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Děkujeme, že jste  
si vybrali Duux.
Jsme rádi, že jste se rozhodli přečíst si manuál ke svému novému čističi vzduchu Duux! Mnoho uživatelů čtení 

manuálu zanedbává a snaží se vyřešit si vše po svém. Studie však ukazují, že lidé, kteří si manuál přečtou, se 

seznámí s produktem mnohem rychleji a efektivněji než ti, kteří se o to snaží metodou „pokus–omyl“.

Ve společnosti Duux věříme v důležitost komfortního a zdravého životního prostředí. Zlepšování Vaší pohody 

designem atraktivních, funkčních a efektivních produktů je vášní, která nás pohání každý den. S naší škálou 

inovativních produktů pro ošetření vzduchu si dáváme za cíl poskytnout Vám nejlepší možnou kvalitu 

vzduchu.

Stimulujte své smysly ikonickým aroma difuzérem. Jeho kompaktní velikost umožňuje umístit ho kdekoli 

v místnosti. Difuzér využívá ultrazvukové vlny k produkci ultrajemné aromatické mlhy a rozprašuje ji po celé 

místnosti. Světelný kroužek navodí mystickou atmosféru, umožní Vám relaxovat a plně převzít kontrolu nad 

svým tělem i myslí. Zapojením nástavce na mlhu si můžete užít delší dobu provozu a zároveň šetřit energii. 

Pomocí praktických postranních dotykových tlačítek můžete snadno ovládat nastavení. Použijte difuzér se 

svým oblíbeným esenciálním olejem a užívejte si!

Přečtěte si tento manuál pozorně, abyste z Ikonického aroma difuzéru získali maximum.
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1. Přehled produktu 

Odnímatelný kryt 1

Max. indikátoru
zásobníku vody

2 LED kroužek3

Vstup napájení4

Vstup vzduchu5

Výstup vzduchu6

Ovládací panel 7

Vstup pro vodu 8

Napájecí adaptér
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2. Instalace a použití

Ze strany: 
nejméně 50 cm

Zezadu: 
nejméně 50 cm

Zepředu: 
nejméně 50 cm

Shora:  
nejméně 100 cm

 Poznámka: Před použitím produktu věnujte 
prosím pozornost níže uvedeným pokynům.

Instalace
• Neumísťujte prosím zařízení tam, kde by se 

výstup pro mlhu přímo dotýkal záclon, nábytku, 
pokojových rostlin či dveří. Mlha by mohla 
způsobit skvrny a deformace.

• Umístěte zařízení horizontálně a na stabilní místo, 
jinak může hrozit vylití vody.

• Neumísťujte prosím zařízení tam, kde se pohybují 
děti, jako je dětský pokoj. Může to vést ke zranění 
či poruše, pokud by bylo zařízení převrženo, nebo 
by na něj někdo šlápnul.

• Nedávejte prosím na místo, kam by mohly 
spadnout jiné předměty. Mohlo by dojít ke 
vznícení či poruše.

• Neumísťujte poblíž zařízení, která nejsou 
voděodolná, jako jsou počítače nebo smartphony. 
Mohlo by dojít ke vznícení či poruše.

• Nepoužívejte prosím zařízení v prostředí, které by 
mohlo zmrazit vodu v zásobníku na vodu. Pokud 
je již voda v zásobníku zmrzlá, nemanipulujte se 
zařízením, dokud led neroztaje. Mohlo by dojít ke 
vznícení či poruše.

Umístění
Umístěte prosím zařízení daleko od zdi, oken 
a nábytku.

• I když je zařízení umístěno v dostatečné 
vzdálenosti od zdí či nábytku, pokud je užíváno 
delší dobu na stejném místě, může se časem 
zašpinit. Doporučujeme pravidelné čištění.

 Pro pokyny k údržbě si prosím přečtěte kapitolu 4.
• Vyhněte se prosím místům vystaveným 

přímému slunci. Je tu riziko, že by zařízení mohlo 
vyblednout.
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• Pokud je zařízení v dosahu vlnění televize, rádia či 
jiných elektrických přístrojů, posuňte ho prosím.

• Zařízení prosím posunujte pouze s pevně 
zabezpečeným příslušným podstavcem.

• Následná manipulace by mohla zamokřit 
podlahu a způsobit zamlžení v místnostech 
s nižšími teplotami či vysokým stupněm vlhkosti. 
Doporučujeme nepoužívat zařízení nepřetržitě 
déle než 10 hodin.

1  Napájení / změna výstupu pro mlhu
2  Světelný vypínač

 umístěný ve vodní nádobce.
3  Indikátor výstupu pro slabou mlhu
4  Indikátor výstupu pro silnou mlhu

Plnění zásobníku na vodu

 Poznámka: Před vyjmutím zásobníku na vodu 
prosím zkontrolujte, že je napájení zařízení vypnuto.

 Upozornění: Nikdy nedoplňujte vodu, když 
je zařízení spuštěno. Zařízení bez vody nebude 
fungovat.

1  Odejměte snímatelný kryt a nalijte vodu svrchu 
do vodní nádobky.

Ovládací panel

1 2

3

4
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 Upozornění: Lijte vodu z nádoby pomalu a co 
nejblíže vstupu pro vodu. Pokud se voda nalévá 
z výšky nebo rychle, může se dostat i dovnitř zařízení 
a způsobit poruchu.

 Upozornění: Neplňte nad značku MAX 
vyznačenou uvnitř zásobníku. Přesažení této značky 
by mohlo způsobit špatný chod zařízení či poruchu.

