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D!kujeme vám, "e jste si vybrali jeden z#ady kvalitních v$robk% zna&ky Stylies – aromadifuzér 
Luna. Díky jeho pou"ití si m%"ete doma vytvo#it p#íjemn$ a sv!"í vzduch s va'í oblíbenou v%ní. 
U"ijte si to! M%"ete jej umístit kamkoliv, kde uzáte za vhodné, nicmén! nedoporu&ujeme jej dávat 
p#ímo na d#ev!nou podlahu. Luna má velice nízkou spot#ebu elektrické energie. Je také p#íjemn! 
osv!tlena r%zn$mi barvami, m%"ete si tak vybrat svoji oblíbenou barvu, nebo podsvícení úpln! 
vypnout. 
V!nujte zv$'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.

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

1. Vn#j$í víko
2. Tryska pro v%stup osv#&eného vzduchu
3. Vnit!ní víko
4. Tryska pro p!ívod vzduchu
5. Základna p!ístroje
6. Nádr&ka: nalejte dovnit! vodu a p!idejte vá$ oblíbenn% vonn% olej nebo parfém, objem 50 ml 
7. «MAX» zna"ka pro maximální v%$ku vodní hladiny
8. LED diody : m#nící se sv#tlo r'zn%ch barev
9. Ovládací tla"ítko : Zapíná a vypíná p!ístroj a m#ní barvy LED diod
10. Zdí!ka pro p!ipojení napájecího kabelu
11. Otvory pro vstup vzduchu: Tudy je nasávám vzduch ventilátorem
12. Adaptér

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

vejte 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. Po-
u%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.
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• 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
- P!i poruchách provozu
- P!ed ka%d'm "ist#ním

• Poka%dé, kdy% p!ístroj p!estanete pou%ívat.
• Nepou%ívejte po$kozené prodlu%ovací kabely.
• P!ístroj nikdy nenoste ani netahejte za sí)ov' kabel.
• Je p!ísn# zakázáno zasahovat jak'mikoliv p!edm#ty dovnit! p!ístroje.
• Pou%ívejte pouze adaptér, kter' je sou"ástí balení. Je-li adaptér po$kozen, musí b't vym#n#n 

kvalifikovanou osobou.
• 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.
• Nikdy nepou%ívejte tento p!ístroj vbezprost!ední blízkosti koupací vany, sprchy nebo bazénu (do-

dr%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 nezapínejte p!ístroj, pokud nebude v nádr%ce voda.
• Nedávejte do nádr%ky více vody ne% ukazuje zna"ka «MAX» - p!íli$ mnoho vody neumo%ní fungo-

vání p!ístroje.
• K !i"t#ní  ultrazvukové membrány nikdy nepou$ívejte kovové nebo ostré p%edm#ty. 
• Do nádr%ky na vodu nedávejte %ádné agresivní chemikálie.
• P!ístroj se nesmí pono!it cel' do vody. Voda se nesmí dostat do základny p!ístroje.
• Nezakr'vejte trysku pro v'stup vzduchu. 
• P!ístroj se nesmí pou%ívat v místnostech s relativní vlhkostí vzduchu v#t$í ne% 60 %.
Nikdy nenaklán!jte, nep#emis,uje ani se nesna"te z p#ístroje vylévat vodu, kdy" je v provozu. 

UVEDENÍ P(ÍSTROJE DO PROVOZU
1. Umíst#te aromadifuzér na rovn% povrch.
2. Ujist#te se, &e zatím není zapojen do zásuvky.
3. Sejm#te vn#j$í i vnit!ní víko.
4. Zkontrolujte, zda je nádr&ka na vodu "istá.
5. Napl(te nádr&ku 50 ml "erstvé vody (doporu"ujeme pou&ívat odvápn#nou nebo destilovanou 

vodu)  Abyste docílili maximálního ú"inku, nedávejte do nádr&ky více vody, ne& ukazuje zna"ka  
«MAX».

6. P!idejte pár kapek va$í oblíbené tekuté v'n# (parfém, aromatick% olej, apod.). Není nutné vodu 
s v'ni promíchávat p!edem, proto&e díky ultrazvukové membrán# se tekutiny dob!e promíchají 
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v p!ístroji. Doporu"ujeme pou&ívat tekuté v'n# od v%robc' parfém' nebo z drogerií, které jsou 
ji& vytvo!eny pro pou&ití v aromadifuzéru a neobsahují &ádné agresivní chemikálie. Nedoporu"u-
jeme pou&ívat vlastní vyrobené esence ani v'n# v pevném stavu.

7. Umíst#te zp#t na základu vnit!ní víko.
8. Umíst#te zp#t na základnu vn#j$í víko.
9. P!ipojte napájecí kabel do zdí!ky.
10. Zapojte napájecí kabel do zásuvky.
11. Zmá"kn#te ovládací tla"ítko a aromadifuzér uve)te do provozu. Za n#kolik sekund uvidíte vychá-

zející ml&inu a ucítíte va$i oblíbenou v'ni
12. Následn%m stiskem ovládacího tla"ítka m'&ete vybrat barvu podsv#tl#ní nebo jej zcela vypnout. 
13. Dal$ím stiskem ovládacího tla"ítka aromadifuzér vypnete. 
14. Pokud nebudete aromadifuzér del$í dobu pou&ívat, odpojte jej z elektrické sít# a vyprázdn#te a 

vy"ist#te nádr&ku na vodu.

