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Herzlichen Glückwunsch! Sie sind soeben Besitzer des aussergewöhnlichen und technisch 
hochmodernen Stylies Luftentfeuchters «PAVO» geworden. Dieser Luftentfeuchter wird Ihnen 
bei Gebrauchviel Freude machen und die Luftfeuchtigkeit in Ihren Räumen verbessern.
Wie bei allen elektrischen Haushaltgeräten sind bei der Bedienung des Luftentfeuchters beson-
dere Vorsichtsmassnahmen zur Vermeidung von Verletzungen, sowie Brand oder Schäden am 
Gerät erforderlich. Vor dem ersten Gebrauch lesen Sie bitte diese Betriebsanleitung sorgfältig 
durch und beachten Sie die Sicherheitsrichtlinien sowie die Sicherheitshinweise am Gerät.

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE
 Bitte lesen Sie die Gebrauchsanweisung genau durch, bevor Sie den Luftentfeuchter Stylies PAVO das erste Mal 
in Betrieb nehmen und bewahren Sie diese zum späteren Nachschlagen gut auf, übergeben Sie diese ggf. an den 
Nachbesitzer weiter.
 Für Schäden, die durch Nichtbeachten dieser Gebrauchsanweisung entstehen, lehnt die Coplax AG jegliche Haftung ab.
Das Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich 
des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden 
Gefahren verstanden haben. Reinigung und Benutzer-Wartung dürfen nicht durch Kinder 
durchgeführt werden, es sei denn, sie sind ab 8 Jahren und beaufsichtigt. Halten Sie das Gerät 
und seine Kabel ausserhalb der Reichweite von Kindern jünger als 8 Jahre.
Kinder unter 3 Jahren sind vom Gerät fernzuhalten; es sei denn sie werden ständig überwacht.
Kinder ab 3 Jahren und jünger als 8 Jahre dürfen das Gerät nur ein- und ausschalten, wenn 
sie beaufsichtigt werden oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen 
wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben, vorausgesetzt, dass das 
Gerät in seiner normalen Gebrauchslage platziert oder installiert ist. Kinder ab 3 Jahren und 
jünger als 8 Jahre dürfen das Gerät nicht an das Stromnetz anschliessen, es nicht regulieren 
oder reinigen und keine Wartung durchführen.
Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller oder in einer vom Hersteller 
zugelassenen Werkstatt oder von ähnlich qualifizierten Personen ersetzt werden, um Gefahren 
zu vermeiden.
Das Gerät ist nur zur Verwendung in Innenräumen geeignet.
Das Gerät nicht im Freien aufbewahren.
Stellen Sie den Luftentfeuchter auf eine ebene, feste, wasserunempfindliche Fläche. Achten Sie auf einen sicheren 
Stand, so dass der Luftentfeuchter weder umfallen noch herunterfallen kann. Sollte der Luftentfeuchter umkippen, 
ziehen Sie umgehend den Stecker aus der Steckdose. Wasser kann Möbel und Fussbodenbeläge beschädigen.
Wickeln Sie das Netzkabel vollständig ab. Ein nicht vollständig abgewickeltes Kabel kann zu Überhitzung führen und einen 
Brand verursachen.

Verwenden Sie kein Verlängerungskabel, Steckerleiste, geschaltete Steckdose, oder stufenlosen Geschwindigkeitsregler. 
Dies kann zu einer Überhitzung, Brand, Stromschlag oder Ausfall des Kompressors führen.
Schliessen Sie den Luftentfeuchter nur an eine einphasige, geerdete Steckdose mit der auf dem Typenschild 
angegebenen Netzspannung an. 
Schalten Sie den Luftentfeuchter stets mit der Betriebstaste aus und ziehen Sie stets den Netzstecker aus der 
Steckdose, wenn der Luftentfeuchter nicht gebraucht, oder wenn er bewegt, angefasst oder gereinigt wird. Zum 
Herausziehen des Netzsteckers nicht am Kabel zerren.
Ziehen Sie nicht den Netzstecker aus der Steckdose, während der Luftentfeuchter in Betrieb ist, sondern schalten Sie 
immer zuerst den Luftentfeuchter mit der Betriebstaste aus.
Der Luftentfeuchter arbeitet optimal bei einer Raumtemperatur von 13 °C bis 35 °C. Eine optimale Entfeuchtungsleistung 
ist nur im höheren Temperaturbereich (ab 22 °C) und bei hoher Luftfeuchtigkeit (ab 70%) erreichbar. (Die niedrigste 
Betriebstemperatur beträgt 5°C, die niedrigste relative Luftfeuchtigkeit 30%. Die höchste Betriebstemperatur beträgt 
40°C, die höchste relative Luftfeuchtigkeit 90%.)
Verwenden Sie den Luftentfeuchter nicht in der Nähe von leicht entflammbaren Gasen oder Stoffen, in der Nähe von 
offenem Feuer oder an einer Stelle, wo Öl oder Wasser spritzen können. Sprühen Sie keine Insektizide oder ähnliche 
Substanzen auf den Luftentfeuchter. Stellen Sie sicher, dass der Luftentfeuchter nicht direkter Sonneneinstrahlung 
ausgesetzt wird. Verwenden Sie den Luftentfeuchter nicht in einem Treibhaus oder in der Nähe eines Bades, einer 
Dusche oder eines Schwimmbeckens. Stellen Sie keine heissen oder schweren Gegenstände auf den Luftentfeuchter.
Die Luftein- und -austrittsöffnungen müssen während des Entfeuchtungsbetriebes immer geöffnet sein. Achten Sie 
darauf, dass keine Gegenstände in die Luftein- oder –austrittsöffnungen geraten können. Dies kann zu einer Überhitzung, 
Brand oder Stromschlag führen. Der Luftentfeuchter darf nicht hinter Vorhängen oder anderen Gegenständen oder 
Hindernissen, die die Luftzirkulation störend beeinflussen können, aufgestellt werden. Ein Sicherheitsabstand von 
mindestens 50 cm von anderen Gegenständen ist einzuhalten. Zudem ist ein Sicherheitsabstand von mindestens 60 cm 
zu Nasszellen wie Duschen, Waschbecken, Spülbecken, Badewannen etc. einzuhalten. Von festen Wasseraustrittsstellen 
ist zudem ein Abstand von 120 cm erforderlich.
Beim Einsatz zur Trocknung von Textilien muss ein Mindestabstand von 50 cm zwischen Textilien und Luftentfeuchter 
eingehalten werden. Es darf kein Wasser auf das Gerät tropfen.
Entfernen Sie nicht den Wassertank, wenn der Luftentfeuchter in Betrieb ist. Restwasser könnte Möbel und 
Fussbodenbeläge beschädigen.
Warten Sie 3 - 5 Minuten, nachdem Sie den Luftentfeuchter ausgeschaltet haben, bevor Sie ihn wieder in Betrieb 
nehmen.
Tauchen Sie den Luftentfeuchter nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein und schütten Sie nicht Wasser oder 
andere Flüssigkeiten über das Gerät oder in die Luftein- und -austrittsöffnungen.
Reinigen Sie regelmässig den Luftentfeuchter und beachten Sie dazu die Reinigungsanleitung.
Transportieren Sie den Luftentfeuchter stets aufrecht. Vor der ersten Inbetriebnahme lassen Sie den Luftentfeuchter 
24 Stunden aufrecht stehen. Stellen Sie den Luftentfeuchter nach jedem Transport sofort aufrecht hin und warten 
Sie mindestens 60 Minuten, bevor Sie den Luftentfeuchter in Betrieb nehmen. Leeren Sie vor jedem Transport den 
Wassertank.
Der Luftentfeuchter darf nur entsprechend den Anweisungen dieser Gebrauchsanweisung verwendet werden. 
Bei Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann es zu Verletzungen, zu einem Brand, zu einem Stromschlag oder zu 
Gerätedefekten kommen.
Der Luftentfeuchter ist ausschliesslich für den privaten Gebrauch in Innenräumen und nicht für den gewerblichen 
Gebrauch bestimmt.
Nehmen Sie diesen Luftentfeuchter nicht in Betrieb, wenn er beschädigt ist oder Beschädigungen aufweisen könnte 
oder nicht richtig funktioniert. Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.
Das Gerät darf nur in Übereinstimmung mit den nationalen Vorschriften für elektrische Anschlüsse verwendet werden.
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D!kujeme vám, "e jste si vybrali jeden z #ady kvalitních v$robk% zna&ky Stylies. V!#íme, "e vám 
odvlh&ova& vzduchu «Pavo» p#inese pot!'ení a zlep'ení kvality vzduchu v místnosti, kde jej bu-
dete pou"ívat.
V!nujte prosím zv$'enou pozornost obsluze p#ístroje tak, aby nedo'lo ke zran!ní, 'kodám na 
va'em majetku nebo po'kození p#ístroje. Proto si nejd#ív p#e&t!t