 
 Upozornění: Doplňujte prosím vodu litím vody 

z vodní nádobky. Pokud by byla voda doplňována 
přímo z kohoutku, mohl by být proud vody příliš 
silný, a to by mohlo vést ke vniknutí vody i dovnitř 
zařízení a ke vzniku poruchy.

 Upozornění: Doplňujte prosím vodu na místě, 
kde se chystáte zařízení také používat. Pokud je se 
zařízením manipulováno po tom, co byla doplněna 
voda, může se tak voda vylít a dostat se dovnitř 
zařízení, což by mohlo vést k poruše.

 Poznámka: Doporučujeme používat jako zdroj 
destilovanou nebo minerální vodu. Při využití vody 
z vodovodu hrozí ve vyšším měřítku růst bakterií.

 Pozor: Nepoužívat horkou vodu. Mohla by 
deformovat tvar zásobníku na vodu.

2  Doplňte vodu, pokud LED kroužek svítí modře.
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Zapojení produktu

1  Zapojte napájecí adaptér do zásuvky.
2  Zapojte napájecí adaptér do vstupu pro 

napájení.

 Pozor:
• Nezapojujte zařízení do zásuvky ani nevypojujte 

zástrčku ze zásuvky a nepoužívejte zařízení, pokud 
máte mokré ruce.

• Pečlivě si usušte ruce před použitím zařízení, 
především po doplňování vody do zásobníku.

• Vyvarujte se zapojování zařízení pomocí jiných 
zástrček, multi-outlet zásuvek či prodlužovacích 
kabelů.

• Nepoužívejte, pokud je adaptér svázaný.

3  Pro spuštění zařízení stiskněte tlačítko Power.

 Upozornění: Nikdy nezapínejte zařízení,  
pokud je zásobník na vodu prázdný.

• Jakmile je zapojeno napájení, rozsvítí se modře 
indikátor slabé mlhy („I“).

• Když je výstup pro mlhu nastaven na „II“, je 
výstup nastaven na maximum. Když je zařízení 
nastaveno na „I“, je výstup mlhy nastaven na 
minimum.

• Pokud kroužek LED svítí modře a zařízení 
je spuštěno, není v něm dost vody. Doplňte 
prosím vodu (viz kapitola 2) přes horní část 
zařízení.
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4  Po použití nastavte výstup pro mlhu do modu 
OFF a vypojte zařízení z napájení.

 Upozornění: Při odpojování napájecího 
adaptéru adaptér vždy pevně přidržujte. Pokud je 
napájecí adaptér vypojován zatáhnutím za napájecí 
kabel, může to vést k jeho zničení.

Využití aromaterapie

1  Odejměte vrchní kryt.
2  Nalijte do zásobníku na vodu několik kapek esenciálního oleje.

 Poznámka: Dávkování jsou zhruba 2–3 kapky (asi 0,10–
0,15 ml) na 100 ml vody. Můžete toto dávkování zvýšit či snížit dle 
vlastní potřeby. Příliš mnoho oleje však může ucpat systém, a to 
může způsobit poruchu.

 Upozornění: Nelijte prosím esenciální oleje do prázdného 
zásobníku na vodu. Nejprve zásobník naplňte vodou (viz kapitola 2). 

 Upozornění: Do zásobníku na vodu prosím nelijte nic jiného 
než vodu a esenciální oleje.

 Upozornění: Přečtěte si prosím pokyny k použití na obalu 
Vašeho esenciálního oleje, abyste zjistili, zda je daný typ oleje 
vhodný pro použití v ultrazvukovém aroma difuzéru. Pouze 100% 
přírodní esenciální oleje mohou být použity v tomto zařízení. Oleje 
obsahující chemické vůně, koření či nečistoty mohou způsobit 
špatný chod zařízení či poruchu.

3  Vraťte vrchní kryt na své místo.
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3. Funkce

 Poznámka: Viz přehled produktu (kapitola 1).

1   Vrchní kryt
 Kryt je navržen tak, aby ultrazvukovou mlhu 

šířil efektivně. Při použití kryt prosím vždy 
nechávejte na svém místě. Pro odejmutí krytu 
přiložte prosím prst za vnější okraj kroužku 
a zvedněte jej nahoru.

2   Indikátor maxima zásobníku na vodu
 Zásobník naplňte vždy po tuto značku. 

Přesažení této značky by mohlo způsobit špatný 
chod zařízení či poruchu.

3  �LED�kroužek
 LED kroužek vydává měkké tlumené světlo 

a představuje dokonalou tečku Vašeho 
relaxačního rituálu. LED kroužek lze ovládat 
pomocí ovládacího panelu (viz kapitola 7).

4  �Napájecí�vstup
 Připojte prosím adaptér přímo do zařízení a do 

síťové zásuvky ve zdi.
5  �Přívod�vzduchu

 Přívod vzduchu zajišťuje konstantní proudění 
vzduchu v zařízení.

 Upozornění: Pravidelně kontrolujte, že přívod 
vzduchu není ucpaný vlasy nebo prachem.

6   Výstup pro mlhu
 Ultrazvuková mlha je vypouštěna skrze výstup 

pro mlhu.

 Poznámka: Nedoplňujte zásobník přes výstup 
pro mlhu, jelikož by to mohlo způsobit špatný chod 
zařízení či jeho poruchu. Při doplňování zásobníku 
vždy odejměte vrchní kryt.

7  �Ovládací�panel
Pro nastavení zařízení použijte ovládací panel.
 
• Stisknutí 1 – zapne zařízení. Výchozí nastavení 

výstupu pro mlhu je „I“;
• Stisknutí 2 – přepíná mezi výstupy pro slabou 

a silnou mlhu;
• Stisknutí 3 – vypne zařízení.
 
•  Stisknutí 1 – zapne LED kroužek.
•  Stisknutí 1 – vypne LED kroužek.

