z přístroje vylévat vodu, když je v provozu.
UVEDENÍ PŘÍSTROJE DO PROVOZU
1. Umístěte aromadifuzér na rovný povrch.
2. Ujistěte se, že zatím není zapojen do zásuvky.
3. Sejměte vnější i vnitřní víko.
4. Zkontrolujte, zda je nádržka na vodu čistá.
5. Naplňte nádržku 50 ml čerstvé vody (doporučujeme používat odvápněnou nebo destilovanou
vodu) Abyste docílili maximálního účinku, nedávejte do nádržky více vody, než ukazuje značka
«MAX».
6. Přidejte pár kapek vaší oblíbené tekuté vůně (parfém, aromatický olej, apod.). Není nutné vodu
s vůni promíchávat předem, protože díky ultrazvukové membráně se tekutiny dobře promíchají
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7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

v přístroji. Doporučujeme používat tekuté vůně od výrobců parfémů nebo z drogerií, které jsou
již vytvořeny pro použití v aromadifuzéru a neobsahují žádné agresivní chemikálie. Nedoporučujeme používat vlastní vyrobené esence ani vůně v pevném stavu.
Umístěte zpět na základu vnitřní víko.
Umístěte zpět na základnu vnější víko.
Připojte napájecí kabel do zdířky.
Zapojte napájecí kabel do zásuvky.
Zmáčkněte ovládací tlačítko a aromadifuzér uveďte do provozu. Za několik sekund uvidíte vycházející mlžinu a ucítíte vaši oblíbenou vůni
Následným stiskem ovládacího tlačítka můžete vybrat barvu podsvětlění nebo jej zcela vypnout.
Dalším stiskem ovládacího tlačítka aromadifuzér vypnete.
Pokud nebudete aromadifuzér delší dobu používat, odpojte jej z elektrické sítě a vyprázdněte a
vyčistěte nádržku na vodu.