D(LE)ITÉ BEZPE*NOSTNÍ POKYNY
P!ed prvním uvedením p!ístroje do provozu si pe"liv# p!e"t#te návod k obsluze odvlh"ova"e 
vzduchu Pavo a dob!e ho uschovejte na bezpe"ném míst# k pozd#j$ímu nahlédnutí, resp. p!edejte 
ho následnému majiteli spolu s p!ístrojem.
Spole"nost Coplax AG, resp. dovozce odmítá jakékoliv ru"ení za $kody, které vzniknou nedodr%ením 
tohoto návodu k obsluze.
P!ístroj je ur"en pouze pro pou%ití v interiéru a pro ú"ely popsané v 
tomto návodu k obsluze. P!ístroj není ur"en pro pou%ití v pr&myslu. 
Pou%ití v rozporu s tímto ur"ením, jako% i technické zm#ny na p!ístroji 
mohou vést k ohro%ení zdraví a %ivota.
Tento p!ístroj není ur"en k pou%ívání osobami (v"etn# d#tí) s 
omezen'mi fyzick'mi, smyslov'mi nebo du$evními schopnostmi "i 
osobami, které nemají pat!i"né zku$enosti a/nebo znalosti, leda%e 
by na n# dohlí%ela osoba odpov#dná za jejich bezpe"nost nebo od ní 
obdr%ely pokyny, jak p!ístroj pou%ívat.
Je nutné dohlí%et na d#ti, aby si s p!ístrojem nehrály.
Kabel p!ipojujte pouze k odpovídajícímu zdroji st!ídavého proudu. 
Dbejte na hodnoty nap#tí uvedené na p!ístroji.
Je nutné dohlí%et na d#ti, aby si s p!ístrojem nehrály.
Kabel p!ipojujte pouze k odpovídajícímu zdroji st!ídavého proudu. Dbejte na hodnoty nap#tí uvedené 
na p!ístroji.
Odvlh"ova" umíst#te na pevn', rovn' a vod#odoln' povrch. Ujist#te se, %e stojí bezpe"n#, aby se 
nemohl p!evrhnout nebo spadnout. Pokud by se p!evrhl, okam%it# vytáhn#te elektrick' kabel ze 
zásuvky. Voda by mohla po$kodit nábytek a podlahové krytiny.
Napájecí kabel !ádn# rozmotejte, pokud by nebyl !ádn# rozmotan', mohlo by dojít k jeho p!eh!átí 
a vzplanutí.
Nepou%ívejte prodlu%ovací kabely, "asov' spína" nebo spínací "i dálkov# ovládané zásuvky. Toto 
m&%e zp&sobit p!eh!átí, po%ár, zkrat, zásah elektrick'm proudem nebo poruchu kompresoru. 
P!ístroj v%dy vypn#te tla"ítkem zapnout/vypnout a v%dy vytáhn#te napájecí kabel ze zásuvky, pokud 
není odvlh"ova" v provozu nebo pokud jej p!emis(ujete, "istíte "i s ním jinak nakládáte

 

