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D!kujeme vám, "e jste si vybrali jeden z #ady kvalitních v$robk% zna&ky Stylies Mira. V!#íme, "e 
vám zvlh&ova& vzduchu „Mira“ p#inese pot!'ení a zlep'ení kvality vzduchu v místnosti, kde ho 
budete pou"ívat.
V!nujte zv$'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 k obsluze je't! 
p#ed uvedením p#ístroje do provozu a dodr"ujte bezpe&nostní pokyny.

POPIS P(ÍSTROJE 
P!ístroj se skládá z následujících hlavních "ástí

1. Sí#ov$ kabel
2. Horní kryt
3. Ovládací panel
4. Senzor hygrostatu
5. Dr%adlo
6. Nádr%ka na vodu
7. Demineraliza"ní filtr
8. Uzáv&r nádr%ky na vodu
9. Kazety s antibakteriálními filtry (2 ks)
10. Základna p!ístroje
11. Bezpe"nostní kontakty pro kontrolu správného usazení horního krytu
12. Otvory pro nasávání vzduchu
13. Antibakteriální st!íbrná kostka
14. Úchyt filtra"ní kazety
15. 'idlo indikující hladinu vody 
16. Otvor pro vypou(t&ní vody
17. Kazeta pro parfemaci vzduchu

D)LE*ITÉ BEZPE+NOSTNÍ POKYNY 
P!ed prvním uvedením p!ístroje do provozu si pe"liv# p!e"t#te návod k obsluze zvlh"ova"e vzduchu 
Mira a dob!e ho uschovejte na bezpe"ném míst# k pozd#j$ímu nahlédnutí, resp. p!edejte ho násled-
nému majiteli spolu s p!ístrojem.
• Spole"nost Coplax AG, resp. dovozce odmítá jakékoliv ru"ení za $kody, které vzniknou nedodr%ením 

tohoto návodu k obsluze.
• P!ístroj je ur"en pouze pro pou%ití v interiéru, jako jsou domácnosti, kancelá!e, $koly, ordinace 

apod. pro ú"ely popsané v tomto návodu k obsluze. P!ístroj není ur"en pro pou%ití v pr&myslu. 
Pou%ití v rozporu s tímto ur"ením, jako% i technické zm#ny na p!ístroji mohou vést k ohro%ení 
zdraví a %ivota.

• Tento p!ístroj není ur"en k pou%ívání osobami (v"etn# d#tí do 8 let) s omezen'mi fyzick'mi, smys-
lov'mi nebo du$evními schopnostmi "i osobami, které nemají pat!i"né zku$enosti a/nebo znalosti, 
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 s pou%íváním p!ístroje spojen'm.  Je nutné dohlí%et na 
d#ti, aby si s p!ístrojem nehrály. D#ti také nesmí bez dozoru p!ístroj obsluhovat a "istit.
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• Kabel p!ipojujte pouze k odpovídajícímu zdroji st!ídavého proudu. Dbejte na hodnoty nap#tí uve-
dené na p!ístroji.

• Nikdy zvlh"ova" nezakr'vejte ani jej neumis)ujte do blízkosti nábytku.
• 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
• Sí)ov' kabel nesmí b't napínán p!es ostré hrany ani nesmí b't p!isk!ípnut' (nebezpe"í zásahu 

elektrick'm proudem!)
• Zástr"ku nikdy nevytahujte ze zásuvky tahem za sí)ov' kabel ani vlhk'ma rukama.
• Nepou%ívejte prodlu%ovací kabely
• P!ístroj není odoln' proti st!íkající vod#. Je p!ísn# zakázáno zasahovat jak'mikoliv p!edm#ty 

dovnit! p!ístroje.
• V%dy zvlh"ova" umíst#te na pevn' a rovn' povrch.
• Nikdy zvlh"ova" neumis)ujte do blízkosti tepelného zdroje a nevystavujte ho p!ím'm plamen&m. 

Udr%ujte alespo* 50 cm bezpe"né vzdálenosti od t#chto hrozeb.
• Zvlh"ova" není ur"en pro pr&myslové pou%ití a pou%ívejte jej pouze na such'ch místech.
• Zvlh"ova" ani kabel nesmí p!ijít do p!ímého kontaktu s vodou ani jinou tekutinou – hrozí zran#ní, 

po%ár nebo zásah elektrick'm proudem.
• Tento zvlh"ova" vzduchu nikdy nepou%ívejte v bezprost!ední blízkosti koupací vany, sprchy nebo 

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

• P!ístroj neumis)ujte v blízkosti 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.

