
100696HB66XIX · 2019-08

Rozptyľovač vonných esencií a wellness svetlo

Návod na použitiesk



K tomuto návodu
Tento výrobok je vybavený bezpečnostnými prvkami. Napriek
tomu si pozorne prečítajte bezpečnostné upozornenia a výrobok
používajte len spôsobom opísaným v tomto návode, aby nedopat-
rením nedošlo k poraneniam alebo škodám.

Uschovajte si tento návod na neskoršie použitie. 
Ak výrobok postúpite inej osobe, musíte jej odovzdať aj tento
návod.

Symboly v tomto návode:

Signálne slovo NEBEZPEČENSTVO varuje pred možnými ťažkými
poraneniami a ohrozením života.

Signálne slovo VAROVANIE varuje pred poraneniami a závažnými
vecnými škodami. 

Signálne slovo POZOR varuje pred ľahkými poraneniami alebo
poškodeniami.

Tento symbol varuje 
pred nebezpečenstvom
poranenia.

Tento symbol varuje pred
nebezpečenstvom poranenia
v dôsledku zásahu elektrickým
prúdom.

Takto sú označené doplňujúce informácie.
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Vážení zákazníci!

Váš nový rozptyľovač vonných esencií sa postará o príjemnú
klímu. Prístroj pomocou ultrazvuku premení vodu s pridanými
vonnými esenciami na jemný aerosól. 

Integrované LED svetlo s premenou farieb sa dodatočne
postará o príjemnú atmosféru. 

Želáme vám príjemnú atmosféru s vaším novým rozptyľovačom
vonných esencií. 



Bezpečnostné upozornenia

Účel použitia
Výrobok slúži na zlepšenie vône miestnosti 
v spojení s náladovým svetlom. 
Nie je vhodný na použitie ako zvlhčovač alebo
na osvetlenie miestnosti. 
Výrobok je určený na súkromné použitie 
v uzatvorených miestnostiach a nie je vhodný
na komerčné alebo terapeutické účely.
Výrobok sa nesmie používať ako inhalátor. 

VAROVANIE pred zdravotnými rizikami
Ak trpíte chorobami dýchacích ciest alebo•

pľúc, poraďte sa pred použitím prístroja 
s vaším lekárom. 
Ak sa počas používania prístroja necítite•

dobre, trpíte bolesťami hlavy a pod., prístroj
okamžite vypnite a miestnosť vyvetrajte. 
Prístroj používajte len s vonnými esenciami•

rozpustnými vo vode, ktoré sú odporúčané 
pre prístroje tohto druhu. Iné látky by mohli
príp. obsahovať jedovaté alebo zdravie ohrozu-
júce zložky, vyvolať alergické reakcie alebo
predstavovať nebezpečenstvo požiaru. 

NEBEZPEČENSTVO pre deti a osoby 
s obmedzenou schopnosťou obsluhovať 
prístroje

Tento prístroj smú používať deti od 8 rokov•

a osoby s obmedzenými fyzickými, zmyslo-
vými alebo duševnými schopnosťami alebo
s nedostatkom skúseností a znalostí len pod
dozorom alebo po poučení o bezpečnom po u -
žívaní prístroja, ak pochopili nebezpečenstvá,
ktoré z toho vyplývajú. 
Prístroj nesmú čistiť deti. Neplatí to, ak sú•

staršie ako 8 rokov a ak pracujú pod dozorom. 
Prístroj nevyžaduje žiadnu údržbu. 
Prístroj a prípojný kábel sa od zapnutia až do
úplného vychladnutia musia nachádzať mimo
dosahu detí mladších ako 8 rokov.
Zabráňte prístupu detí k obalovému materiálu.•

Okrem iného hrozí nebezpečenstvo udusenia!
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NEBEZPEČENSTVO zásahu elektrickým
prúdom