 Poznámka: Pokud LED kroužek svítí modře, když je 
zařízení zapnuté, není v zařízení dostatek vody. Doplňte 
prosím vodu (viz kapitola 2) přes horní část zařízení.

8  Vstup vody
 Voda se doplňuje přes tento vstup. Viz kapitola 2 

s pokyny pro doplňování vody.



11
CZ

4. Údržba

 Důležité: Ujistěte se, že jste odpojili napájecí 
adaptér z výstupu před tím, než začnete provádět 
údržbu. 

 Důležité: Neponořujte ani nenamáčejte  
napájecí adaptér či zařízení do vody. 

 Důležité: Doporučujeme provádět denní údržby, 
aby se předešlo růstu bakterií a vodního kamene 
uvnitř zásobníku na vodu.

Každý den prosím vyměňujte vodu v zásobníku 
čerstvou vodou z vodovodu. Nečistota ve vodě 
nebo měřiči může způsobit množení bakterií nebo 
plísní, což může způsobit nepříjemný zápach nebo 
poškození zdraví. Řiďte se prosím níže uvedenými 
pokyny pro každodenní použití:
1  Přepněte napájecí tlačítko do modu OFF 

a odejměte napájecí adaptér.
2  Odejměte vrchní kryt zařízení.

 Poznámka: Pro odejmutí krytu přiložte prosím 
prst za vnější okraj kroužku a zvedněte jej nahoru.

3  Vypusťte zbývající vodu ze zásobníku.

 Upozornění: Vysušte prosím vodu z přední 
strany přístroje.

Každodenní údržba
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 Poznámka: Pokud používáte zařízení souvisle po 
dobu několika dní, proveďte jednou týdně údržbu podle 
následujícího postupu. Není-li tento typ údržby prováděn, 
může se vytvářet z vnitřní strany vodní kámen a zkrátit 
životnost zařízení nebo to může způsobit poruchu. Pokud 
je zařízení nadále používáno bez údržby, může to vést ke 
tvoření bakterií a plísní či k nepříjemnému zápachu.

1  Přepněte napájecí tlačítko do modu OFF a odejměte 
napájecí adaptér.

2  Odejměte vrchní kryt.
3  Vypusťte ze zásobníku zbývající vodu.

 Pozor: Vysušte prosím vodu z přední strany přístroje. 
Viz kapitola „Denní údržba“ s pokyny k vypouštění vody.

4  Dejte na měkkou houbičku mycí prostředek na mytí 
nádobí a umyjte povrch zařízení i zásobník na vodu.

5  Zásobník dobře vypláchněte, aby v něm nezůstal 
žádný mycí prostředek, a celý ho důkladně vysušte.

6  Jemně vyčistěte povrch ultrazvukové membrány 
měkkým, suchým hadříkem.

7  Po namočení měkkého hadříku do vlažné vody 
vyčistěte a utřete špínu vespod a po stranách.

 
 Upozornění: Nepoužívejte kovové drátěnky, 

melaminové houby, lešticí přípravky ani rozpouštědla jako 
benzen, ředidlo, alkohol či jiné.

Týdenní údržba



13
CZ

 Upozornění: Neotírejte prosím povrch 
ultrazvukové membrány, ani měkkým hadříkem. 
Mohlo by to způsobit poruchu.

Údržba před uložením

Před uložením zařízení proveďte prosím následnou 
údržbu:
1  Postupujte podle stejných pokynů jako v části 

„Týdenní údržba“.
2  Před sestavením každý komponent vysušte.
3  Zkontrolujte, zda jsou všechny součásti zcela 

vysušené, poté zařízení sestavte a uložte jej.

Náhradní díly

Náhradní díly a příslušenství je k dispozici na místě 
prodeje či u lokálního distributora.
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Perfektní
wellness
společník
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5. Technické specifikace

Vzhled a specifikace 
zařízení se 
mohou změnit 
bez předchozího 
upozornění.

Výstup pro mlhu:

30 ml/h

Hlavní materiály:

ABS, PP

Oblast účinnosti:

40 m2

Váha:

0,4 kg

Spotřeba energie:

15 W

Max. doba chodu:

13 h

Číslo modelu:

DXAD01

Kapacita zásobníku na vodu: 

200 ml
130 mm

10
6,

5 
m

m

130 mm
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6. Často kladené otázky

–� Kolik�esenciálního�oleje�bych�měl/a přidat�
do plného zásobníku na vodu?

– Dávka je zhruba 2–3 kapky (asi 0,10–0,15 ml) 
na 100 ml vody. Zásobník má kapacitu 150 ml, 
takže na plný zásobník doporučujeme 3 až 
5 kapek. Dle Vaší osobní preference můžete 
dávku zvýšit nebo snížit. Příliš mnoho oleje však 
může systém zablokovat a způsobit špatný chod 
zařízení.

–� Zařízení�se�při�stisknutí�tlačítka�Power�
nezapne.�Co�mám�dělat?

– Je napájecí zástrčka plně zasunuta do zásuvky?
– Došlo k výpadku proudu?
– Je vrchní kryt správně upevněn? Pokud není 

vrchní kryt správně upevněn, zařízení se 
nespustí.

–� LED�kroužek�svítí�modře.�Co�mám�dělat?
– Zásobník na vodu je prázdný. Doplňte prosím 

vodu přes horní část zařízení.

–� Slyším�zvláštní�zvuk�„kapání“.� 
Je�to�normální?

– Ultrazvuková membrána vibruje s kapkami vody 
ve vzduchu, a ty někdy padají do zásobníku. Je 
to normální a nemělo by se to považovat za 
závadu či špatnou funkci zařízení.