• Pro "i$t#ní p!ístroje nepou%ívejte %ádné ostré a abrazivní p!edm#ty "i korozivní chemikálie.
• Pou%ívejte pouze originální náhradní díly.
• P!ístroj neuchovávejte ani neprovozujte ve venkovním prost!edí.
• Nep!idávejte do vody %ádné p!ísady (v&n#, esenciální oleje, osv#%ova"e vody), mohlo by dojít k 

po$kození p!ístroje.
• Nepou%ívejte po$kozen' p!ívodní kabel, v p!ípad# jeho po$kození musí b't vym#n#n v'robce, 

servisem nebo jinou kvalifikovanou osobou, jinak hrozí nebezpe"í úrazu.

POKYNY PRO PRVNÍ UVEDENÍ P(ÍSTROJE DO PROVOZU 
V$b!r správného umíst!ní p#ístroje
P!ed uvedením p!ístroje do provozu m&jte na pam&ti:

Nikdy neumis#ujte zvlh"ova" vzduchu do bezprost!ední blízkosti elektrické zásuvky.
Ujist&te se, %e je zvlh"ova" umíst&n na pevném povrchu a nikdo nem)%e zakopnout o jeho sí#ov$ 
kabel.
Neumis#ujte zvlh"ova" na povrch, kter$ je citliv$ na zv$(enou vlhkost (d!ev&né podlahy apod.)
Nikdy zvlh"ova" nezakr$vejte a neumis#ujte jej do p!ímé blízkosti nábytku.
Pou%ívejte zvlh"ova" pouze v such$ch místnostech a nezapojujte jej p!es prodlu%ovací kabel.
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Napou't!ní vody
Vytáhn&te nádr%ku na vodu (6) za dr%adlo (5) sm&rem nahoru.
Od(roubujte uzáv&r nádr%ky (8) a napl*te ji "erstvou, studenou vodou, za(roubujte  uzáv&r zp&t.
Umíst&te nádr%ku zp&t do p!ístroje.

Kazeta pro parfemaci vzduchu
Pokud chcete do kazety pro parfemaci vzduchu (17) p!idat v)ni, ujist&te se nejprve, zda p!ístroj není 
zapojen do zásuvky. Odklopte horní kryt (2) a nakapejte do kazety 1-2 kapky k tomu ur"ené vonné 
esence. Nikdy nep!idávejte tyto látky do vodní nádr%ky. Mohlo by dojít k po(kození za!ízení. 

Provoz
Zvlh"ova" je p!ipraven k provozu, pokud je nádr%ka (6) napln&ná vodou a sí#ov$ kabel (1) je 
zapojen do elektrické sít&.
Stiskem tla"ítka (3.2) uvedete p!ístroj do chodu.
Rozsvítí se LCD displej  (3.1) a rozto"í se ventilátor na po"áte"ní rychlost, „SPEED 1“. Pokud 
je na displeji (3.1) zobrazeno „NO WATER“, zkontrolujte, zda je v nádr%ce (6) voda.
Na LCD displeji (3.1) se zobrazí „»“ po dobu 3 sekund, kdy dochází k nastavení p!ístroje.
Poté se na LCD displeji (3.1) zobrazí aktuální vlhkost vzduchu v místnosti.
Pou%ijte tla"ítko  (3.5) pro nastavení po%adované vlhkosti vzduchu (rozmezí mezi 40 a 65 % 
a „»“ pro kontinuální re%im).
Poté, co nastavíte po%adovanou vlhkost, se LCD displej p!epne do re%imu, kter$ zobrazuje aktu-
ální vlhkost vzduchu.
V okam%iku, kdy bude dosa%eno po%adované vlhkosti, bude na displeji blikat tato hodnota a venti-
látor se automaticky vypne. Pokud aktuální vlhkost klesne pod po%adovanou úrove*, p!ístroj 
za"ne op&t zvlh"ovat.
B&hem této doby se ventilátor ka%d$ch 30 minut znova zapne p!i rychlosti 1 na dv& minuty.
Stiskem tla"ítka  (3.3) m)%ete nastavit rychlost ventilátoru od nejni%(í „SPEED 1“ a% po 
nejvy((í „SPEED 3“.
Poté se displej op&t p!epne do re%imu, kter$ zobrazuje aktuální vlhkost vzduchu.
Stiskem tla"ítka  (3.4) po dobu více ne% 5 sekund nastavíte "asova" a p!ístroj pak bude zvlh-
"ovat dle nastavení 1, 2, 4 nebo 8 hodin. P!i krátkém stisku tohoto tla"ítka se na displeji zobrazí 
zb$vající "as do ukon"ení provozu podle p!ede(lého nastavení nebo se zobrazí „TIMER 1“.
Poté se displej op&t p!epne do re%imu, kter$ zobrazuje aktuální vlhkost vzduchu.
Stiskem tla"ítka  (3.6) bude aktivován automatick$ re%im „AUTO MODE“. V tomto re%imu je 
rychlost ventilátoru automaticky p!izp)sobená aktuální relativní vlhkosti okolí:
– Okolní vlhkost je více ne% 45 %: rychlost je „0“ – ventilátor je zastaven;
– Okolní vlhkost je v rozmezí 40 % a 45 %: rychlost ventilátoru je „1“;
– Okolní vlhkost je v rozmezí 30 % a 40 %: rychlost ventilátoru je „2“;
– Okolní vlhkost je mén& ne% 30 %: rychlost ventilátoru je „3“ – maximální rychlost.
P!ístroj je naprogramován na 1440 hodin provozu s jednou filtra"ní kazetou. Poté se na LCD 
displeji zobrazí „FILTER“. To znamená, %e je nutné vym&nit filtra"ní kazetu. Jakmile kazetu vym&-
níte, stiskn&te tla"ítko "asova"e na více ne% 5 sekund a nápis „FILTER“ zmizí.
Stiskem tla"ítka  (3.7) m)%ete p!epnout p!ístroj do no"ního re%imu – „SLEEP MODE“. V 
tomto re%imu je nastavená hladina vlhkosti na 45 %, rychlost ventilátoru na „SPEED 1“ a jas 
LCD displeje se ztlumí.