D)LE*ITÁ UPOZORN-NÍ:
• Nikdy nedolévejte vodu, pokud je p!ístroj p!ipojen k elektrické síti.
• P!edtím ne& budete chtít zm#nit v'ni, vymyjte po!ádn# nádr&ku.

AUTOMATICKÉ VYPÍNÁNÍ
Kapacita nádr&ky je 50 ml. To znamená, &e jedna plná nádr&ka vysta"í na p!ibli&n# 3-4 hodiny provo-
zu. Pokud v nádr&ce dojde voda, aromadifuzér se sám díky zabudovanému "idlu vypne. 

ÚDR*BA A POSTUP P(I +I.T-NÍ
Vá$ aromadifuzér je velice spolehliv% produkt, nicmén# k jeho dobrému fungování je pot!eba pravidel-
ná údr&ba. *etnost údr&by závisí na tom, jak "asto a jak%m zp'sobem budete aromadifuzér pou&ívat. 
V závislosti na tvrdosti vody se m'&e v nádr&ce tvo!it vodní kámen, kter% m'&e také sni&ovat v%kon-
nost ultrazvukové membrány. Proto je nutné aromadifuzér pravideln# odváp(ovat a "istit. 

ABYSTE ZABRÁNILI TVROB- VODNÍHO KAMENE:
• Pou&ívejte "istou, nejlépe m#kkou vodu, studenou p!eva!enou vodu nebo destilovanou vodu.
• Ka&d% t%den umyjte nádr&ku i povrch ultrazvukové membrány.
• Pokud nebudete aromadifuzér del$í dobu pou&ívat, vy"ist#te jej, vyt!ete m#kk%m had!íkem a 

ulo&te do krabice. 

ODÁVPN-NÍ A +I.T-NÍ
• Vypn#te aromadifuzér ovládacím tla"ítkem a odpojte jej od elektrické sít# ´
• Sejm#te vn#j$í i vnit!ní víko a nakapte do prázdné nádr&ky pár kapek octa, zam#!te se p!ede-

v$ím na povrch ultrazvukové membrány. Nechte ocet alespo( p#t minut p'sobit, "ím déle, tím 
lep$í v%sledek.

• Vyt!ete rozpu$t#n% vodní kámen m#kk%m had!íkem.
• Omyjte v$echny "ásti aromadifuzéru vodou (vnit!ní a vn#j$í víko, nádr&ku na vodu). Pozor - voda 

se nesmí dostat do základny p!ístroje. 
• Vysu$te  v$echny "ásti m#kk%m had!íkem a umíst#te vn#j$í i vnit!ní víko zp#t na základnu. 

D)LE*ITÉ UPOZORN-NÍ:
K "i$t#ní nepou&ívejte agresivní chemické prost!edky.
K "i$t#ní ultrazvukové membrány nepou&ívejte &ádné tvrdé ani kovové p!edm#ty. 

ZÁVADY A JEJICH (E.ENÍ
P!ístroj je zapnut", ale nevychází z n#j ml$ina:
Napájecí kabel není správn# zapojen%, zkontrolujte jeho zapojení do zdí!ky i do elektrické sít#. 
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P!ístroj je zapnut", podsvícení svítí, ale nevychází ml$ina ani v%n#: 
Nádr&ka je prázdná, dopl(te vodu i v'ni.
P!ístroj vydává málo ml$iny a málo v%n# :
Zkontrolujte, zda nejsou nádr&ka nebo ultrazvuková membrána zaneseny vodním kamenem, p!ípad-
n# je vy"ist#te. V nádr&ce také m'&e b%t p!íli$ mnoho vody, odlijte ji. 
P!ístroj vydává nep!íjemn" zápach, ne jako dodaná v%n#:
Nádr&ka je $pinavá nebo v ní je$t# z'stala p!edchozí v'n#. Vy"ist#te ji a napl(te znova "erstvou vodou 
a novou v'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.
• 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
Adaptér DC 12 V
V%kon cca.  10 ml za hodinu
Velikost nádr&ky  50 ml
Spot!eba 6 Watt
Rozm#ry  Ø 105 x 145 mm
Hmotnost p!ístroje /v"etn# obalu  cca. 0,23 Kg/0,5 kg
V souladu s EU p!edpisy  GS/CE/WEEE/RoHS
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.
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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:
*závady vzniklé vdůsledku použití vrozporu surčením výrobku
*chybné instalace
*nevhodného zacházení, nesprávné údržby, opotřebení, mechanického poškození
*-zapojení kjiné než předepsané elektrické síti
*nedodržení podmínek vnávodu
*vystavení nepřiměřeným teplotám, nebo neautorizovaného zásahu do zařízení.

To zahrnuje i škody způsobené špatným použitím vonných esencí, nebo úpravou vody a nesprávným 
čištěním.
Tato záruka se nevztahuje na výměnné filtry zařízení ani na antibakteriální stříbrnou kostku, které 
jsou běžným spotřebním materiálem a jejichž opotřebení se může projevit před uplynutí záruční 
doby, pokud se nebude jednat o výrobní vadu.
Záruka se nevztahuje také na poškození výrobku během přepravy, které bylo způsobeno nesprávnou 
manipulací či zacházením. Vpřípadě poškození obalu výrobku vzniklým přepravou reklamujte zásilku 
přímo u dopravce.

VÝROBCE NENESE ZODPOVĚDNOST ZA NÁSLEDNÉ ŠKODY ANI ZA ŠKODY VZNIKLÉ POUŽÍ-
VÁNÍM TOHOTO VÝROBKU VČ. ZTRÁTY ZISKU ČI 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.