–� Mlha�není�vidět,�i když�je�zařízení�zapnuté.
– Zařízení zvlhčuje vzduch pomocí evaporace.
– Odpařovací typy zvlhčovačů pracují bez 

generování mlhy, proto nebude mlha viditelná.

–� Pracuje�toto�zařízení�i jako�zvlhčovač?
– Ano, vlastně je to malý zvlhčovač. Nicméně 

vzhledem k omezenému výstupu pro mlhu  
(30 ml/h) není zařízení ke zvlhčování vzduchu 
v místnosti vhodné. 

–� Co�mám�dělat,�když�se�zařízení�náhodou�
převrhne?

–  V případě náhodného úniku vody postupujte 
podle níže uvedených pokynů, abyste předešli 
poruchám:

 1. Odpojte zařízení a odejměte vrchní kryt.
 2. Vylijte ze zásobníku veškerou zbývající vodu.
 3. Jemně se zařízením zatřeste, aby se vylila 

voda i zevnitř mechanismu, a pak nechte 
zařízení vyschnout minimálně 24 hodin.
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–� Jaký�typ�esenciálního�oleje�může�být�
v tomto�zařízení�použit?

– V tomto zařízení mohou být použity pouze 
100% přírodní esenciální oleje. Oleje obsahující 
chemické vůně nebo nečistoty mohou způsobit 
špatný chod zařízení či poruchu. Projděte 
si prosím informace uvedené na Vašem 
esenciálním oleji, abyste zjistili, zda je pro použití 
v ultrazvukovém aromatickém difuzéru vhodný.

 
–� Jaká�je�maximální�dávka�oleje,�kterou�

mohu�do�vody�přidat?
– Doporučujeme nepřidávat více než 5 kapek 

oleje na 100 ml vody. Příliš mnoho oleje však 
může systém zablokovat a způsobit špatný chod 
zařízení.

–� Množství�a intenzita�mlhy�se�mění.�Je�to�
normální?

– Je to normální a nemělo by se to považovat za 
závadu či špatnou funkci zařízení. Faktory, které 
mohou toto ovlivnit, jsou například typ vody, 
vlhkost, teplota a proudění vzduchu.
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Bezpečnostní pokyny

– Toto zařízení smí být použito pouze v souladu 
s návodem k použití a následujícími pokyny.

– Před použitím zařízení prohlédněte, zda není 
poškozené a zda odpovídá popisu v návodu. 
V případě jakéhokoliv problému zařízení 
nepoužívejte a kontaktujte svého dodavatele 
nebo prodejce.

– Před použitím se seznamte se všemi funkcemi 
zařízení, jak je popisuje návod k použití.

– Složení a zapojení zařízení smí provádět pouze 
dospělá osoba. Zařízení obsahuje malé části, 
zabraňte kontaktu s dětmi při jeho skládání 
a zapojování.

– Zařízení skladujte a používejte v okolních 
teplotách 10–40 stupňů Celsia.

– Zařízení umístěte do stabilní vodorovné polohy 
a nikdy s ním nehýbejte, pokud je připojeno 
k elektrické síti.

– Zabraňte styku dětí s kabely zařízení.
– Ujistěte se, že nedojde k poškození kabelů 

zařízení, a dejte si pozor na zakopnutí 
a přepadnuti přes tyto kabely.

– Nezapojujte zařízení během bouřky.

– Nezakrývejte zařízení např. látkami, ručníkem 
nebo dekou, ani na zařízení nic nepokládejte.

– Zařízení nezapojujte 
k prodlužovacím kabelům s vlastním adaptérem.

– Neotvírejte a nerozebírejte zařízení, když je 
připojeno k elektrické síti. Nikdy nerozebírejte 
části zařízení jiným způsobem, než je uvedeno 
v návodu, rozebrání a opravu smí provést pouze 
autorizovaný servis.

– Nepoužívejte zařízení v blízkosti zdroje vody.
– Neumisťujte zařízení v blízkosti tepelných 

zdrojů.
– Nevystavujte zařízení přímým slunečním 

paprskům.
– Používejte pouze přiložené nabíječky 

a adaptéry. Při použití jiných nabíječek 
a adaptérů může dojít k poškození zařízení. 
Zkontrolujte, zda se napětí vyznačené na 
adaptéru shoduje s napětím vaší rozvodné sítě, 
než do ní adaptér zapojíte.

– Zabraňte styku napájecího zdroje, nabíječky 
nebo zástrčky kabelu s ostrými nebo kovovými 
předměty a tekutinami.

– Zabraňte kontaktu zařízení s tekutinou jiný 
způsobem, než je uvedeno v návodu, mohlo by 
dojít k poškození zařízení a k úrazu elektrickým 
proudem.

 Varování: Přečtěte si následující pokyny před 
používáním zařízení! 
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– USB konektor nebo zástrčku kabelu adaptéru 
zasuňte zcela do zásuvky. Nedostatečné 
zasunutí může způsobit zkrat.

– Vždy odpojte zařízení ze sítě, pokud ho 
nepoužíváte.



Navrženo v Nizozemí společností Duux International BV. Vyrobeno v Číně.
Duux International BV, P.O. Box 145, 5400 AC Uden Netherlands, www.duux.com

© 2016 Duux. Všechna práva vyhrazena.
DUUX® je obchodní značka Duux International BV, která je registrovaná v EU a jiných zemích.

Uvedená značka patří výhradně následujícím majitelům.

Specifikace se mohou změnit bez předchozího upozornění.



