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Úvod
DŮLEŽITÉ!
Tento návod přiložte k elektrickému osvěžovači vzduchu.

Tento návod si uschovejte pro budoucí použití.
Před prvním použitím zařízení se seznamte s obsahem návodu k obsluze.
Zařízení používejte pouze v souladu s jeho určením.
Identifikační údaje zařízení jsou umístěny na výrobku a jeho štítku nacházejícím se na obalu.
DŮLEŽITÉ!
Pokud budou jakékoli informace uvedené v návodu nesrozumitelné,
požádejte o pomoc přímo výrobce (adresa na 1. straně a na štítku).
Obecné bezpečnostní zásady
Při používání zařízení dodržujte obecná ustanovení BOZP a bezpečnostní zásady stanovené pro
domácí elektrická zařízení a podobná zařízení.
Toto zařízení mohou používat děti starší 8 let a také osoby se sníženými fyzickými, smyslovými
nebo duševními schopnostmi, s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi, pokud budou pod
dohledem nebo byly poučeny o bezpečném používání zařízení a pochopily z toho vyplývající
nebezpečí.
Zařízení vložte do elektrické nástěnné zásuvky ve svislé poloze.
Zařízení nestavějte vodorovně nebo vzhůru nohama – může se vylít tekutina z lavičky, což v
krajní situaci může vést k úrazu elektrickým proudem.
Zařízení nepoužívejte s jinými náplněmi než určenými výrobcem (náplně Brait).
Podrobné bezpečnostní zásady viz úplný návod k obsluze dostupný na webových stránkách
www.dramers.com.pl.
Bezpečnostní opatření a prostředky první pomoci vyplývající z použití náplně – viz bezpečnostní
list dostupný na webových stránkách www.dramers.com.pl.
Informace o bezpečnostních opatřeních jsou uvedeny také na obalu zařízení. Obal si uschovejte
pro budoucí použití.
Určení
Elektrický osvěžovač vzduchu je určen pro osvěžování vzduchu v obytných budovách,
kancelářských objektech atp. Je napájen z jednofázové sítě s napětím 230 V. Zabudovaný topný
článek zahřívá tekutinu a uvolňuje její páry, díky čemuž se místností šíří vůně osvěžující vzduch.
Zařízení je určeno pro použití ve svislé poloze. Náplň-lahvička s osvěžující tekutinou musí vždy
tvořit spodní část zařízení.
Výrobek pro vícenásobné použití. Stačí měnit náplně.
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Technická charakteristika a konstrukce

Jednotka

Elektrický osvěžovač
vzduchu

Druh napájení

-

1~, 230 V

Odběr proudu

W

max. 10 W

Třída ochrany

-

II

Objem náplně

ml

20

Teplota uchovávání
a používání zařízení

o

C

+5 - +25

Informace o složení
tekutiny

-

viz obal a
bezpečnostní list
dostupný na
webových stránkách
www.dramers.com.pl

Parametr

a) kryt zařízení

Součásti zařízení:
 plastový kryt
zástrčkou,

ukončený

2pinovou

 vyměnitelné vnější panely (2 druhy),
 vyměnitelná náplň.

b) vyměnitelná náplň

c) vyměnitelné vnější panely

Obr. 1. Elektrický osvěžovač vzduchu – konstrukce

a) pohled z boku

b) pohled zezadu

Obr. 2. Elektrický osvěžovač vzduchu – celkový pohled
Příprava k použití
Před použitím zkontrolujte, zda se při přepravě a dodávce nepoškodil kryt (prasknutí,
odloupnutí nebo rozbité sklo). Pokud zjistíte poškození, zařízení nepoužívejte.
Zkontrolujte také, zda jsou části plastového krytu rovně složené a zda nejsou uvolněné.
Zapnutí zařízení
Vyberte vyměnitelný vnější panel a namontujte jej na kryt zařízení. Montáž spočívá ve vsunutí
kolíků do otvorů zúžených dolů. Vytáhněte lahvičku, vyšroubujte zátku a vsuňte náplň do krytu
zařízení. Na lahvičce se na jedné straně nachází „zoubek“, který se musí při zasunutí lahvičky
zachytit o spodní hranu plastového krytu zařízení. Zasuňte lahvičku nadoraz, až uslyšíte kliknutí.
Náplň je správně umístěná v krytu.
Vložte zařízení do zásuvky. Vybírejte zásuvku, ve které jsou otvory nastaveny vodorovně.
Zařízení musí být v zásuvce vždy ve svislé poloze s lahvičkou otočenou dolů.
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Chcete-li snížit nebo zvýšit množství uvolňující se tekutiny, posouvejte knoflík umístěný v horní
části krytu ve směru značky „+“ nebo „−“ na krytu.
DŮLEŽITÉ!
Topný článek nelze vyměnit.
Výměna náplní
Dříve než začnete měnit náplň, vytáhněte zařízení z elektrické zásuvky. Zařízení držte svisle a
vytáhněte prázdnou náplň. Vložte novou náplň, předtím vyšroubujte zátku.
Uchovávání a čištění
Pokud zařízení nepoužíváte delší dobu, vytáhněte jej z elektrické zásuvky, ze zařízení vytáhněte
náplň a zašroubujte lahvičku.
Zařízení uchovávejte mimo dosah dětí, na místě, kde nebude vystaveno extrémním podmínkám
(teplota a vlhkost) a bude chráněno proti pádu. Riziko rozbití skleněné lahvičky.
Zařízení uchovávejte při pokojové teplotě, v suché místnosti.
Chcete-li očistit zařízení:
 vytáhněte jej ze zásuvky,
 nepoužívejte leptavé čisticí prostředky způsobující poškrábání,
 k čištění používejte měkký, netřepivý hadřík,
 nedovolte, aby vlhkost pronikla do vnitřku zařízení.
Zařízení nevyžaduje speciální údržbu.
Demontáž a likvidace
DŮLEŽITÉ!
Zařízení nevyhazujte do komunálního odpadu. Kryt zařízení podléhá
stejnému zužitkování jako elektrické výrobky. Náplň lze zužitkovat v souladu
se směrnicí 2008/98/ES.
Spotřebitel je ze zákona zavázán vrátit všechna opotřebená elektrická
zařízení. Je zakázáno vyhazovat je s domácím odpadem.
Elektrická zařízení odevzdejte bezplatně na místa zpětného odběru.
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