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Osobní zvlhčovač vzduchu

Před použitím zařízení si pozorně přečtěte tento návod a uschovejte ho pro 
případné budoucí použití.

CZHUM-11
Návod k obsluze/Záruka
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Určený účel použití zařízení

 Zařízení je určeno výhradně pro osobní zvlhčení a/nebo osvěžení 
vzduchu, v rozsahu, který je stanoven technickými a provozními 
parametry a funkcemi, bezpečnostními a uživatelskými pokyny a vnějšími 
vlivy provozního prostředí.

 Elektrické spotřebiče ORAVA jsou vyrobeny podle poznatků současného 
stavu techniky a uznávaných bezpečnostně-technických pravidel. Přesto 
může nesprávným a neodborným používáním nebo používáním v rozporu 
s určením vzniknout nebezpečí poranění nebo ohrožení života uživatele 
nebo třetí osoby, resp. poškození zařízení a jiných věcných hodnot.

Bezpečnostní pokyny k používání

• Pro upozornění na možné nebezpečí, byly na zařízení a v průvodní 
dokumentaci použity následující symboly a jejich význam:

 
Tento symbol upozorňuje uživatele, že při nedodržení 
bezpečnostních pokynů při používání a obsluze zařízení hrozí:
Nebezpečí zranění!
Nebezpečí poškození zařízení!

• Před uvedením zařízení do provozu Vám doporučujeme prostudovat si 
návod k obsluze a zařízení obsluhovat podle stanovených pokynů.

•  Návod k obsluze udržujte podle možnosti v blízkosti po celou dobu jeho 
životnosti.

•  Obalové materiály zařízení odložte na bezpečné místo nebo uschovejte 
především mimo dosah dětí a nezpůsobilých osob.

•  Doporučujeme provést prvotní i následné pravidelné kontroly zařízení.
•  Zařízení nikdy nepoužívejte, pokud je neúplné, poškozené nebo v průběhu 

používání došlo k poškození jeho částí (např. následkem pádu).
•  Tento spotřebič je určen k používání a obsluhu osobami bez odborné 

kvalifikace - laiky, podle pokynů stanovených výrobcem.
•  Zařízení je určeno pro osobní používání.
 Nejde o profesionální zařízení na komerční použití.
•  Tento spotřebič mohou používat děti od 8 let a osoby se sníženými 

fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem 
zkušeností nebo znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo dostali pokyny 
týkající se bezpečného používání spotřebiče a porozuměli nebezpečí, 
které je s tím spojeno.

•  Děti si nesmí hrát se spotřebičem.
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•  Čištění a údržbu uživatelem nesmí provádět děti bez dozoru.
•  Neměňte technické parametry a vlastnosti zařízení neautorizovanou 

změnou či úpravou jakékoliv části zařízení.
•  Elektrický spotřebič nerozebírejte.
•  Elektrický spotřebič nikdy svépomocí neopravujte.
•  Výrobce neodpovídá za škody způsobené během přepravy, nesprávným 

používáním, poškozením nebo zničením zařízení vlivem nepříznivých 
povětrnostních podmínek.

Bezpečnostní pokyny ke zdroji napájení
Napájení zařízení pomocí vyměnitelných baterií:
• Baterie vždy skladujte mimo dosah dětí. V případě spolknutí baterií dětmi 

ihned vyhledejte lékařskou pomoc.
• Baterie před vložením do zařízení otřete suchou tkaninou. Zajistíte tak 

lepší elektrický kontakt.
• Používejte výhradně pouze výrobcem specifikovaný typ baterií. 

Nepoužívejte nové baterie společně se starými. Může to vést k poškození 
zařízení.

• Baterie vložte tak, aby souhlasily symboly „+“ a „-“ na bateriích a na vnitřní 
straně krytu prostoru pro baterie.

• Nemanipulujte s bateriemi kovovým nářadím (např. pinzetou apod.). Vodivý 
kontakt obou pólů baterie může způsobit zkrat.

• Pokud zařízení delší dobu nepoužíváte, doporučuje se baterie ze zařízení 
vyjmout. Chráníte tak zařízení před poškozením od vyteklých baterií.

• Použité baterie pečlivě uschovejte, aby je nemohly spolknout děti.
• Baterie likvidujte ve smyslu platných předpisů a předpisů pro likvidaci 

elektronických zařízení.
Výstraha!
• Při nesprávném zacházení mohou baterie explodovat.
• Baterie nenabíjejte, nerozebírejte ani nevhazujte do ohně.
• Při zasažení vyhledejte odbornou lékařskou pomoc.
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Provoz
Upozornění!
• Zařízení je určeno pouze pro provoz s 
vyměnitelnými bateriemi, které může vyměňovat 
uživatel a jejichž typ je určen v technické 
informaci návodu k obsluze.