Uživateľský manuál

Iconic
aroma difuzér
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Ďakujeme, že ste  
si vybrali Duux.
Tešíme sa, že ste sa rozhodli prečítať si príručku pre váš nový ikonický aroma difuzér! Mnohí používatelia 

zanedbávajú čítanie príručky a snažia sa všetko vyriešiť sami. Štúdie však ukazujú, že ľudia, ktorí čítajú 

príručku, sa zoznámia s výrobkom oveľa rýchlejšie a efektívnejšie než tí, ktorí skúšajú metódu „pokus–omyl”.

V spoločnosti Duux veríme v dôležitosť pohodlného a zdravého životného prostredia. Zlepšenie vašej 

pohody tým, že navrhujeme atraktívne, funkčné a efektívne produkty, je vášeň, ktorá nás každodenne 

usmerňuje.S naší škálou inovativních produktů pro ošetření vzduchu si dáváme za cíl poskytnout Vám 

nejlepší možnou kvalitu vzduchu.

Stimulujte svoje zmysly s ikonickou arómou cez difuzér. Jeho kompaktná veľkosť umožňuje umiestniť ho 

kdekoľvek v miestnosti. Difuzér používa ultrazvukové vlny na vytvorenie ultrajemnej aromatickej hmly 

a rozprašuje ju v celej miestnosti. Svetlý prsteň inšpiruje mystickú atmosféru, umožní vám relaxovať a plne 

ovládať vaše telo a myseľ. Pripojením predlžovača hmly môžete využívať dlhšie prevádzkové časy a šetriť 

energiu. Použite pohodlné bočné dotykové tlačidlá na jednoduché ovládanie nastavení. Použite difuzér 

s vaším obľúbeným esenciálnym olejom a vychutnajte si!

Prečítajte si pozorne túto príručku, aby ste získali čo najviac z Iconic Diffusion Fragrance.
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1. Prehľad produktu

Odnímateľný kryt 1

Max. indikátor 
zásobníka vody

2 LED krúžok3

Vstup napájania4

Vstup vzduchu5

Výstup vzduchu6

Ovládací panel 7

Vstup pre vodu 8

Napájací adaptér
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2. Instalace a použití

 Poznámka: Pred použitím produktu venujte
prosím pozornosť nižšie uvedeným pokynom.

Inštalácia
• Neumiestňujte zariadenie do miesta, kde sa 

hmlový otvor dotýka záclon, nábytku, domov 
alebo rastlín. Hmla môže spôsobiť škvrny 
a deformácie.

• Zariadenie umiestnite horizontálne a na 
stabilnom mieste,

• inak by mohlo dôjsť k rozliatiu.
• Neumiestňujte zariadenie tam, kde je
• deti, ako napríklad detská izba, sa pohybujú. 

Môže to viesť k poraneniu alebo poruche, ak sa 
zariadenie prevráti alebo klepne.

• Neumiestňujte, kde by mohli padnúť iné položky. 
Môže to spôsobiť požiar alebo poruchu.

• Neumiestňujte do blízkosti nepriepustných 
zariadení, ako sú počítače alebo smartphony. 
Môže to spôsobiť požiar alebo poruchu.

• Nepoužívajte prístroj v prostredí, ktoré by mohlo 
zmrznúť vodu v nádrži na vodu. Ak je voda 
v nádrži už zmrznutá, nemanipulujte ju, kým sa 
ľad neroztopí. Môže to spôsobiť požiar alebo 
poruchu.

Umiestnenie
Umiestnite prosím zariadenie ďaleko od steny, 
okien a nábytku.

• Aj keď je zariadenie umiestnené v dostatočnej 
vzdialenosti od stien či nábytku, ak je užívané 
dlhšiu dobu na rovnakom mieste, môže sa časom 
zašpiniť. Odporúčame pravidelné čistenie. Pre 
pokyny na údržbu si prosím prečítajte kapitolu 4.

• Vyhnite sa prosím miestam vystaveným 
priamemu slnku. Je tu riziko, že by zariadenie  
mohlo vyblednúť.

Zo strany:   
najmenej 50 cm

Zo strany:
najmenej 50 cm

Spredu: 
najmenej 50 cm

Zozadu: 
najmenej 50 cm

Zhora:  
najmenej 100 cm
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• Ak je zariadenie v dosahu vln TV, rádia alebo iných 
elektrických zariadení, presuňte ho prosím.

• Presuňte zariadenie iba s bezpečne 
zabezpečeným stánkom.

• Následná manipulácia by mohla upchať podlahu 
a spôsobiť zamlžovanie v miestnostiach s nižšou 
teplotou alebo vysokou vlhkosťou. Odporúčame 
nepoužívať zariadenie nepretržite dlhšie ako  
10 hodín.

1  Napájenie / zmena výstupu pre hmlu
2  Svetelný vypínač umiestený vo vodnej nádobke
3  Indikátor výstupu pre slabú hmlu
4  Indikátor výstupu pre silnú mhlu

Plnenie zásobníka na vodu

 Poznámka: Pred odstránením zásobníka na 
vodu prosím zkontrolujte, že je napájanie zariadenia 
vypnuté.

 Upozornenie: Nikdy nedoplňujte vodu, keď je 
zariadenie spuštené. Zariadenie bez vody nebude 
fungovať.

1  Odstráňte odnímateľný kryt a nalejte vodu do 
nádoby na vodu.

Ovládací panel

1 2

3

4
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 Upozornenie: Lejte vodu z nádoby pomaly a čo 
najbližšie ku vstupu pre vodu. Ak se voda nalieva 
z výšky alebo rýchlo, môže sa dostať aj dovnútra 
zariadeenia a zpôsobit poruchu.

 Upozornenie: Neplňte nad značku MAX
vyznačenú vnútri zásobníka. Presiahnutia tohto 
značky by mohlo spôsobiť zlý chod zariadenia či 
poruchu.