Nádržka na vodu sa napĺňa vodou. •

Základňa, sieťový adaptér a prípojný kábel sa
ale nesmú dostať do kontaktu s vodou, pretože
hrozí nebezpečenstvo zásahu elektrickým
prúdom. Preto prístroj neumiestňujte napr. 
ani do blízkosti umývadla alebo kuchynského
drezu. Prístroj nikdy nepoužívajte v exteriéri 
a vo vlhkých priestoroch (napríklad v saune
alebo kúpeľni).
Základňu nikdy neponárajte do vody či iných•

tekutín. K elektrickým dielom sa zospodu
nesmie dostať žiadna voda.
Neobsluhujte prístroj vlhkými rukami.•

Prípadne vyvretú vodu okamžite utrite, aby •

sa nedostala do styku s elektrickými dielmi.
Nikdy nenechávajte prístroj počas prevádzky•

bez dozoru.

Výrobok zapojte len do sieťovej zásuvky na -•

inštalovanej podľa predpisov, ktorej sieťové
napätie je v súlade s technickými údajmi 
prístroja. 
Prípojný kábel sa nesmie ohýbať ani pritláčať.•

Chráňte prípojný kábel pred horúcimi po vrch -
mi a ostrými hranami.
Nepoužívajte prístroj pri viditeľných poškode-•

niach na samotnom prístroji, sieťovom adapté -
ri, prípojnom kábli alebo po páde prístro ja.
Pri prenášaní držte prístroj vždy za základňu,•

nie za kryt – kryt na prístroji len voľne leží. 
Svetelné LED diódy majú extrémne dlhú život-•

nosť, preto nie je ich výmena potrebná. Nedajú
sa a ani sa nesmú vymieňať. 
Nádržku na vodu neprepĺňajte. •

Prístroj nepoužívajte bez vody. •

Sieťový adaptér vytiahnite zo zásuvky vždy ... •

... pred naplnením alebo vyprázdnením
nádržky na vodu,
... pri nepoužívaní prístroja, 
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... pri poruchách počas prevádzky,

... pri búrke alebo 

... pred čistením prístroja.
Pritom ťahajte vždy za sieťový adaptér, nie za•

prípojný kábel.
Zásuvka musí byť dobre prístupná, aby sa •

sieťový adaptér dal v prípade potreby rýchlo
vytiahnuť. Prípojný kábel položte tak, aby ste
sa oň nepotkýnali.
Nevykonávajte na výrobku žiadne zmeny.•

Opravy na prístroji alebo sieťovom adaptéri
zverte len špecializovanej opravovni. 

POZOR – Nebezpečenstvo ľahkých úrazov 
a vecných škôd

Pri prenášaní prístroja s plnou nádržkou na•

vodu buďte opatrní, aby sa nevyliala voda a
nedostala do kontaktu s elektrickými časťami.
Prístroj radšej prenášajte bez krytu, aby ste
mali hladinu vody pod dohľadom. 
Nikdy neodoberajte kryt počas prevádzky prí-•

stroja. 

Prístroj vždy najskôr vypnite a počkajte, kým
nevychladne. Až potom odoberte kryt. 
Prístroj neklaďte na horúce povrchy.•

Na zabránenie tvorby vápenatých usadenín•

vám odporúčame používanie destilovanej
(demineralizovanej) vody. Alternatívne môžete
nádržku na vodu plniť aj čistou, čerstvou
vodou z vodovodu (pitnou vodou). 
Prístroj nenapĺňajte vodou teplejšou ako •

45 °C. 
Nepoužívajte znečistenú vodu. Prístroj sa tým•

môže poškodiť. 
Výrobok postavte na pevný, rovný podklad•

odolný voči vlhkosti. Obzvlášť pri používaní
vody/aróm s obsahom vápnika môže dôjsť 
k tvorbe vyzrážanín/usadenín.
Prístroj neklaďte priamo pod regál alebo•

závesnú skrinku, alebo do priamej blízkosti
iných citlivých objektov. Výpustný otvor na
aerosól nemierte na predmety. Vodný aerosól
by ich mohol poškodiť. 
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Eliminujte škody pôsobením vody: •