• Zařízení plňte pouze čistou pitnou vodou. Do 
čisté vody můžete použít kapku éterického oleje.

• Nepoužívejte žádné kapaliny určené pro vonné 
osvěžování vzduchu nebo těla.

• Nesměřujte proud vodní mlhy přímo do očí. 
Případné znečištění může způsobit reakci.

• Zařízení je nutné udržovat suché.
• Zařízení nepoužívejte a neumísťujte v blízkosti 
nádob s vodou. Pokud by zařízení spadlo do 
vody, vypněte jej, vyjměte ze zařízení baterie a 
nechejte zařízení zcela vyschnout.

• V případě, že zařízení následně vykazuje 
známky nesprávné funkce nebo poškození, 
odneste ho ke kontrole do servisu.

• Zařízení pravidelně čistěte. Znečištění zařízení 
může mít za následek snížení provozních 
parametrů a možné následné nevratné 
poškození.

• Při nedodržení hygienické čistoty zařízení 
hrozí bakteriální znečištění a možnost vzniku 
nežádoucí zdravotní reakce.

• Nikdy nepodceňujte možné nebezpečí a dbejte 
zvýšené opatrnosti!!!
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Obsluha 
Popis zařízení:
 
1. kryt baterie
2. tělo zařízení
3. přepínač zapnutí/vypnutí
4. tryska studené páry
5. nádobka na tekutinu se světelnou signalizací
6. horní víčko
7. plnicí nádobka
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Příprava před použitím

Ujistěte se, že je zařízení vyčištěno a funkční.
Tento model pracuje se dvěma 1,5 V bateriemi velikosti AA.

1. Chcete-li vložit baterii, otevřete kryt baterie (1) pootočením
 doleva.
2. Baterie vložte na správné místo. Dodržte správnou polaritu + A -.
3. Kryt baterie (1) vložte zpět a pootočte doprava.
4. Zatáhněte nahoru a sundejte horní víčko (6). Zvedněte zátku a 

pomocí plastové nádobky (7) nalijte do nádržky požadované
 množství tekutiny. Zátku zatlačte zpět do nalévacího otvoru.
5. Zařízení zapnete přepínačem (3) posunutím dolů. Do 10
 sekund začne z trysky (4) vycházet studená pára.
6. Po cca 40 sekundách se automaticky ukončí tvorba studené páry 

a světelná signalizace zhasne. Pro opětovné spuštění zařízení je 
třeba zapnutí opakovat.

7. Vrácením přepínače (3) nahoru zařízení vypnete.

Poznámka
Zařízení používejte ve vzdálenosti 15 - 20cm od obličeje.

Upozornění!
 Zakázané látky: Do zařízení je zakázáno přidávat éterické oleje, 

minerální vodu a další přípravky pro péči o pleť. Používání uvede-
ných přípravků může mít vliv na bezproblémovou funkci rozprašo-
vače, může se ucpat tryska rozprašovače.

Čištění a údržba

• Nedotýkejte se ostrými předměty trysky páry.
• Pokud zařízení delší dobu nepoužíváte, vodu vylijte.
• Zařízení pravidelně čistěte čistou vodou pomocí bavlněného tam-

ponu. Jemně očistěte i trysku.
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Technické údaje

Napájení:          stejnosměrné napětí 3 V 
   (2x 1,5 V baterie velikost AAA)
Hmotnost:  cca 35 g (bez baterií)
Rozměry (š x v x h): 2,6 x 12 x 2,9 cm

Právo na změny vyhrazeno!

LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ
Symbol na výrobku nebo jeho balení udává, že tento výrobek nepatří do domácího odpadu.
Je nutné odnést ho do sběrného místa pro recyklaci elektrického a elektronického zařízení.
Zajištěním správné likvidace tohoto výrobku pomůžete zabránit negativním důsledkům
na životní prostředí a lidské zdraví, které by jinak byly způsobeny nevhodnou likvidací
tohoto výrobku. Podrobnější informace o recyklaci tohoto výrobku zjistíte na příslušném
místním úřadě, služby pro likvidaci domácího odpadu nebo v obchodě, kde jste výrobek
zakoupili.

Producent:

Distributoři:

ORAVA retail 1, a.s.
Seberíniho 2
821 03 Bratislava
Slovenská republika

ORAVA retail sales s.r.o.
Ostravská 494
739 25 Sviadnov
Česká republika

ORAVA Distribution Sp. z o.o.
ul. Kamieniec 1A
34-480 Jabłonka
Polska

ORAVA retail 1, a.s.
Seberíniho 2
821 03 Bratislava
Slovenská republika

Tento výrobek odpovídá všem základním požadavkům směrnic EU,
které se na něj vztahují.