 
 Upozornenie: Dopĺňajte prosím vodu liatím vody

z vodnej nádobky. Ak by bola voda doplňovaná
priamo z kohútika, mohol by byť prúd vody príliš
silný, a to by mohlo viesť ku vniknutiu vody 
i dovnútra zariadení a ku vzniku poruchy.

 Upozornenie: Dopĺňajte prosím vodu na mieste,
kde sa chystáte zariadenie tiež používať. Ak je so
zariadením manipulované po tom, čo bola 
doplnená voda, môže sa tak voda vyliať a dostať sa 
dovnútra zariadení, čo by mohlo viesť k poruche.

 Poznámka: Odporúčame používať ako zdroj
destilovanú alebo minerálnu vodu. Pri využití vody
z vodovodu hrozí vo vyššom meradle rast baktérií.

 Pozor: Nepoužívať horúcu vodu. mohla by 
deformovať tvar zásobníka na vodu.

 

2  Doplňte vodu, ak LED krúžok svieti modro
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Zapojenie produktu

1  Pripojte napájací adaptér do elektrickej zásuvky.
2  Pripojte napájací adaptér k napájaciemu vstupu.

 Pozor:
• Nepripájajte prístroj ani nevypínajte spotrebič 

a nepoužívajte ho, ak máte mokré ruky.
• Pred použitím spotrebiča dôkladne osušte ruky, 

najmä po doplnení vody v nádrži.
• Vyvarujte sa zásuvným zariadeniam s inými 

konektormi, zásuvkami s viacerými zásuvkami 
alebo predlžovacími káblami.

• Nepoužívajte, ak je adaptér viazaný.

3  Pre spustenie zariadenia stlačte tlačidlo Power.

 Upozornenie: Nikdy nezapínajte zariadenie,  
ak je prázdna nádrž na vodu.

• Po zapnutí napájania svieti hmlové svetlo („I”).
• Keď je hmlový výstup nastavený na „II”, výstup je 

nastavený na maximum. keď prístroj je nastavený 
na „I”, hmlový výstup je nastavený na minimum.

• Ak je krúžok LED modrý a zariadenie beží, nie 
je v ňom dostatok vody. Naplňte vodu (pozri 
kapitolu 2) cez hornú časť spotrebiča.
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4  Po použití nastavte výstup hmly do režimu OFF 
a odpojte prístroj od napájacieho zdroja.

 Upozornenie: Pri odpojovaní sieťového adaptéra 
pevne držte adaptér pevne. Ak je sieťový adaptér 
odpojený potiahnutím za napájací kábel, môže to 
viesť k jeho zničeniu.

Využitie aromaterapie

1  Odstráňte horný kryt.
2  Do nádrže na vodu nalijte niekoľko kvapiek esenciálneho oleja.

 Poznámka: Dávka je asi 2–3 kvapky (asi 0,10–0,15 ml) na  
100 ml vody. Toto dávkovanie môžete zvýšiť alebo znížiť podľa 
vašich potrieb. Príliš veľa oleja môže zafarbiť systém a môže to 
spôsobiť poruchu.

 
 Upozornenie: Nečerte esenciálne oleje do prázdnej nádrže na 

vodu. Najprv naplňte zásobník vodou (pozri kapitolu 2).
 

 Upozornenie: Nenechávajte vo vodnej nádrži nič iné ako vodu 
a éterické oleje.

 
 Upozornenie: Prečítajte si prosím pokyny na obale Vášho 

éterického oleja, aby ste zistili, či je typ oleja vhodný na použitie 
v ultrazvukovej vôni difuzéra. V tomto prístroji sa môžu používať iba 
100% prírodné esenciálne oleje. Oleje obsahujúce chemické zápachy, 
koreniny alebo nečistoty môžu spôsobiť poruchy alebo poruchy.

3  Vraťte vrchný kryt na svoje miesto.
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3. Funkcie

 Poznámka: Pozrite si prehľad produktov 
(kapitola 1).

1   Horný kryt
 Kryt je navrhnutý tak, aby účinne šíril 

ultrazvukovú hmlu. Pri používaní krytu ho vždy 
uložte na miesto. Ak chcete kryt odstrániť, 
umiestnite prst za vonkajší okraj krúžku 
a zdvihnite ho.

2  �Indikátor�maximálnej�zásoby�vody
 Zásobník vždy vyplňte touto značkou. Odhalenie 

tejto značky by mohlo spôsobiť poruchy alebo 
poruchy.

3  �krúžok�s LED�diódami
 LED krúžok vyžaruje plynulé tlmené svetlo 

a predstavuje dokonalý bod vášho relaxačného 
rituálu. Krúžok LED sa dá ovládať cez ovládací 
panel (pozri kapitolu 7).

4   Napájací vstup
 Pripojte adaptér priamo do zariadenia a do 

elektrickej zásuvky.
5   Prívod vzduchu

 Prívod vzduchu zabezpečuje konštantný prietok 
vzduchu v zariadení.

 Upozornenie: Pravidelne kontrolujte, že prívod 
vzduchu nie je upchatý vlasmi alebo prachom.

6  �Výstup�pre�hmlu
 Ultrazvuková hmla je vypustená cez výstup pre 

hmlu.

 Poznámka: Nedoplňujte zásobník cez výstup 
pre hmlu, keďže by to mohlo spôsobiť zlý chod 
zariadenia, alebo jeho poruchu. Pri doplňovaní 
zásobníka vždy odkryte vrchný kryt.

7  �Ovládací�panel
Pre nastavenie zariadenia použite ovládací panel.
 