Prístroj vyprázdnite vždy ihneď po použití.
Neklaďte ho na podlahu, ale na trochu zvýšené
miesto. Zabezpečte, aby sa nemohol 
prevrátiť alebo strhnúť. 
Aj keď je prístroj vypnutý, môže sa v jeho
vnútri nachádzať a vytiecť voda. 
Vonné esencie s obsahom oleja (napr. euka -•

lyptový olej) sa nesmú používať, pretože by
mohli prístroj poškodiť. Používajte len vonné
esencie rozpustné vo vode. 
Používajte výlučne príslušenstvo určené pre•

prístroj a dodané výrobcom. 
Prístroj neprikrývajte napr. uterákom a nepou-•

žívajte pod dekou alebo vankúšom. 
Vetracie otvory na spodnej strane prístroja•

udržujte voľné, aj od prachu a nečistôt. 
Nedá sa úplne vylúčiť, že niektoré laky, plasty•

alebo ošetrovacie prostriedky na nábytok roz-
leptajú, alebo rozmočia materiál protišmyko-
vých nožičiek. 

Na vylúčenie vzniku neželaných stôp na ná -
bytku položte pod výrobok príp. protišmykovú
podložku.
Na čistenie nepoužívajte abrazívne ani žieravé•

čistiace prostriedky, resp. tvrdé kefy atď.
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Prehľad (obsah balenia)

ON 2H 4H 6H

výpustný otvor na aerosól

kryt

ovládacie 
tlačidlá

nádržka na vodu

základňa

ON prevádzková
kontrolka

ultrazvuková 
membrána

prípojka

sieťový adaptér

prípojný kábel

2H - 4H - 6H
ukazovateľ 

časovača

tlačidlo zap./vyp. 

tlačidlo časovača 

tlačidlo svetla 

max. objem
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Uvedenie do prevádzky

Vybalenie

Výrobok opatrne vyberte z obalu a odstráňte všetok obalový materiál.m

Naplnenie nádržky na vodu

              

Odstráňte kryt zo základne. 1.

Do nádržky na vodu naplňte vlažnú vodu (čerstvú pitnú vodu alebo destilovanú/demineralizovanú vodu). 2.
Maximálny objem cca 300 ml. 

Pridajte 5 – 8 kvapiek vonej esencie (na vodnom základe). 3.

Vonné esencie si môžete zakúpiť v predaji. Rešpektujte pokyny výrobcu. 

Znovu nasaďte kryt na základňu. 4.

Pripojte sieťový adaptér do prípojky na zadnej strane prístroja. 5.

Zapojte sieťový adaptér do dobre dostupnej zásuvky.6.

VAROVANIE – Nebezpečenstvo poranenia

Pred naplnením nádržky na vodu vytiahnite sieťový adaptér zo zásuvky.•

Nikdy sa nepokúšajte o naplnenie nádržky na vodu cez otvor na aerosól. •

Používajte výlučne vonné esencie na vodnom základe. •
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Používanie

Zapnutie prístroja a výber stupňa intenzity aerosólu

   Na zapnutie prístroja stlačte tlačidlo .
Prevádzková kontrolka ON svieti. 
Na prístroji je nastavený najnižší stupeň intenzity aerosólu. 

   Na výber vyššieho stupňa intenzity aerosólu stlačte druhýkrát tlačidlo .

   Na vypnutie prístroja stlačte tretíkrát tlačidlo .
Prevádzková kontrolka ON sa vypne. 

Keď sa nádržka na vodu vyprázdni, prístroj sa automaticky vypne. 

Nastavenie časovača
Môžete si nastaviť dobu prevádzky 2, 4 alebo 6 hodín, po jej uplynutí sa prístroj automaticky vypne. 