Antibakteriální st#íbrná kostka
Patentovan$ materiál antibakteriální st!íbrné kostky (13) zabra*uje permanentním uvol*ováním ion-
t) st!íbra r)stu choroboplodn$ch zárodk). Pou%ití kostky podporuje hygienické prost!edí v místnosti. 
Doba ú"innosti je jeden rok, proto doporu"ujeme vym&nit antibakteriální st!íbrnou kostku p!ed ka-
%dou novou zvlh"ovací sezónou. Kostka p)sobí, jakmile se v p!ístroji dostane do kontaktu s vodou, i 
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kdy% je p!ístroj vypnut$. P!esto doporu"ujeme m&nit v p!ístroji denn& vodu.

Po skon&ení sezóny 
Vypn&te p!ístroj.
Vytáhn&te kabel ze zásuvky.
Vypus#te zb$vající vodu ze základny p!ístroje (10) p!es otvor pro vypou(t&ní vody (16) a oplách-
n&te nádr%ku na vodu
Pravidelné "i(t&ní je d)le%ité z hygienického hlediska a také pro bezvadn$ chod p!ístroje, proto 
si prosím  pozorn& p!e"t&te kapitolu o údr%b& p!ístroje.
Doporu"ení:
– Ka%d$ t$den "ist&te základnu p!ístroje.
– Ka%dé 2 – 3 m&síce vym&*te kazetu s antibakteriálními filtry.
– Po ka%dé sezon& omyjte a vy"ist&te d)kladn& cel$ p!ístroj. 

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 zá-
suvky. Pozor! P!ístroj se nikdy nesmí pono!it do vody. Hrozí nebezpe"í zkratu. 
Vn&j(í povrch otírejte vlhk$m had!íkem a poté dob!e osu(te.
Odvápn&ní p!ístroje provád&jte v závislosti na tvrdosti vody, kterou pou%íváte. Nejmén& v(ak jed-
nou za t$den. P!i "i(t&ní vnit!ní "ásti odstra*te horní kryt (2) a z vnit!ní komory základny vyjm&te 
st!íbrnou kostku (13) a filtra"ní kazety (9). 
– Poté m)%ete vy"istit vnit!ní "ást hlavní základny (10) b&%n$m odváp*ova"em, následn& v(e  
 pe"liv& opláchn&te. 
– Pokud je p!ístroj zanesen víc, m)%ete pou%ít m&kk$ "istící kartá"ek. Nikdy na odstran&ní ne"istot  
 nepou%ívejte tvrdé ostré p!edm&ty. 
– P!ed op&tovn$m pou%itím p!ístroje je pot!eba v(echny jeho "ásti uvést do stavu pro bezproblé- 
 mov$ provoz. 
V$m&nu antibakteriálních filtr) provád&jte ka%dé 2 a% 3 m&síce. Pokud jsou zaneseny vodním 
kamenem, ú"innost zvlh"ování se sni%uje díky sní%ené nasákavosti filtr).

Pozor
Pokud byla v p!ístroji voda a déle ne% t$den nebyl v provozu, v%dy jej p!ed op&tovn$m uvedením do 
provozu vy"ist&te.

Doporu&ení
Udr%ujte v "istot& také otvory pro nasávání vzduchu. Pokud budou zaneseny prachem, m)%ete 
je vy"istit such$m, m&kk$m kartá"em nebo vysát vysava"em.