• Stlačením 1 – zapne zariadenie. Počiatočné 

nastavenie výstupu pre hmlu je „I“;
• Stlačením 2 – prepíná medzi výstupmi pre slabú 

a silnú hmlu;
• Stlačením 3 – vypne zariadenie.
 
• Stlačením 1 – zapne LED krúžok. 
• Stlačením 1 – vypne LED krúžok. 

 Poznámka: Keď LED krúžok svieti na modro, 
zariadenie je vypnuté, lebo nie je v zariadení dostatok 
vody. Doplňte prosím vodu (viď kapitolu 2) cez hornú 
časť zariadenia.

8   Vstup vody
 Voda se doplňuje cez tento vstup. Viď kapitolu 2 

s pokynmi pre doplňovanie vody.
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4. Údržba

 Dôležité: Pred spustením údržby sa uistite, že  
ste odpojili napájací adaptér od elektrickej zásuvky.

 Dôležité: Neponárajte ani neponárajte sieťový 
adaptér alebo zariadenie do vody.
 

 Dôležité: Odporúčame každodennú údržbu,  
aby sa zabránilo rastu baktérií a rozsahu v nádrži 
na vodu.

Každodenná údržba

Denne, prosím, vymeňte vodu v nádrži čerstvou 
vodou z vodovodu. Nečistoty vo vode alebo 
v merači môžu spôsobiť bakteriálny rast alebo 
plesne, čo môže spôsobiť nepríjemné zápach 
alebo poškodenie zdravia. Postupujte podľa nižšie 
uvedených pokynov pre každodenné použitie: 
1  Prepnite vypínač do režimu OFF a vyberte 

napájací adaptér.
2  Odstráňte horný kryt zariadenia.

 Poznámka: Ak chcete kryt odstrániť, umiestnite 
prst za vonkajší okraj krúžku a zdvihnite ho.

3  Vypusťte zbývající vodu ze zásobníku.

 Upozornenie: Vypustite vodu z prednej časti 
spotrebiča.
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 Poznámka: Ak používate zariadenie súvisle po 
dobu niekoľkých dní, vykonajte raz týždenne údržbu 
podľa nasledujúceho postupu. Ak nie je tento typ údržby 
vykonávaný, môže sa vytvárať z vnútornej strany vodný 
kameň a skrátiť životnosť zariadenia alebo to môže 
spôsobiť poruchu. Pokiaľ je zariadenie naďalej používať 
bez údržby, môže to viesť k tvoreniu baktérií a plesní či 
k nepríjemnému zápachu.

1  Prepnite napájací tlačidlo do modu OFF a odoberte 
napájací adaptér.

2  Odoberte vrchný kryt.
3  Vypustite zo zásobníka zostávajúcu vodu.

 Pozor: Vysušte prosím vodu z prednej strany prístroja. 
Pozri kapitolu „Denná údržba” s pokynmi na vypúšťanie 
vody.

4  Dajte na mäkkú hubku umývací prostriedok na 
umývanie riadu a umyte povrch zariadenia aj zásobník 
na vodu.

5  Zásobník dobre vypláchnite, aby v ňom nezostal 
žiadny umývací prostriedok, a celý ho dôkladne 
vysušte.

6  Jemne vyčistite povrch ultrazvukové membrány 
mäkkou, suchou handričkou.

7  Po namočení mäkkej handričky do vlažnej vody 
vyčistite a utrite špinu naspodku a po stranách.

Týždenná údržba
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 Upozornenie: Nepoužívajte kovové drôtenky, 
melamínové huby, leštiace prípravky ani rozpúšťadlá 
ako benzén, riedidlo, alkohol či iné.

 Upozornenie: Netierajte povrch ultrazvukovej 
membrány mäkkou handričkou. Mohlo by to 
spôsobiť poruchu.

 

Údržba pred uložením

Pred začatím inštalácie vykonajte nasledujúcu 
údržbu:
1  Postupujte podľa pokynov uvedených v časti 

„Týždenná údržba”.
2  Pred montážou vysušte každý komponent. 
3  Uistite sa, že všetky komponenty sú úplne 

suché, a potom zostavte a uložte zariadenie.

Náhradné diely
Náhradné diely a príslušenstvo sú k dispozícii na 
mieste predaja alebo u miestneho distribútora.
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Perfektný
wellness
spoločník



35
SK

5. Technické špecifikácie

Vzhľad a špecifikácie 
zariadenia sa 
môžu zmeniť bez 
predchádzajúceho 
upozornenia.

Výstup pre hmlu:

30 ml/h

Hlavné materiály:

ABS, PP

Oblasť účinnosti:

40 m2

Váha:

0,4 kg

Spotreba energie:

15 W

Max. doba chodu:

13 h

Číslo modelu:

DXAD01

 Kapacita zásobníka na vodu:

200 ml
130 mm

10
6,

5 
m

m

130 mm
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6. Často pokladané otázky

–� Koľko�esenciálneho�oleja�by�som�mal�
pridať�do�plnej�nádrže�na�vodu?

– Dávka je približne 2 – 3 kvapky (približne 0,10 – 
0,15 ml) na 100 ml vody. Zásobník má kapacitu 
150 ml, preto odporúčame 3 až 5 kvapiek na 
plný zásobník. Vaša osobná preferencia môže 
zvýšiť alebo znížiť dávku. Príliš veľa oleja však 
môže zablokovať systém a spôsobiť poruchy.

 
–� Zariadenie�sa�nezapne�po�stlačení�tlačidla�

Power.�Čo�mám�robiť?
– Je sieťová zástrčka úplne zapojená?
– Vyskytol sa výpadok prúdu?
– Je horný kryt správne zaistený? Ak horný kryt nie 

je správne zaistený, prístroj sa nezapne.
 