)esky
Fungování odvlh"ova"e je závislé na vnit!ní teplot# odvlh"ované místnosti, její% teplota by m#la mít 
mezi 13° a 35°C, optimální odvlh"ovací v'kon je dosa%iteln' pouze za vy$$ích teplot (od 22°C) a 
p!i vy$$í relativní vlhkosti (od 70%), p!i ni%$ích hodnotách se ú"innost odvlh"ování sni%uje (Nejni%$í 
doporu"ená teplota je 5°C a nejni%$í relativní vlhkost 30%; nejvy$$í doporu"ená teplota je 40°C a 
relativní vlhkost 90%).
Je p!ísn# zakázáno zasahovat jak'mikoliv p!edm#ty dovnit! p!ístroje.
Je-li sí(ov' kabel po$kozen, musí b't vym#n#n kvalifikovanou osobou.
Zástr"ku nikdy nevytahujte ze zásuvky tahem za sí(ov' kabel ani vlhk'ma rukama.
P!ístroj neumis(ujte v blízkosti tepelného zdroje ani ho!lav'ch plyn& "i látek nebo tam, kde by 
mohlo dojít k post!íkání p!ístroje vodou nebo oleji. Nepou%ívejte v blízkosti odvlh"ova"e insekticidy 
nebo podobné látky. Ujist#te se, %e p!ístroj není vystaven p!ímému slune"nímu %áru. Nepou%ívejte 
odvlh"ova" ve skleníku nebo v blízkosti vany, sprchy "i bazénu. Nepokládejte na odvlh"ova" %ádné 
horké nebo t#%ké p!edm#ty.
Dbejte na to, aby otvory pro p!ívod a odvod vzduchu nebyly ni"ím zakryté a byly v%dy p!i procesu 
odvlh"ování otev!ené, jinak m&%e dojít k p!eh!átí p!ístroje, po%áru nebo zásahu elektrick'm 
proudem. Neumis(ujte p!ístroj do bezprost!ední blízkosti st#n, záclon, záv#s&, nábytku "i jin'ch 
objekt&, které by mohly zabránit cirkulaci vzduchu. Musí b't dodr%ena bezpe"ná vzdálenost od jin'ch 
objekt& minimáln# 50 cm, v p!ípad# vlhk'ch prostor& jako sprchy, umyvadla, d!ezy, vany je bezpe"ná 
vzdálenost 60 cm a od p!ívodního kohoutku vody musí b't zachována bezpe"ná vzdálenost 120 cm.
V p!ípad#, %e budete p!ístroj pou%ívat pro su$ení prádla, pov#ste prádlo ve vzdálenosti nejmén# 50 
cm od p!ístroje. V %ádném p!ípad# nenechte vodu z mokrého prádla kapat na odvlh"ova".
Nevytahujte nádr%ku na vodu, pokud je p!ístroj v provozu. Kapky zb'vající vody mohou po$kodit 
nábytek nebo podlahové krytiny.
Pokud p!ístroj vypnete, vy"kejte 3-5 minut ne% jej znova zapnete.
Nepono!ujte odvlh"ova" do vody ani jin'ch tekutin a nelijte vodu ani jiné tekutiny na p!ístroj ani do 
otvor& na p!ívod a odvod vzduchu.
Pravideln# "ist#te odvlh"ova" dle uveden'ch instrukcí.
Odvlh"ova" v%dy p!emís(ujte pouze ve vzp!ímené poloze. P!ed prvním pou%itím postavte p!ístroj 
do vzp!ímené polohy na 24 hodin p!ed zapnutím. V%dy po p!emíst#ní zvlh"ova"e jej postavte do 
vzp!ímené polohy a vy"kejte alespo* 60 minut, ne% jej znova zapnete. Nádr%ka na vodu musí b't 
v%dy p!ed transportem vyprázdn#na.
S p!ístrojem nakládejte pouze podle tohoto návodu na pou%ití. Nedodr%ení tohoto návodu na pou%ití 
m&%e vést ke zran#ní, po%áru, zásahu elektrick'm proudem nebo k po$kození p!ístroje a ke ztrát# 
záruky.
Nepou%ívejte p!ístroj pokud je vadn' nebo po$kozen' nebo nefunguje správn#.
Za!ízení je t!eba nainstalovat v souladu s p!íslu$n'mi platn'mi normami a p!edpisy
P!ístroj neuchovávejte ani neprovozujte ve venkovním prost!edí.
Nepou%ívan' p!ístroj vlo%te do obalu a skladujte na suchém míst# mimo dosah d#tí.
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S p!ístrojem nakládejte pouze podle tohoto návodu na pou%ití. Nedodr%ení tohoto návodu na pou%ití 
m&%e vést ke zran#ní, po%áru, zásahu elektrick'm proudem nebo k po$kození p!ístroje a ke ztrát# 
záruky.
Nepou%ívejte p!ístroj pokud je vadn' nebo po$kozen' nebo nefunguje správn#.
Za!ízení je t!eba nainstalovat v souladu s p!íslu$n'mi platn'mi normami a p!edpisy
P!ístroj neuchovávejte ani neprovozujte ve venkovním prost!edí.
Nepou%ívan' p!ístroj vlo%te do obalu a skladujte na suchém míst# mimo dosah d#tí.
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POPIS P!ÍSTROJE

P!ístroj se skládá z následujících hlavních "ástí:

!"# Ovládací panel 
$"# V#stup vzduchu (nezakr#vat)
%"# T$lo odvlh"ova"e
&"# –  «POWER» tla"ítko zapnout/vypnout a  

  kontrolní displej:  
  –  «WATER FULL»: nádr%ka na vodu je  
   plná 
  – «RUN»: p!ístroj je v provozu 
  – «DEFROST»: odmrazovací funkce  
   pro v#parník v p!ípad$ vzniku  
   námrazy

'"# –  «SPEED»: rychlost proud$ní vzduchu 
    (1-2)

("# –  «TIMER»: "asova" pro automatické 
    nastavení vypnutí/zapnutí p!ístroje  
     (1, 2, 4 nebo 8 h)

)"# –  «HUMID» Volitelná úrove& vlhkosti  
    (40, 50, 60 % nebo kontinuální re%im)

*"# Dr%adlo

+"# P!ívod vzduchu (nezakr#vat)
!,"# P!ipojení na hadici k odvodu vody
!!"# Dr%adlo k vodní nádr%ce
!$"# Ukazatel vodní hladiny
!%"# Úchyty k otevírání vodní nádr%ky
!&"# Dr%adlo k vodní nádr%ce (vyta%ené ven)
!'"# Víko vodní nádr%ky
!("# Kazeta pro upevn$ní filtru
!)"# Vstupní filtr na p!ívodu vzduchu
!*"# Krytka p!ívodu vzduchu
!+"# Úchyty k otevírání krytky p!ívodu vzduchu
$,"# Hadice k odvodu vody (není sou"ástí dodáv-

ky; vnit!ní/vn$j'í pr(m$r 8/10 mm)
$!"# P!ipojení na hadici k odvodu vody
$$"# Víko nádr%ky na vodu
$%"# Dr%adlo k vodní nádr%ce
$&"# Plovák
$'"# Pr(hledná vodní nádr%ka

POKYNY PRO PRVNÍ UVEDENÍ P!ÍSTROJE DO PROVOZU – rychl" pr#vodce

Tento stru"n# postup vám pom(%e uvést za!ízení do provozu v n$kolika krocích. Více podrobností 
naleznete v následující kapitole. 