Stláčajte tlačidlo , kým na ukazovateli časovača nesvieti požadovaná doba prevádzky (2H – 4H – 6H). m

Na vypnutie časovača stláčajte tlačidlo , kým už žiadny z 3 ukazovateľov časovača nebude svietiť. m

Nastavenie náladového svetla
Náladové svetlo môžete zapnúť v rôznych farbách, príp. s automatickou zmenou farieb. 

Stlačte tlačidlo .m

Náladové svetlo je zapnuté s automatickou zmenou farieb. 
Keď chcete, aby trvale svietila jedna určitá farba, stlačte znovu tlačidlo , keď práve svieti táto farba. m

Na vypnutie náladového svetla stlačte znovu tlačidlo .m

VAROVANIE – Nebezpečenstvo ohrozenia zdravia

Ak sa počas používania prístroja necítite dobre, trpíte bolesťami hlavy a pod., prístroj okamžite vypnite a miestnosť •
vyvetrajte. 

mON 2H 4H 6H

m

m
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Likvidácia
Výrobok a jeho obal boli vyrobené z hodnotných materiálov,
ktoré sa dajú recyklovať. Tým sa znižuje množstvo odpadu
a chráni životné prostredie.

Likvidujte obal podľa pravidiel separovaného zberu. Využite na 
to miestne možnosti na zber papiera, lepenky a ľahkých obalov.

Prístroje, ktoré sú označené týmto symbolom, 
sa nesmú likvidovať spolu s domovým odpadom!

Máte zákonnú povinnosť likvidovať staré prístroje 
oddelene od domového odpadu. Informácie o zberných dvoroch,
ktoré odoberajú staré prístroje bezplatne, vám poskytne obecná
alebo mestská správa.

Čistenie

Prístroj – predovšetkým kryt, nádržku na vodu a ultrazvu-m

kovú membránu vo vnútri nádržky – vyčistite po každom
použití mäkkou, mierne navlhčenou handričkou. 

Ak prístroj nepoužívate, uskladnite ho na suchom, chladnomm

mieste. 

NEBEZPEČENSTVO – Nebezpečenstvo ohrozenia
života v dôsledku zásahu elektrickým prúdom

Základňu nikdy neponárajte do vody či iných tekutín. •
K elektrickým dielom sa zospodu nesmie dostať žiadna
voda.

Pred čistením prístroja vytiahnite sieťový adaptér •
zo zásuvky.

POZOR – Vecné škody

Na čistenie nepoužívajte ostré chemikálie, agresívne ani•
abrazívne čistiace prostriedky.

Po použití

1.      Vypnite prístroj.
2.     Vytiahnite sieťový adaptér zo zásuvky.
3.     Odoberte kryt a zvyškovú vodu vylejte do výlevky. 

POZOR – Vecné škody

Vodu nevylievajte na strane prístroja, na ktorej sa nachádza otvor na vzduch, ale na •
protiľahlej strane (pozri obr.). 

otvor na
vzduch



Poruchy / pomoc

Nefunkčnosť, netvorí sa aerosól. • Je sieťový adaptér v zásuvke? Príp. skontrolujte funkčnosť zásuvky. •
Je v nádržke na vodu dostatočné množstvo vody? Príp. dolejte vodu. •

Je v nádržke na vodu priveľa vody? Odlejte vodu, aby hladina nepresahovala značku MAX. •

Je blokovaný výpustný otvor na aerosól? Príp. odstráňte blokujúce objekty. •
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Technické údaje
Model:                           381 431

Sieťový adaptér           vstup:            100 – 240 V ~ 50/60 Hz 

                                 výstup:          24 V 0,5 A 

Trieda ochrany:            II  

Druh krytia:                  IP20 (ochrana pred dotykom prsta alebo pod.)

Výkon:                          12 W

Veľkosť miestnosti:     do cca 15 m2

Doba prevádzky:          cca 10 hodín

+–



Číslo výrobku:

381 431

Vyrobené pre: 

BEURER GmbH • Söflinger Str. 218 • 89077 Ulm (Germany) • www.beurer.com
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