–� Krúžok�LED�svieti�modrým�svetlom.� 

Čo�mám�robiť?
– Nádrž na vodu je prázdna. Naplňte vodu cez 

hornú časť zariadenia.

–� Počujem�zvláštny�zvuk�„kvapkania”.�Je�to�
normálne?

– Ultrazvuková membrána vibruje kvapkami vody 
vo vzduchu a niekedy padajú do nádrže. Je to 
normálne a nemalo by sa považovať za poruchu 
alebo poruchu.

 

–� Hmla�nie�je�viditeľná�ani�vtedy,�keď�je�
zariadenie�zapnuté.

– Zariadenie zvlhčuje vzduch odparovaním. 
Odparovacie typy zvlhčovačov pracujú bez 
vytvárania hmly, takže hmla nebude viditeľná.

 
–� Používa�toto�zariadenie�ako�zvlhčovač?
– Avšak vzhľadom na obmedzený výstupu pre 

hmlu (30 ml / h) nie je zariadenie na zvlhčovanie 
vzduchu v miestnosti vhodné.

–� Čo�mám�robiť,�keď�prístroj�zlyhá?
– V prípade náhodného úniku vody postupujte 

podľa nižšie uvedených pokynov, aby ste predišli 
poruchám:

 – Odpojte zariadenie a vyberte horný kryt.
 –  Vytiahnite všetku zvyšnú vodu zo zásobníka.
 –  Mierne potriasajte spotrebičom, aby ste 

vypustili vodu a vnútornú časť mechanizmu, 
a nechajte stroj vyschnúť najmenej 24 hodín.
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–� Aký�typ�esenciálneho�oleja�možno�použiť�
v tomto�zariadení?

– V tomto prístroji sa môžu používať iba 100% 
prírodné esenciálne oleje. Oleje obsahujúce 
chemické zápachy alebo nečistoty môžu 
spôsobiť poruchy alebo poruchy. Prečítajte si 
informácie o vašom esenciálnom oleji, aby ste 
zistili, či je vhodný na použitie v ultrazvukovom 
aromatickom difúzore.

–� Aké�je�maximálne�množstvo�oleja,�ktoré�
môžem�pridať�do�vody?

– Odporúčame pridať viac ako 5 kvapiek oleja 
na 100 ml vody. Príliš veľa oleja však môže 
zablokovať systém a spôsobiť poruchy.

–� Množstvo�a intenzita�hmly�sa�líšia.�Je�to�
normálne?

– Je to normálne a nemalo by sa považovať za 
poruchu alebo poruchu. Faktory, ktoré to môžu 
ovplyvniť, sú napríklad typ vody, vlhkosť, teplota 
a prúdenie vzduchu.
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Bezpečnostné pokyny

– Toto zariadenie sa môže používať len v súlade 
s návodom na použitie a nasledujúcimi 
pokynmi.

– Pred použitím zariadenia prezrite, či nie 
je poškodené a či zodpovedá popisu 
v návode. V prípade akéhokoľvek problému 
zariadenie nepoužívajte a kontaktujte svojho 
dodávateľa alebo predajcu.

– Pred použitím sa oboznámte so všetkými 
funkciami zariadenia, ako ich popisuje návod na 
použitie.

– Zloženie a zapojenie zariadenia môže vykonávať 
len dospelá osoba. Zariadenie obsahuje malé 
časti, zabráňte kontaktu s deťmi pri jeho 
skladaní a zapájaní.

– Zariadenie skladujte a používajte v okolitých 
teplotách 10–40 stupňov Celzia.

– Zariadenie umiestnite do stabilnej vodorovnej 
polohy a nikdy s ním nehýbte, ak je pripojené 
k elektrickej sieti.

– Zabráňte styku detí s káblami zariadení.
– Uistite sa, že nedôjde k poškodeniu káblov 

zariadení, a dajte si pozor na zakopnutia a pádu 
cez tieto káble.

– Nezapojujte zariadenie počas búrky.
– Nezakrývajte zariadenie napr. Látkami, uterákom 

alebo dekou, ani na zariadenie nič neklaďte.
– Zariadenie nepripájajte k predlžovacím 

káblom s vlastným adaptérom.
– Neotvárajte a nerozoberajte zariadenie, keď je 

pripojené k elektrickej sieti. Nikdy nerozoberajte 
časti zariadenia iným spôsobom, než je uvedené 
v návode, rozobratie a opravu smie vykonať iba 
autorizovaný servis.

– Nepoužívajte zariadenie v blízkosti zdroja vody.
– Neumiestňujte zariadenie v blízkosti tepelných 

zdrojov.
– Nevystavujte zariadenie priamym slnečným 

paprskom.
– Používajte len priložené nabíjačky 

a adaptéry. Pri použití iných nabíjačiek 
a adaptérov môže dôjsť k poškodeniu 
zariadenia. Skontrolujte, či sa napätie vyznačené 
na adaptéri zhoduje s napätím vašej rozvodnej 
siete, než do nej adaptér zapojíte.

– Zabráňte styku napájacieho zdroja, nabíjačky 
alebo zástrčky kábla s ostrými alebo kovovými 
predmetmi a tekutinami.

– Zabráňte kontaktu zariadenia s tekutinou iný 
spôsobom, než je uvedené v návode, mohlo 
by dôjsť k poškodeniu zariadenia a k úrazu 
elektrickým prúdom.

  Varovanie: Prečítajte si nasledujúce pokyny  
pred používaním zariadenia!  
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– USB konektor alebo zástrčku kábla adaptéra 
zasuňte úplne do zásuvky. Nedostatočné 
zasunutie môže spôsobiť skrat.

– Vždy odpojte zariadenie zo siete, ak ho 
nepoužívate.
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