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Osobný zvlhčovač vzduchu

Pred používaním zariadenia si pozorne prečítajte tento návod a uschovajte 
ho pre prípadné budúce použitie.

SKHUM-11
Návod na obsluhu/Záruka



2SK

Určený účel použitia zariadenia

 Zariadenie je určené výlučne na osobné zvlhčenie a/alebo osvieženie 
vzduchu, v rozsahu, ktorý je stanovený technickými a prevádzkovými 
parametrami a funkciami, bezpečnostnými a užívateľskými pokynmi a 
vonkajšími vplyvmi prevádzkového prostredia.

 Elektrické spotrebiče ORAVA sú vyrobené podľa poznatkov súčasného 
stavu techniky a uznaných bezpečnostno-technických pravidiel. Napriek 
tomu môže nesprávnym a neodborným používaním alebo používaním v 
rozpore s určením vzniknúť nebezpečenstvo poranenia alebo ohrozenia 
života používateľa alebo tretej osoby, resp. poškodenie zariadenia a iných 
vecných hodnôt.

Bezpečnostné pokyny na používanie
• Pre upozornenie na možné nebezpečenstvá, boli na zariadení a v 

sprievodnej dokumentácii použité nasledujúce symboly a ich význam:
 

Tento symbol upozorňuje používateľov, že pri nedodržaní 
bezpečnostných pokynov pri používaní a obsluhe zariadenia hrozí:
Nebezpečenstvo zranenia!
Nebezpečenstvo poškodenia zariadenia!

• Pred uvedením zariadenia do prevádzky Vám odporúčame preštudovať si 
návod na obsluhu a zariadenie obsluhovať podľa stanovených pokynov.

• Návod na obsluhu udržujte podľa možnosti v blízkosti zariadenia počas 
celej doby jeho životnosti.

• Obalové materiály zariadenia odložte na bezpečné miesto alebo 
uschovajte predovšetkým mimo dosahu detí a nespôsobilých osôb.

• Odporúčame vykonať prvotnú aj následné pravidelné kontroly zariadenia.
• Zariadenie nikdy nepoužívajte, pokiaľ je neúplné, poškodené alebo v 

priebehu používania došlo k poškodeniu jeho častí (napr. následkom 
pádu).

• Tento spotrebič je určený na používanie a obsluhu osobami bez odbornej 
kvalifikácie - laikmi, podľa pokynov určených výrobcom.

• Zariadenie je určené na osobné používanie.
 Nejde o profesionálne zariadenie na komerčné použitie.
• Tento spotrebič môžu používať deti od 8 rokov a osoby so zníženými 

fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo s 
nedostatkom skúseností alebo znalostí, ak sú pod dozorom alebo dostali 
pokyny týkajúce sa bezpečného používania spotrebiča a porozumeli 
nebezpečenstvu, ktoré je s tým spojené.
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• Deti sa nesmú hrať so spotrebičom.
• Čistenie a údržbu používateľom nesmú vykonávať deti bez dozoru.
• Nemeňte technické parametre a charakteristiky zariadenia 

neautorizovanou zmenou či úpravou akejkoľvek časti zariadenia.
• Elektrický spotrebič nerozoberajte.
• Elektrický spotrebič nikdy svojpomocne neopravujte.
• Výrobca nezodpovedá za škody spôsobené počas prepravy, nesprávnym 

používaním, poškodením alebo zničením zariadenia vplyvom 
nepriaznivých poveternostných podmienok.

Bezpečnostné pokyny k zdroju napájania
Napájanie zariadenia pomocou vymeniteľných batérií:
• Batérie vždy skladujte mimo dosahu detí. V prípade prehltnutia batérií 

deťmi ihneď vyhľadajte lekársku pomoc.
• Batérie pred vložením do zariadenia utrite suchou tkaninou. Zabezpečíte 

tak lepší elektrický kontakt.
• Používajte výlučne iba výrobcom špecifikovaný typ batérií. Nepoužívajte 

nové batérie spolu so starými. Môže to viesť k poškodeniu zariadenia.
• Batérie vložte tak, aby súhlasili symboly „+“ a „–“ na batériách a na 

vnútornej strane krytu priestoru pre batérie.
• Nemanipulujte s batériami kovovým náradím (napr. pinzetou a pod.). 

Vodivý kontakt obidvoch pólov batérie môže spôsobiť skrat.
• Pokiaľ zariadenie dlhšiu dobu nepoužívate, odporúča sa batérie 

zo zariadenia vybrať. Chránite tak zariadenie pred poškodením od 
vytečených batérií.

• Použité batérie starostlivo uschovajte, aby ich nemohli prehltnúť deti.
• Batérie likvidujte v zmysle platných predpisov a ustanovení pre likvidáciu 

elektronických zariadení.
Výstraha!
• Pri nesprávnom zaobchádzaní môžu batérie explodovať.
• Batérie nenabíjajte, nerozoberajte ani nevhadzujte do ohňa.
• Pri zasiahnutí vyhľadajte odbornú lekársku pomoc.
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Prevádzka
Upozornenie!
• Zariadenie je určené len na prevádzku s 
vymeniteľnými batériami, ktoré môže vymieňať 
používateľ a ktorých typ je určený v technickej 
informácii návodu na obsluhu.