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ:
• Nikdy nedolévejte vodu, pokud je přístroj připojen k elektrické síti.
• Předtím než budete chtít změnit vůni, vymyjte pořádně nádržku.
AUTOMATICKÉ VYPÍNÁNÍ
Kapacita nádržky je 50 ml. To znamená, že jedna plná nádržka vystačí na přibližně 3-4 hodiny provozu. Pokud v nádržce dojde voda, aromadifuzér se sám díky zabudovanému čidlu vypne.
ÚDRŽBA A POSTUP PŘI ČIŠTĚNÍ
Váš aromadifuzér je velice spolehlivý produkt, nicméně k jeho dobrému fungování je potřeba pravidelná údržba. Četnost údržby závisí na tom, jak často a jakým způsobem budete aromadifuzér používat.
V závislosti na tvrdosti vody se může v nádržce tvořit vodní kámen, který může také snižovat výkonnost ultrazvukové membrány. Proto je nutné aromadifuzér pravidelně odvápňovat a čistit.
ABYSTE ZABRÁNILI TVROBĚ VODNÍHO KAMENE:
• Používejte čistou, nejlépe měkkou vodu, studenou převařenou vodu nebo destilovanou vodu.
• Každý týden umyjte nádržku i povrch ultrazvukové membrány.
• Pokud nebudete aromadifuzér delší dobu používat, vyčistěte jej, vytřete měkkým hadříkem a
uložte do krabice.
ODÁVPNĚNÍ A ČIŠTĚNÍ
• Vypněte aromadifuzér ovládacím tlačítkem a odpojte jej od elektrické sítě ´
• Sejměte vnější i vnitřní víko a nakapte do prázdné nádržky pár kapek octa, zaměřte se především na povrch ultrazvukové membrány. Nechte ocet alespoň pět minut působit, čím déle, tím
lepší výsledek.
• Vytřete rozpuštěný vodní kámen měkkým hadříkem.
• Omyjte všechny části aromadifuzéru vodou (vnitřní a vnější víko, nádržku na vodu). Pozor - voda
se nesmí dostat do základny přístroje.
• Vysušte všechny části měkkým hadříkem a umístěte vnější i vnitřní víko zpět na základnu.
DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ:
K čištění nepoužívejte agresivní chemické prostředky.
K čištění ultrazvukové membrány nepoužívejte žádné tvrdé ani kovové předměty.
ZÁVADY A JEJICH ŘEŠENÍ
Přístroj je zapnutý, ale nevychází z něj mlžina:
Napájecí kabel není správně zapojený, zkontrolujte jeho zapojení do zdířky i do elektrické sítě.
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Přístroj je zapnutý, podsvícení svítí, ale nevychází mlžina ani vůně:
Nádržka je prázdná, doplňte vodu i vůni.
Přístroj vydává málo mlžiny a málo vůně :
Zkontrolujte, zda nejsou nádržka nebo ultrazvuková membrána zaneseny vodním kamenem, případně je vyčistěte. V nádržce také může být příliš mnoho vody, odlijte ji.
Přístroj vydává nepříjemný zápach, ne jako dodaná vůně:
Nádržka je špinavá nebo v ní ještě zůstala předchozí vůně. Vyčistěte ji a naplňte znova čerstvou vodou
a novou vůní.
OPRAVY A LIKVIDACE ZAŘÍZENÍ
• Opravy zařízení (výměnu síťového kabelu) smí provádět pouze autorizovaný servis. Při neodborných opravách zaniká záruka a veškerá odpovědnost za záruky.
• Výměnu poškozeného síťového kabelu svěřte výhradně výrobci, autorizovanému servisu 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 skříně).
• Nepoužívejte ostré a tvrdé předměty ani agresivní chemikálie, které by mohly zařízení jakkoliv
poškodit.
• Neinstalujte do zařízení žádné doplňkové příslušenství, které není zmíněno vtomto návodu.
• Ihned po skončení životnosti přístroj znehodnoťte (odřízněte síťový kabel) a odevzdejte ho na
ktomu určeném sběrném místě
• Elektrické přístroje nepatří do domovního odpadu, odevzdejte je na ktomu určených recyklačních místech.
• Nekontrolovaná likvidace přístroje může vprůběhu jeho rozkladu vést kuvolňování nebezpečných
látek do spodní vody, a tím do potravního řetězce, a na dlouhou dobu zatížit životní prostředí.
Tento symbol uvedený na výrobku nebo v průvodní dokumentaci znamená, 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
na příslušném úřadě. Tento výrobek nesmí být likvidován společně s obchodním odpadem.
TECHNICKÁ SPECIFIKACE
Adaptér
DC 12 V
Výkon cca.
10 ml za hodinu
Velikost nádržky
50 ml
Spotřeba
6 Watt
Rozměry
Ø 105 x 145 mm
Hmotnost přístroje /včetně obalu
cca. 0,23 Kg/0,5 kg
V souladu s EU předpisy GS/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 vdélce trvání 24 měsíců od data prodeje uvedeném na dokladu o koupi. Pro uplatnění
záruky je nutné předložit záruční list nebo doklad o koupi potvrzený vaším prodejcem.
VEŠKERÉ NÁROKY PLYNOUCÍ ZE ZÁRUKY JSOU ČASOVĚ OMEZENY NA DVOULETOU ZÁRUČNÍ
DOBU.
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PRO KOHO PLATÍ ZÁRUKA:
Záruka platí pouze na výrobky zakoupené vrámci distributorské sítě výhradního dodavatele. Nelze
uplatňovat záruku na výrobky zakoupené jinde než vČR a SR. Záruku uplatňujte ihned, jakmile se vada
vyskytne. Vopačném případě může dojít knevratnému poškození výrobku a ztráty záruky.
TATO ZÁRUKA SE NEVZTAHUJE NA:
Záruční
podmínky
*závady
vzniklé
vdůsledku použití vrozporu surčením výrobku
*chybné instalace
Výrobce Coplax
AG poskytuje
záruku
dle zákona
na materiálové
a výrobní
vady komponentů zaří*nevhodného
zacházení,
nesprávné
údržby,
opotřebení,
mechanického
poškození
zení a jejich servis v délce trvání 24 měsíců od data prodeje uvedeném na dokladu o koupi. Pro
*-zapojení kjiné než předepsané elektrické síti
uplatnění záruky je nutné předložit záruční list potvrzený vaším prodejcem.
*nedodržení podmínek vnávodu
*vystavení
nepřiměřeným
neautorizovaného
zásahu
do zařízení.
Tato záruka
se nevztahujeteplotám,
na závadynebo
vzniklé
v důsledku použití
v rozporu
s určením výrobku,
chybné instalace, nevhodného zacházení, nesprávné údržby, opotřebení, mechanického poško-

To
zahrnuje
i škody
špatným
použitímsíti,
vonných
esencí,podmínek
nebo úpravou
vody avystavení
nesprávným
zení,
zapojení
k jinézpůsobené
než předepsané
elektrické
nedodržení
v návodu,
čištěním.
nepřiměřeným teplotám, nebo neautorizovaného zásahu do zařízení. Tato záruka se nevztahuje
na výměnné
filtry
zařízení ani
antibakteriální
stříbrnou
(ISCTM), které
jsou běžným
Tato
záruka se
nevztahuje
na na
výměnné
filtry zařízení
ani nakostku
antibakteriální
stříbrnou
kostku, které
spotřebním
jejichž opotřebení
může projevit
po uplynutí
záruční
Záruka
se
jsou
běžným materiálem
spotřebním amateriálem
a jejichžseopotřebení
se může
projevit
před doby.
uplynutí
záruční
nevztahuje
na poškození
doby,
pokud také
se nebude
jednat ovýrobku
výrobní během
vadu. přepravy, které bylo způsobeno nesprávnou manipulací čisezacházením.
V případě
poškození
obalu
výrobku
vzniklým
přepravou
reklamujte
zásilku
Záruka
nevztahuje také
na poškození
výrobku
během
přepravy,
které
bylo způsobeno
nesprávnou
přímo u dopravce.
manipulací
či zacházením. Vpřípadě 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
VÝROBKU VČ.zaZTRÁTY
ZISKU
JINÉ
EKONOMICKÉ
ZTRÁTY. tohoto výrobku
VýrobceTOHOTO
nenese zodpovědnost
následné
škodyČIani
za škody
vzniklé používáním
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.
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