2.

!"# Umíst$te p!ístroj na stabilní a vod$odoln# povrch. Nepokládej-
te ho p!ímo na koberec nebo na d!ev$nou podlahu. 
D#le$ité:  Pro správnou funkci p%ístroje je doporu&eno, vy-
&kat nejmén' hodinu, ne$ jej zapnete. Dbejte, aby byl p!ístroj 
transportován v%dy ve vzp!ímené poloze a nikdy nebyl polo%en.   

$"# Zatáhn$te za úchyty k otevírání nádr%ky (13) (na zadní stran$) 
a vyjm$te nádr%ku ven. Ujist$te se, %e uvnit! nádr%ky není %ád-
n# balicí materiál. Pokud ne, vra)te nádr%ku zp$t do p!ístroje a 
p!esv$d"te se, %e správn$ zapadla na své místo. 
 

%"# Zapojte napájecí kabel do zásuvky (v'echny LED kontrolky se 
rozsvítí "erven$). Nep!ipojujte k "asova"i nebo ke spínací "i dál-
kov$ ovládané zásuvce ani nepou%ívejte prodlu%ovací kabel.

 
 

1 h

Úchyty k otevírání krytky 
p!ívodu vzduchu Úchyty k otevírání krytky 

p!ívodu vzduchu

5.

6.

6.

6.

6.

5.

&"# Pro správné fungování odvlh"ova"e zav!e-
te okna i dve!e. 

'"# Zapnutí: Stiskn$te tla"ítko  «POWER» 
(rozsvítí se «Run», klapky p!ívodu vzduchu se 
otev!ou a spustí se ventilátor a kompresor)  
Vypnutí: znovu stiskn$te tla"ítko 
«POWER» .  
 D#le$itá upozorn'ní: 
–  Pokud byl odvlh"ova" krátce p!ed op$tovn#m uvedením do pro-

vozu vypnut#, kompresor bude spu't$n s t!íminutov#m zpo%d$ním 
(=ochrana kompresoru).

– «WATER FULL»  nádr%ka na vodu je plná  vylejte vodu z ná-
dr%ky  návod na str str. 76. 

– «DEFROST»  byl zahájen odmrazovací proces  str. 77. 

("# Nastavení:
–   «SPEED»  nastavení stupn$ v#konu – nízk# «1»/vysok# 

«2»
–   «TIMER»  za!ízení se automaticky zapne nebo vypne po 

1, 2, 4 nebo 8 hodinách
– Automatické zapnutí: Nejprve vypn$te p!ístroj a poté stiskej-

te tla"ítko "asova"e «TIMER» dokud nenastavíte po%adovan# 
"as rozsvícením dané LED kontrolky. Pokud se nerozsvítí LED 
kontrolky, je funkce "asova"e vypnuta. Zapnete ji stiskem tla-
"ítka «TIMER».

– Automatické vypnutí: Nejprve zapn$te p!ístroj a poté stiskej-
te tla"ítko "asova"e «TIMER» dokud nenastavíte po%adovan# 
"as rozsvícením dané LED kontrolky. Pokud se nerozsvítí LED 
kontrolky, je funkce "asova"e vypnuta. Zapnete ji stiskem tla-
"ítka «TIMER».

–   «HUMID»  nastavení po%adované vlhkosti
– «CONTINUE»  kontinuální re%im k zaji't$ní co nejrychlej'ího 

odvlh"ení, jaké je v dan#ch podmínkách mo%né. «40, 50, 60 %» 
 po%adovaná relativní vlhkost (40 % = su''í, 60 % = vlh"í).

)"# «WATER FULL» = nádr$ka na vodu je plná
– Nádr%ka je plná  kompresor se vypne  vyprázdn$te nádr%ku
– K odvodu vody lze také pou%ít hadici (není sou"ástí dodávky)  

str. 77
– Vyjmutí nádr$ky na vodu  Zatáhn$te za úchyty k otevírání 

nádr%ky (13) na zadní stran$ a vyjm$te nádr%ku ven. Dr%te ná-
dr%ku za modré dr%adlo a vylejte vodu do d!ezu (není pot!eba 
otevírat víko nádr%ky).

 D#le$ité upozorn'ní:
 Nepou%ívejte vodu z nádr%ky k jin#m ú"el(m (obsahuje r(zné 

ne"istoty zachycené ze vzduchu). *ist$te ka%d# m$síc vnit!ek 
nádr%ky z hygienick#ch d(vod(.

– Vrácení nádr$ky zp't  sklopte dr%adlo nádr%ky  zasu&te 
nádr%ku zp$t, dokud nezapadne na své místo (kontrolka u «WA-
TER FULL» zhasne a kompresor se po po ur"ité dob$ spustí).
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a vyjm$te nádr%ku ven. Ujist$te se, %e uvnit! nádr%ky není %ád-
n# balicí materiál. Pokud ne, vra)te nádr%ku zp$t do p!ístroje a 
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te tla"ítko "asova"e «TIMER» dokud nenastavíte po%adovan# 
"as rozsvícením dané LED kontrolky. Pokud se nerozsvítí LED 
kontrolky, je funkce "asova"e vypnuta. Zapnete ji stiskem tla-
"ítka «TIMER».

– Automatické vypnutí: Nejprve zapn$te p!ístroj a poté stiskej-
te tla"ítko "asova"e «TIMER» dokud nenastavíte po%adovan# 
"as rozsvícením dané LED kontrolky. Pokud se nerozsvítí LED 
kontrolky, je funkce "asova"e vypnuta. Zapnete ji stiskem tla-
"ítka «TIMER».

–   «HUMID»  nastavení po%adované vlhkosti
– «CONTINUE»  kontinuální re%im k zaji't$ní co nejrychlej'ího 

odvlh"ení, jaké je v dan#ch podmínkách mo%né. «40, 50, 60 %» 
 po%adovaná relativní vlhkost (40 % = su''í, 60 % = vlh"í).