• Zariadenie napĺňajte len čistou pitnou vodou. 
Do čistej vody môžete použiť kvapku éterického 
oleja.

• Nepoužívajte žiadne kvapaliny určené na vonné 
osviežovanie vzduchu alebo tela.

• Nesmerujte prúd vodnej hmly priamo do očí. 
Prípadné znečistenie môže spôsobiť reakciu.

• Zariadenie je nutné udržiavať suché.
• Zariadenie nepoužívajte a neumiestňujte v 
blízkosti nádob obsahujúcich vodu. Ak by 
zariadenie spadlo do vody, vypnite ho, vyberte zo 
zariadenia batérie a nechajte zariadenie úplne 
vyschnúť.

• V prípade, že zariadenie následne vykazuje 
známky nesprávnej funkcie alebo poškodenia, 
odneste ho na kontrolu do servisu.

• Zariadenie pravidelne čistite. Znečistenie 
zariadenia môže mať za následok zníženie 
prevádzkových parametrov a možné následné 
nevratné poškodenie.

• Pri nedodržaní hygienickej čistoty zariadenia 
hrozí bakteriálne znečistenie a možnosť vzniku 
nežiaducej zdravotnej reakcie.

• Nikdy nepodceňujte možné nebezpečenstvá a 
dbajte na zvýšenú opatrnosť!!!
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Obsluha 
Popis zariadenia:
 
1. kryt batérie
2. telo zariadenia
3. prepínač zapnutia/vypnutia
4. dýza studenej pary
5. nádobka na tekutinu so svetelnou signalizáciou
6. horné viečko 
7. napĺňacia nádobka
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Príprava pred použitím

Uistite sa, že je zariadenie vyčistené a funkčné.
Tento model pracuje s dvoma 1,5 V batériami veľkosti AAA. 

1. Ak chcete vložiť batériu, otvorte kryt batérie (1) pootočením 
 doľava. 
2. Batérie vložte na správne miesto. Dodržte správnu polaritu 
 + a -.
3. Kryt batérie (1) vložte späť a pootočte doprava.
4. Potiahnutím nahor zložte horné viečko (6). Nadvihnite zátku a 

pomocou plastovej nádobky (7) nalejte do nádržky požadované 
 množstvo tekutiny. Zátku zatlačte naspäť do nalievacieho 
 otvoru.
5. Zariadenie zapnete prepínačom (3) posunutím nadol. Do 10 
 sekúnd začne z dýzy (4) vychádzať studená para.
6. Po cca 40 sekundách sa automaticky ukončí tvorba studenej 

pary a svetelná signalizácia zhasne. Pre opätovné spustenie 
zariadenia je potrebné zapnutie opakovať.

7. Vrátením prepínača (3) nahor zariadenie vypnete.

Poznámka
Zariadenie používajte vo vzdialenosti 15 - 20cm od tváre.

Upozornenie!
Zakázané látky: Do zariadenia je zakázané pridávať éterické oleje, 
minelárnu vodu a ďalšie prípravky pre starostlivosť o pleť. 
Používanie uvedených prípravkov môže mať vplyv na 
bezproblémovú funkciu rozprašovača, môže sa upchať dýza roz-
prašovača.

Čistenie a údržba

• Nedotýkajte sa ostrými predmetmi dýzy pary.
• Pokiaľ zariadenie dlhšiu dobu nepoužívate, vodu vylejte.
• Zariadenie pravidelne čistite čistou vodou pomocou bavlneného 

tampónu. Jemne očistite aj dýzu.
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Technické údaje

Napájanie:          jednosmerné napätie 3 V 
   (2x 1,5 V batéria veľkosť AAA)
Hmotnosť:  cca 35 g (bez batérií)
Rozmery (š x v x h): 2,6 x 12 x 2,9 cm

Právo na zmeny vyhradené!

LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ
Symbol na výrobku alebo jeho balení udáva, že tento výrobok nepatrí do domáceho odpadu. 
Je nutné odniesť ho do zberného miesta pre recykláciu elektrického a elektronického zariadenia.
Zaistením správnej likvidácie tohto výrobku pomôžete zabrániť negatívnym dôsledkom
na životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by inak boli spôsobené nevhodnou likvidáciou
tohto výrobku. Podrobnejšie informácie o recyklácii tohto výrobku zistíte na príslušnom
miestnom úrade, služby pre likvidáciu domáceho odpadu alebo v obchode, kde ste výrobok
zakúpili.

Producent:

Distribútori:

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

ORAVA retail sales s.r.o.
Ostravska 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 výrobok zodpovedá všetkým základným požiadavkám smerníc EÚ, 
ktoré sa naň vzťahujú.


