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Gratulujeme! 

Právě jste zakoupili výjimečný cestovní zvlhčovač vzduchu "ATLAS", jenž Vám 
vytvoří kvalitní ovzduší, ať už budete na cestách nebo doma. Jedná se o nejmenší 
dostupný cestovní zvlhčovač, snadno přenosný a s univerzálním adaptérem, který Vám 
umožní používat jej kdekoliv ve světě. 

Díky jeho malým rozměrům jej můžete umístit prakticky kamkoliv budete potřebovat. 
Doporučujeme se nicméně vyhnout dřevěným podlahám. Zvlhčovač Atlas potěší také 
velice nízkou spotřebou energie.

Stejně jako u všech domácích elektrických spotřebičů je třeba věnovat zvláštní 
pozornost při obsluze tohoto přístroje, aby nedošlo ke zranění, požáru nebo poškození 
přístroje. 

Přečtěte si, prosím, pozorně návod k obsluze před prvním použitím přístroje a 
dodržujte bezpečnostní pokyny při obsluze zařízení. 

Popis zařízení

Přístroj se skládá z následujících hlavních částí 

    1. Výstupní tryska
    2. Kryt 
    3. Základna
    4. Stojan
    5. Držák na láhev na vodu  
    6. Ovládací knoflík
    7. Vstup pro adaptér
    8. Adaptér
    9. Koncovka pro Evropu
  10. Koncovka pro Severní Ameriku a Asii
  11. Kartáček na čištění
  12. Obal

První použití

Příprava
Umístěte zvlhčovač na hladký, rovný a stabilní povrch. Pro stabilnější umístění můžete 
vyklopit stojan (4) umístěný pod základnou přístroje (3). 
Vyberte vhodnou koncovku (9) nebo (10). V případě výběru koncovky pro Severní 
Ameriku a Asii (9) připevněte tuto koncovku na koncovku (10) (ozve se cvaknutí).
Naplňte vlastní PET láhev o maximální velikosti 0,5 l čistou studenou vodou a 
přišroubujte na ni držák na vodu (5). Nepoužívejte perlivou vodu (sycenou oxidem 
uhličitým). Abyste se vyhnuli vodnímu kameni, doporučujeme používat destilovanou 
vodu.

Postup:
1. Otevřete výstupní trysku a ujistěte se, že nemíří přímo na nebo není v blízkosti 

elektrických zásuvek, zdí a dalších předmětů.
2. Umístěte nádobu společně s držákem (5) do hlavní části přístroje. PET láhev 

nemačkejte.



3. Zapojte adaptér do přístroje (7) a s vhodnou koncovkou (9) nebo (10) jej 
zapojte do zásuvky.

4. Zapněte přístroj otočením vypínače (6) po směru hodinových ručiček.
5. Intenzitu výstupu páry můžete regulovat pomocí otáčení vypínače (maximálního 

výstupu dosáhnete otočením zcela doprava).
6. Jakmile v jednotce dojde voda, přístroj se vypne a nádoba musí být znovu 

naplněna čerstvou čistou vodou.

Důležité: Nikdy vodu nedoplňujte, když je přístroj zapojený do elektřiny!

Bezpečnostní pokyny

• Před použitím zvlhčovače si pečlivě přečtěte celý tento manuál a poté si jej 
uschovejte pro případ, že jej budete v budoucnu potřebovat. Pokud někdy dáte 
zvlhčovač novému majiteli, přiložte rovněž tento manuál.

• Společnost Coplax AG (ani dovozce) nenese žádnou zodpovědnost za 
škody na přístroji způsobené zacházením, které není v souladu 
s instrukcemi uvedenými v tomto manuálu.

• Zařízení může být použito pouze pro soukromé účely a pouze tak, jak je 
popsáno v tomto manuálu. Používání přístroje pro jiné účely, než jsou zde 
popsány nebo provádění jakýchkoliv úprav na přístroji je zdraví nebezpečné.

• Zařízení by neměli obsluhovat lidé (včetně dětí) s psychickými, smyslovými 
nebo mentálními problémy a/nebo lidé nedostatečně obeznámeni se zařízením, 
pokud nejsou pod dozorem dostatečně kompetentní osoby.