)"# «WATER FULL» = nádr$ka na vodu je plná
– Nádr%ka je plná  kompresor se vypne  vyprázdn$te nádr%ku
– K odvodu vody lze také pou%ít hadici (není sou"ástí dodávky)  

str. 77
– Vyjmutí nádr$ky na vodu  Zatáhn$te za úchyty k otevírání 

nádr%ky (13) na zadní stran$ a vyjm$te nádr%ku ven. Dr%te ná-
dr%ku za modré dr%adlo a vylejte vodu do d!ezu (není pot!eba 
otevírat víko nádr%ky).

 D#le$ité upozorn'ní:
 Nepou%ívejte vodu z nádr%ky k jin#m ú"el(m (obsahuje r(zné 

ne"istoty zachycené ze vzduchu). *ist$te ka%d# m$síc vnit!ek 
nádr%ky z hygienick#ch d(vod(.

– Vrácení nádr$ky zp't  sklopte dr%adlo nádr%ky  zasu&te 
nádr%ku zp$t, dokud nezapadne na své místo (kontrolka u «WA-
TER FULL» zhasne a kompresor se po po ur"ité dob$ spustí).
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PRVNÍ  POU!ITÍ/ FUNGOVÁNÍ – PODROBN"J#Í POPIS

!"# Umíst!te p"ístroj na stabilní a vod!odoln# povrch. Nepokládejte ho p"ímo na koberec nebo na 
d"ev!nou podlahu.  
D$le%ité:  Abyste se ujistili, $e b!hem p"epravy nebyl kompresor po%kozen, vy&kejte nejmén! ho-
dinu, ne% p&ístroj zapnete. Tím se umo$ní správné usazení chladicí kapaliny, aby nedo%lo k po%ko-
zení kompresoru (bez záruky).

$"# Zatáhn!te za úchyty k otevírání nádr$ky (na zadní stran!) a vyjm!te nádr$ku ven. Ujist!te se, $e 
uvnit" nádr$ky není $ádn# balicí materiál. Pokud ne, vra'te nádr$ku zp!t do p"ístroje a p"esv!d&te 
se, $e správn! zapadla na své místo.

%"# Zapojte napájecí kabel do zásuvky (v%echny LED kontrolky se rozsvítí &erven!). 
&"# Pro správné fungování odvlh&ova&e zav"ete okna i dve"e.
'"# Zapn!te p"ístroj stiskem tla&ítka  «POWER». (erven! se rozsvítí kontrolka «Run», klapky p"í-

vodu vzduchu se otev"ou a spustí se ventilátor a kompresor.  Stiskem stejného tla&ítka p"ístroj 
vypnete. 
D$le%itá upozorn'ní:
– Pokud byl odvlh&ova& krátce p"ed op!tovn#m uvedením do provozu vypnut#, kompresor bu-

de spu%t!n s t"íminutov#m zpo$d!ním (=ochrana kompresoru).
– Pokud se rozsvítí kontrolka «WATER FULL», pak je nádr$ka na vodu plná a pot"ebuje vy-

prázdnit  návod na str. 77. Kompresor z)stane mimo provoz, dokud nebude nádr$ka zp!t 
na míst!.

– P"ístroj není dovoleno zapojovat k &asova&i nebo spínací zásuvce &i pou$ívat prodlu$ovací 
kabel – hrozí po%kození kompresoru

– «DEFROST»  byl zahájen odmrazovací proces  vysv!tlení na str. 77 

("# Dal(í nastavení displeje
–  «SPEED» : Slou$í k nastavení stupn! v#konu – nízk# «1»/vysok# «2»
–  «TIMER»: (asova& - za"ízení se automaticky zapne nebo vypne po 1, 2 ,4 nebo 8 hodi-

nách
–  «HUMID» : Slou$í k nastavení po$adované vlhkosti. Po zapnutí je p"ístroj nastaven na 

kontinuální provoz «CONTINUE». Tento mód je vhodn# pro velmi vysokou vlhkost nebo pro 
co nejrychlej%í vysu%ení. Pokud vysou%enou místnost normáln! pou$íváte, je doporu&ená 
vlhkost 50 %. Pokud bude dosa$eno po$adované vlhkosti, vypne se kompresor p"ístroje, 
dokud se vlhkost znova nezv#%í. Ventilátor z)stane nadále v provozu, aby mohla b#t vlhkost 
neustále m!"ena 

)"# «WATER FULL» = nádr%ka na vodu je plná
– Pokud je nádr$ka na vodu plná, kompresor se zastaví a rozsvítí se kontrolka «WATER FULL»
– K odvodu vody lze také pou$ít hadici (není sou&ástí dodávky) 
– Vyjmutí nádr$ky na vodu: Zatáhn!te za úchyty k otevírání nádr$ky (13) na zadní stran! a 

vyjm!te nádr$ku ven. Dr$te nádr$ku za modré dr$adlo a vylijte vodu do d"ezu (není pot"eba 
otevírat víko nádr$ky).

– Vrácení nádr$ky zp!t: Sklopte dr$adlo nádr$ky a zasu*te nádr$ku zp!t, dokud nezapadne 
na své místo (kontrola u «WATER FULL» zhasne a kompresor se po ur&ité dob! spustí).

D$le%itá upozorn'ní:
– Nepou$ívejte vodu z nádr$ky k jin#m ú&el)m (obsahuje r)zné ne&istoty zachycené ze vzdu-

chu). 
– Vnit"ek nádr$ky na vodu je t"eba z hygienick#ch d)vod) minimáln! jednou za m!síc um#-

vat pomocí teplé vody a b!$ného &isticího prost"edku. Nejprve odstra*te víko nádr$ky (22) 
(dr$te víko za horní okraj a lehce jej otá&ejte nahoru a poté odklopte od sebe). Nádr$ku ani 

víko neumis'ujte do my&ky na nádobí, ani nepou$ívejte abrazivní &isti&, proto$e by mohlo do-
jít k po%kození.

*"# P&ipojení hadice k odvodu vody
– Pokud je v místnosti napojení na vodovodní odpad, je mo$né odvád!t vodu p"ímo do tohoto 

odpadu. Pak není t"eba nádr$ku vyprazd*ovat. K p"ístroji je pot"eba p"ipojit odvodovou ha-
dici (není sou&ástí dodávky) - vnit"ní/vn!j%í pr)m!r 8/10 mm.

