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Rozprašovač 
 

Popis přístroje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. kryt 

2. spínač 

3. provozní ukazatel 

4. výstup rozprašovače 

5. výstup vzduchu 

6. okénko pro stav hladiny vody 

7. rukojeť 

8. přístup pro napouštění vodní nádržky 

9. víko pro nádobu na led 

10. větrák 

11. připojení pro napájení 

12. nádoba na led 

13. otvor pro vypouštění vody 

14. odtok kondenzované vody pro mrazicí box 

 

 

 

 

Montáž 
1. Otevřete západku na vstupu do vodní nádržky a naplňte nádržku čistou vodou. Dejte pozor na to, 

aby hladina vody dosáhla do okénka pro stav hladiny, ale neplňte do nádržky přilíš mnoho vody. 

Poté nádržku opět zavřete. 

2. Otevřete víko od nádoby na led, vyjměte mrazicí box a postavte box alespoň na 8 hodin do mrazáku 

v ledničce nebo do samostatného mrazáku. Poté postavte mrazicí box zpět do nádoby na led a 

zavřete víko.  

 

Obsluha 
1. Připojte USB napájecí kabel k USB napájecímu konektoru chladničky a druhý konec kabelu připojte 

k USB nabíječce nebo k portu USB v počítači. 

2. V základním nastavení je přístroj vypnutý. Pro zapnutí stiskněte provozní spínač. Máte na výběr 

mezi 2 funkcemi:  

 

- Atomizační funkce 

ON   OFF 

=    atomizační a větrací funkce 
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Bezpečnostní pokyny 
1. Doporučujeme používat čistou vodu nebo vodu z vodovodu. Za žádných okolností byste neměli 

používat parfémy, repelenty proti komárům nebo jiné chemické látky na vodní bázi, které mohou 

ucpat rozprašovací filtr. 

2. Neplňte do nádržky příliš mnoho vody, aby nemohla voda přetéct a nemohl se tak poškodit větrák 

nebo ovládací panel. Hrozí nebezpečí zkratu. 

3. Dejte pozor na to, aby se náraze nebo ránou nepoškodily lopatky větráku. Lopatky nesmí být 

zasaženy tvrdými předměty. 

4. Atomizační filter nikdy nečistěte tvrdými předměty. Pro vyčištění otřete filtr pouze měkkým 

bavlněným hadříkem a trochou alkoholu.  

5. Pokud je hladina vody příliš nízká, začne blikat LED a přístroj se automaticky vypne. Podle toho 

naplňte vodní nádržku vodou. 

6. Vypněte prosím přístroj, pokud jej nepoužíváte. 

Technická data 

• materiál: ABS 

• rozměry:  17 x 15 x 17,5 cm 

• kapacita vodní nádržky: 175 ml 

• kapacita rozprašovací nádržky: 220 ml 

• provozní napětí (adaptér): 5V, 1 A (nabíjecí kabel USB) 

• dodávka: včetně USB kabelu (délka 1m) 

 

 

 