U*ITE+NÉ INFORMACE
Princip funkce:
Stylies Mira je multifunk"ní p!ístroj, kter$ zvlh"uje vzduch a zárove* z n&j odstra*uje ne"istoty a pyl. 
Pracuje na principu p!irozeného zvlh"ení, kdy integrovan$ ventilátor nasává such$ vzduch p!es vodou 
nasákl$ antibakteriální filtr. Vzduch absorbuje pouze tolik vlhkosti, dokud není p!irozen& nasycen a 
nedochází tak k jeho p!evlh"ení. Zárove* jsou ve filtru ú"inn& zachyceny ve(keré ne"istoty i kou!ové 
"ástice. Za!ízení s tímto systémem jsou neuv&!iteln& tichá a spot!ebují minimum elektrické energie.
Mira je vhodná zejména pro lo%nice a d&tské pokoje.
Tipy t!kající se vody:
V p!ístroji m&*te pravideln& vodu. 'istá voda musí b$t v%dy pou%ita proto, aby vzduch z)stával hygie-
nicky "ist$. Za!ízení a zvlá(t& nádr%ka na vodu 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&.
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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"ova"i v dosa%ení t&chto hodnot. Velké místnosti, p!esu(en$ vzduch nebo místnost vybavená
sav$mi materiály (záv&sy, "aloun&né sedací soupravy, koberce apod.) mohou zap!í"init dosa%ení
po%adované hladiny vlhkosti a% po del(í dob&.
Ukazatel vlhkosti
Standardní odchylka hygrostatu u tohoto typu p!ístroj) je +/- 10%. Proto m)%e b$t  na displeji zob-
razena odli(ná hodnota ne% na jiném vlhkom&ru. Nejedná se v(ak o vadu p!ístroje.

ZÁVADY A JEJICH (E,ENÍ
Kontrolka indikující nedostatek vody nezhasíná ani po napln$ní nádr#ky vodou
Zkontrolujte, zda je horní kryt správn& a pevn& nasazen. Jedin& tak m)%e za!ízení správn& a bezpe"-
n& fungovat.
P%ístroj zvlh&uje málo, &asto se vypíná:
Prove+te údr%bu popsanou v kapitole „Údr%ba a postup p!i "i(t&ní“. Pokud se "ast&ji vypíná, v míst-
nosti ji% bylo dosa%eno optimální vlhkosti a v$kon p!ístroje se tedy automaticky sní%il.

OPRAVY A LIKVIDACE ZA(ÍZENÍ
Opravy za!ízení (v$m&nu sí#ového kabelu) smí provád&t pouze autorizovan$ servis. P!i neodbor-
n$ch opravách zaniká záruka a ve(kerá odpov&dnost za záruky.
Za!ízení nikdy neuvád&jte do provozu, je-li po(kozen p!ívodní kabel nebo zástr"ka, nefunguje-li 
za!ízení správn&, pokud spadlo nebo je po(kozeno jin$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.
Ihned po skon"ení %ivotnosti p!ístroj znehodno#te (od!ízn&te sí#ov$ kabel) a odevzdejte ho na k 
tomu ur"eném sb&rném míst&.
Elektrické p!ístroje nepat!í do domovního odpadu, odevzdejte je na k tomu ur"en$ch recykla"ních 
místech. Nekontrolovaná likvidace p!ístroje m)%e v pr)b&hu jeho rozkladu vést k uvol*ování nebez-
pe"n$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:    430 x 225 x 338 mm ((í!ka x v$(ka x hloubka)
Hmotnost:   cca 3,6 kg
P!íkon:    max. 18 W
Zvlh"ovací v$kon:   max. 350 ml/h
Objem nádr%e na vodu:  5,2 l
Hlu"nost:    25 dB
V souladu s EU p!edpisy:  GS/CE/WEEE/RoHS
Technické zm&ny vyhrazeny
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ZÁRUČNÍ PODMÍNKY 
Výrobce Coplax AG poskytuje záruku dle zákona na materiálové a výrobní vady komponentů zařízení 
a jejich servis v délce 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.

Pro koho platí záruka:
Záruka platí pouze na výrobky zakoupené v rámci distributorské sítě výhradního dodavatele. Nelze 
uplatňovat záruku na výrobky zakoupené jinde než v ČR a SR. Záruku uplatňujte ihned, jakmile se vada 
vyskytne. V opačném případě může dojít k nevratnému poškození výrobku a ztráty záruky.

Tato záruka se nevztahuje na:
závady vzniklé v důsledku použití v rozporu s určením výrobku
chybné instalace
nevhodného zacházení, nesprávné údržby, opotřebení, mechanického poškození
zapojení k jiné než předepsané elektrické síti
nedodržení podmínek v návodu
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. V případě poškození obalu výrobku vzniklým přepravou reklamujte zásilku 
přímo u dopravce.

Výrobce nenese zodpovědnost za následné škody ani za škody vzniklé používáním 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.