– Odstra*te krytku p"ipojení odvodové hadice (10) a poté umíst!te hadici k p"ipojení.
– D$le%ité upozorn'ní:
– Hadice musí le$et v samospádu, nesmí b#t zahnutá nahoru, proto$e by to zabránilo odtoku vody.

+"# Automatické odmrazování
– Kontrolka «DEFROST» se rozsvítí, pokud teplota v#parníku dosáhne – 1°C a vytvo"í se na 

n!m ledová vrstva. To se m)$e stát po p"ibli$n! 20 minutách kontinuálního provozu nebo 
p"i nízk#ch teplotách v místnosti. Kompresor se zastaví a nastane automatické odmrazo-
vání. Ventilátor z)stane nadále v provozu a vzniklá voda bude odvedena p"ímo do nádr$ky. 
Pokud bude led odstran!n do p!ti minut, kompresor bude automaticky ihned uveden do 
provozu a zhasne se kontrolka «DEFROST». Pokud ne, p"ístroj se za dvacet minut vypne 
(ochrana kompresoru).

!,"# Ochranné okruhy
– Vá% odvlh&ova& je pr)b!$n! monitorován pomocí ochranného okruhu, kter# automaticky 

vypne kompresor v p"ípad! jakéhokoliv problému. To chrání kompresor p"ed p"etí$ením, ke 
kterému m)$e dojít p"i jeho zapnutí po té, co byl t!sn! p"edtím vypnut. Kompresor tak bu-
de v$dy zapnut a$ po 1-3 minutách.

– Ochrann# okruh také hlídá teplotu p"ístroje; pokud klesne pod 0°C nebo vystoupí nad 
40°C, bude p"ístroj automaticky vypnut nebo bude odep"eno jeho zapnutí. P"ístroj m)$e 
b#t uveden zp!t do provozu, jen pokud se teplota vrátí do správného rozmezí a napájecí ka-
bel je vypojen a znova zapojen („Reset“)

– Po v#padku elektrického proudu se p"ístroj znovu uvede do provozu podle posledního na-
stavení. D$le%ité upozorn'ní: Z bezpe&nostních d)vod) nelze p"ístroj p"ipojovat k &asova&i 
nebo spínacím zásuvkám – mohlo by dojít k po%kození kompresoru!

!!"# Hygrostat
– V p"ístroji je integrovan# hygrostat, kter# m!"í relativní vlhkost a "ídí odvlh&ovací proces.
– D$le%ité upozorn'ní: Standardní odchylka tohoto typu hygrostatu je 5 %. To znamená, $e 

nam!"ená hodnota relativní vlhkosti m)$e kolísat a m)$e se li%it od hodnot nam!"en#ch ji-
n#mi p"ístroji.
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PRVNÍ  POU!ITÍ/ FUNGOVÁNÍ – PODROBN"J#Í POPIS

!"# Umíst!te p"ístroj na stabilní a vod!odoln# povrch. Nepokládejte ho p"ímo na koberec nebo na 
d"ev!nou podlahu.  
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$"# Zatáhn!te za úchyty k otevírání nádr$ky (na zadní stran!) a vyjm!te nádr$ku ven. Ujist!te se, $e 
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vypnete. 
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de spu%t!n s t"íminutov#m zpo$d!ním (=ochrana kompresoru).
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na míst!.
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("# Dal(í nastavení displeje
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–  «TIMER»: (asova& - za"ízení se automaticky zapne nebo vypne po 1, 2 ,4 nebo 8 hodi-

nách
–  «HUMID» : Slou$í k nastavení po$adované vlhkosti. Po zapnutí je p"ístroj nastaven na 

kontinuální provoz «CONTINUE». Tento mód je vhodn# pro velmi vysokou vlhkost nebo pro 
co nejrychlej%í vysu%ení. Pokud vysou%enou místnost normáln! pou$íváte, je doporu&ená 
vlhkost 50 %. Pokud bude dosa$eno po$adované vlhkosti, vypne se kompresor p"ístroje, 
dokud se vlhkost znova nezv#%í. Ventilátor z)stane nadále v provozu, aby mohla b#t vlhkost 
neustále m!"ena 
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– Pokud je nádr$ka na vodu plná, kompresor se zastaví a rozsvítí se kontrolka «WATER FULL»
– K odvodu vody lze také pou$ít hadici (není sou&ástí dodávky) 
– Vyjmutí nádr$ky na vodu: Zatáhn!te za úchyty k otevírání nádr$ky (13) na zadní stran! a 

vyjm!te nádr$ku ven. Dr$te nádr$ku za modré dr$adlo a vylijte vodu do d"ezu (není pot"eba 
otevírat víko nádr$ky).

– Vrácení nádr$ky zp!t: Sklopte dr$adlo nádr$ky a zasu*te nádr$ku zp!t, dokud nezapadne 
na své místo (kontrola u «WATER FULL» zhasne a kompresor se po ur&ité dob! spustí).

D$le%itá upozorn'ní:
– Nepou$ívejte vodu z nádr$ky k jin#m ú&el)m (obsahuje r)zné ne&istoty zachycené ze vzdu-

chu). 
– Vnit"ek nádr$ky na vodu je t"eba z hygienick#ch d)vod) minimáln! jednou za m!síc um#-

vat pomocí teplé vody a b!$ného &isticího prost"edku. Nejprve odstra*te víko nádr$ky (22) 
(dr$te víko za horní okraj a lehce jej otá&ejte nahoru a poté odklopte od sebe). Nádr$ku ani 

víko neumis'ujte do my&ky na nádobí, ani nepou$ívejte abrazivní &isti&, proto$e by mohlo do-
jít k po%kození.
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!,"# Ochranné okruhy
– Vá% odvlh&ova& je pr)b!$n! monitorován pomocí ochranného okruhu, kter# automaticky 
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– Ochrann# okruh také hlídá teplotu p"ístroje; pokud klesne pod 0°C nebo vystoupí nad 
40°C, bude p"ístroj automaticky vypnut nebo bude odep"eno jeho zapnutí. P"ístroj m)$e 
b#t uveden zp!t do provozu, jen pokud se teplota vrátí do správného rozmezí a napájecí ka-
bel je vypojen a znova zapojen („Reset“)

– Po v#padku elektrického proudu se p"ístroj znovu uvede do provozu podle posledního na-
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!!"# Hygrostat
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– D$le%ité upozorn'ní: Standardní odchylka tohoto typu hygrostatu je 5 %. To znamená, $e 

nam!"ená hodnota relativní vlhkosti m)$e kolísat a m)$e se li%it od hodnot nam!"en#ch ji-
n#mi p"ístroji.
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ÚDR!BA A POSTUP P"I #I$T%NÍ

• P!ed provedením údr"by a po ka"dém pou"ívání vypn#te p!ístroj a vytáhn#te p!ívodní kabel ze 
zásuvky. Pozor! P!ístroj se nikdy nesmí pono!it do vody. Hrozí nebezpe$í zkratu. 

•  Vn#j%í povrch p!ístroje otírejte vlhk&m had!íkem a poté dob!e osu%te.
•  Krytku p!ívodu vzduchu (18) a vstupní filtr na p!ívodu vzduchu (17) lze vyjmout, aby bylo 

mo"né p!ístroj lépe vy$istit:
•  Vyjmutí krytky: zatáhn#te mírn# dol' za jeden úchyt k otevírání krytky (19) a krytku odejm#te
•  Vyjmutí filtru: Pomocí lehkého tlaku roztáhn#te kazetu filtru (16) a filtr uvoln#te dozadu 
•  Odstra(te ne$istoty pomocí kartá$ku nebo kartá$e na vysava$i. Na filtr moc netla$te, mohl 

by se protrhnout. Plastové díly ot!ete vlhk&m had!íkem.
•  Sou$ástky vra)te zp#t v opa$ném po!adí. Filtr upevn#te zp#t do kazety a poté ji nasa*te do 

p!ístroje. Poté umíst#te zp#t také krytku, tak aby zapadla na své místo (nepou"ívejte sílu, 
krytka m'"e b&t naopak a proto nesedí). Nikdy p!ístroj nepou"ívejte bez filtru a krytky!

•  Nádr"ku vyprazd(ujte ka"d& den.
•  Vnit!ek nádr"ky na vodu je t!eba z hygienick&ch d'vod' minimáln# jednou za m#síc um&vat 

pomocí teplé vody a b#"ného $isticího prost!edku. Nejprve odstra(te víko nádr"ky (22) (dr"te 
víko za horní okraj a lehce jej otá$ejte nahoru a poté odklopte od sebe). Nádr"ku ani víko 
neumis)ujte do my$ky na nádobí, ani nepou"ívejte abrazivní $isti$, proto"e by mohlo dojít k 
po%kození.

SKLADOVÁNÍ

• P!ístroj v"dy odpojte ze zásuvky, pokud jej nebudete del%í dobu pou"ívat (nap!. b#hem dovolené). 
Vyprázdn#te nádr"ku a nechte ji vyschnout 1-2 dny mimo p!ístroj, abyste zabránili kondenzaci 
vody uvnit! p!ístroje a ujist#te se, "e je p!ístroj !ádn# vysu%en&. Poté ulo"te p!ístroj na suché a 
bezpra%né místo, nejlépe v p'vodním obalu.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Rozm#ry:    347 x 495 x 247 mm
Váha:     10,2 kg
Sí)ové nap#tí:    220 - 240 V / 50/60 Hz
P!íkon:     255 W
Vhodn& pro místnost do:   40 m+ nebo 100 m,
Odvlh$ovací kapacita:   max. 12l / den
Automatické zapnutí/vypnutí:  ano/ano
Objem nádr"ky:    2 l/0,528 US gall
V souladu s EU p!edpisy:  CE / WEEE / RoHS
Technické zm#ny vyhrazeny
 

"E$ENÍ MO!N&CH PROBLÉM'

Svítí kontrolka «Water full»
Je plná nádr"ka na vodu; vylijte vodu  návod na str. 77

Nádr"ka na vodu není správn# umíst#ná – zkuste nádr"ku vyjmout a znova ji umístit tak, aby 
p!esn# zapadla na své místo.
Ochrann& obvod kompresoru je stále aktivní. M'"e to trvat a" 3 minuty ne" se kompresor znova 
zapne (a kontrolka p!estane svítit).

P(ístroj nefunguje a nesvítí )ádná kontrolka
Pokud klesne teplota pod 0°C nebo vystoupí nad 40°C, bude p!ístroj automaticky vypnut nebo 
nep'jde zapnout  návod na str. 77. P!ístroj m'"e b&t uveden zp#t do provozu, jen pokud se 
teplota vrátí do správného rozmezí a napájecí kabel je vypojen a znova zapojen („Re-set“).

Svítí kontrolka «DEFROST»a kompresor nefunguje
P!ístroj pot!ebuje odmrazit  návod na str. 77

Z nádr)ky uniká voda
Malé mno"ství vody m'"e vytéct, pokud se s nádr"kou manipuluje. Pokud z nádr"ky vytéká více 
vody, je t!eba ji vym#nit nebo kontaktovat servis. Nikdy nádr"ku nedávejte do my$ky na nádobí, 
mohla by se po%kodit. Chra(te nádr"ku p!ed pádem.
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OPRAVY / LIKVIDACE

Opravy za!ízení (v"m#nu sí$ového kabelu) smí provád#t pouze autorizovan" servis. P!i 
neodborn"ch opravách zaniká záruka a ve%kerá odpov#dnost za záruky.
V"m#nu po%kozeného sí$ového kabelu sv#!te v"hradn# v"robci, autorizovanému servisu nebo 
kvalifikovanému odbornému servisu. P!edejdete %kodám na za!ízení.
Za!ízení nikdy neuvád#jte do provozu, je-li po%kozen p!ívodní kabel nebo zástr&ka, nefunguje-li 
za!ízení správn#, pokud spadlo nebo je po%kozeno jin"m zp'sobem (praskliny/trhliny sk!ín#).
Nepou(ívejte ostré a tvrdé p!edm#ty ani agresivní chemikálie, které by mohly za!ízení jakkoliv 
po%kodit.
Neinstalujte do za!ízení (ádné dopl)kové p!íslu%enství, které není zmín#no v tomto návodu.

Ihned po skon&ení (ivotnosti p!ístroj znehodno$te (od!ízn#te sí$ov" kabel) a odevzdejte 
ho na k tomu ur&eném sb#rném míst# 

Elektrické p!ístroje nepat!í do domovního odpadu, odevzdejte je na k tomu ur&en"ch 
recykla&ních místech..
Nekontrolovaná likvidace p!ístroje m'(e v pr'b#hu jeho rozkladu vést k uvol)ování 
nebezpe&n"ch látek do spodní vody, a tím do potravního !et#zce, a na dlouhou dobu zatí(it 
(ivotní prost!edí..

Tento symbol uveden" na v"robku nebo v pr'vodní dokumentaci znamená, (e pou(it" v"robek 
nesmí b"t likvidován spole&n# s komunálním odpadem. Za ú&elem ekologické likvidace pou(it" 
v"robek odevzdejte v ur&en"ch sb#rn"ch dvorech. Správnou likvidací v"robku pom'(ete zachovat 
cenné p!írodní zdroje a omezit potenciální negativní dopady na (ivotní prost!edí a lidské zdraví. 
P!i nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou b"t v souladu s p!edpisy ud#leny pokuty. Více 
informací o sb#rn"ch místech ve va%em regionu získáte na p!íslu%ném ú!ad#. Tento v"robek nesmí 
b"t likvidován spole&n# s obchodním odpadem.

ZÁRU!NÍ PODMÍNKY

V"robce Coplax AG poskytuje záruku dle zákona na materiálové a v"robní vady komponent' 
za!ízení a jejich servis v délce trvání 24 m#síc' od data prodeje uvedeném na dokladu o koupi. Pro 
uplatn#ní záruky je nutné p!edlo(it záru&ní list nebo doklad o koupi potvrzen" va%ím prodejcem.
Tato záruka se nevztahuje na závady vzniklé v d'sledku pou(ití v rozporu s ur&ením v"robku, chybné 
instalace, nevhodného zacházení, nesprávné údr(by, opot!ebení, mechanického po%kození, zapojení 
k jiné ne( p!edepsané elektrické síti, nedodr(ení podmínek v návodu, vystavení nep!im#!en"m 
teplotám, nebo neautorizovaného zásahu do za!ízení. To zahrnuje i %kody zp'sobené %patn"m 
pou(itím vonn"ch esencí, nebo úpravou vody a nesprávn"m &i%t#ním. Záruka se nevztahuje také na 
po%kození v"robku b#hem p!epravy, které bylo zp'sobeno nesprávnou manipulací &i zacházením. V 
p!ípad# po%kození obalu v"robku vznikl"m p!epravou reklamujte zásilku p!ímo u dopravce.

Ve"keré nároky plynoucí ze záruky jsou #asov$ omezeny na dvouletou záru#ní dobu.

V"robce nenese zodpov#dnost za následné %kody ani za %kody vzniklé pou(íváním tohoto v"robku 
v&. ztráty zisku &i jiné ekonomické ztráty.

V"hradní distributor zna&ky Stylies pro *eskou republiku a Slovensko
Cyril a Metod#j, s.r.o,
Ma!íkova 1, 621 00 Brno,  tel.: 549 274 164
www.stylies.cz
Informace o prodejcích a servisu získáte u distributora.
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Neinstalujte do za!ízení (ádné dopl)kové p!íslu%enství, které není zmín#no v tomto návodu.

Ihned po skon&ení (ivotnosti p!ístroj znehodno$te (od!ízn#te sí$ov" kabel) a odevzdejte 
ho na k tomu ur&eném sb#rném míst# 

Elektrické p!ístroje nepat!í do domovního odpadu, odevzdejte je na k tomu ur&en"ch 
recykla&ních místech..
Nekontrolovaná likvidace p!ístroje m'(e v pr'b#hu jeho rozkladu vést k uvol)ování 
nebezpe&n"ch látek do spodní vody, a tím do potravního !et#zce, a na dlouhou dobu zatí(it 
(ivotní prost!edí..

Tento symbol uveden" na v"robku nebo v pr'vodní dokumentaci znamená, (e pou(it" v"robek 
nesmí b"t likvidován spole&n# s komunálním odpadem. Za ú&elem ekologické likvidace pou(it" 
v"robek odevzdejte v ur&en"ch sb#rn"ch dvorech. Správnou likvidací v"robku pom'(ete zachovat 
cenné p!írodní zdroje a omezit potenciální negativní dopady na (ivotní prost!edí a lidské zdraví. 
P!i nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou b"t v souladu s p!edpisy ud#leny pokuty. Více 
informací o sb#rn"ch místech ve va%em regionu získáte na p!íslu%ném ú!ad#. Tento v"robek nesmí 
b"t likvidován spole&n# s obchodním odpadem.

ZÁRU!NÍ PODMÍNKY

V"robce Coplax AG poskytuje záruku dle zákona na materiálové a v"robní vady komponent' 
za!ízení a jejich servis v délce trvání 24 m#síc' od data prodeje uvedeném na dokladu o koupi. Pro 
uplatn#ní záruky je nutné p!edlo(it záru&ní list nebo doklad o koupi potvrzen" va%ím prodejcem.
Tato záruka se nevztahuje na závady vzniklé v d'sledku pou(ití v rozporu s ur&ením v"robku, chybné 
instalace, nevhodného zacházení, nesprávné údr(by, opot!ebení, mechanického po%kození, zapojení 
k jiné ne( p!edepsané elektrické síti, nedodr(ení podmínek v návodu, vystavení nep!im#!en"m 
teplotám, nebo neautorizovaného zásahu do za!ízení. To zahrnuje i %kody zp'sobené %patn"m 
pou(itím vonn"ch esencí, nebo úpravou vody a nesprávn"m &i%t#ním. Záruka se nevztahuje také na 
po%kození v"robku b#hem p!epravy, které bylo zp'sobeno nesprávnou manipulací &i zacházením. V 
p!ípad# po%kození obalu v"robku vznikl"m p!epravou reklamujte zásilku p!ímo u dopravce.

Ve"keré nároky plynoucí ze záruky jsou #asov$ omezeny na dvouletou záru#ní dobu.

V"robce nenese zodpov#dnost za následné %kody ani za %kody vzniklé pou(íváním tohoto v"robku 
v&. ztráty zisku &i jiné ekonomické ztráty.

V"hradní distributor zna&ky Stylies pro *eskou republiku a Slovensko
Cyril a Metod#j, s.r.o,
Ma!íkova 1, 621 00 Brno,  tel.: 549 274 164
www.stylies.cz
Informace o prodejcích a servisu získáte u distributora.