• Děti by měly obsluhovat zařízení pouze za dozoru kompetentní osoby.
• Zařízení zapojujte pouze do střídavého proudu. Dávejte pozor na informaci o 

napětí uvedenou na přístroji.
• Zařízení musí být vypojeno z elektrické sítě vždy:

◦ před jeho přemisťováním
◦ před otevíráním zařízení nebo doplňováním vody
◦ v případě jeho nefunkčnosti
◦ před jakýmkoliv čištěním
◦ po každém použití

• Nikdy nepoužívejte poškozený přívodní kabel.
• Nikdy zařízení nenoste ani neposouvejte za použití přívodního kabelu.
• Jakékoliv zásahy a úpravy na základně přístroje jsou striktně zakázány.
• Používejte pouze přiložený adaptér. Pokud dojde k jeho poškození, můžete si 

pořídit nový adaptér, nicméně až po konzultaci s kvalifikovanou osobou.
• Pokud dojde k poškození přívodního kabelu, musí být vyměněn za nový 

výrobcem, v autorizovaném servisu nebo jinou podobně kvalifikovanou osobu.
• Neveďte kabel přes ostré hrany nebo tak, aby došlo k jeho skřípnutí.
• Nevytahujte zástrčku ze zásuvky mokrýma rukama nebo tahem za napájecí 

kabel.
• Nepoužívejte zvlhčovač v blízkosti vany, sprchy nebo bazénu (vždy udržuje 

vzdálenost minimálně 3 m). Vždy přístroj umístěte tak, aby se jej nemohl 
dotýkat koupající se člověk.

• Neumisťujte zvlhčovač do blízkosti zdroje tepla. Nevystavujte přívodní kabel 
přímému teplu (např. žár vycházející z trouby, otevřený oheň, žhavé kovy nebo 
hřející pece). Vyhněte se kontaktu přívodního kabelu s olejem.

• Neumisťujte přístroj do těsné blízkosti zdí, záclon nebo nábytku.
• Ujistěte se, že je zařízení stabilně umístěno v průběhu provozu.
• Zařízení není voděodolné.



• Neuskladňujte ani nepoužívejte přístroj venku.
• Uchovávejte přístroj na suchém místě nepřístupném dětem.
• Nezapínejte přístroj, pokud není v lahvi voda.
• Nepoužívejte kov ani žádné tvrdé předměty na čištění oscilátoru.
• Do nádoby na vodu nedávejte žádné chemické prostředky.
• Neponořujte zařízení do vody a nedopusťte, aby se voda dostala do hlavní části 

přístroje.
• Abyste se vyhnuli kontaktu přístroje s případnou unikající vodou, neumisťujte 

jej na podlahu.
• Nedotýkejte se oscilátoru, když je přístroj v provozu.
• Nepoužívejte přístroj v prostředí s vyšší než 60% vlhkostí.
• Nikdy nenaklánějte, nehýbejte nebo se nepokoušejte vyprázdnit zařízení za 

provozu.

Čištění

Cestovní zvlhčovač Atlas je spolehlivý kvalitní produkt, který však pro správné 
fungování potřebuje pravidelnou údržbu. Četnost této údržby závisí na tom, jak často 
je přístroj v provozu a na tvrdosti vody (čím je voda tvrdší, tím se v přístroji více 
usazuje vodní kámen). 

Jak se vyhnout zavápnění přístroje
• Používejte čistou a změkčenou vodu, studenou převařenou vodu nebo 

destilovanou vodu.
• Jednou týdně jemně očistěte základnu přístroje, zejména povrch oscilátoru. 

NIKDY NEPOUŽÍVEJTE na čištění žádné ostré nástroje.
• Umyjte celou jednotku měkkým navlhčením hadříkem po použití a před 

uskladněním.

Odvápnění a čištění
• Vypněte přístroj otočením knoflíku zcela doleva a odpojte adaptér z elektřiny.
• Vyčistěte láhev, držák na láhev a výstupní trysku. Odstraňte vodní kámen a další 

viditelnou špínu za pomocí odvápňujícího prostředku.
• Povrch oscilátoru můžete vyčistit přiloženým kartáčkem.

Poznámka: Přístroj nelze mýt v myčce na nádobí!
• Očistěte všechny části přístroje čistou vodou. Buďte opatrní, aby voda nevnikla do 

hlavní části přístroje.
• Osušte přístroj měkkým hadříkem.

Důležité:
• Nepoužívejte žádné čistící prostředky (kromě prostředku na odvápnění).
• Nepoužívejte žádné kovové ani jiné tvrdé předměty na čištění oscilátoru.

Řešení problémů

• Jednotka je zapnutá, ale nevychází žádná pára:
◦ Zkontrolujte, zda je adaptér dobře připojen jak do přístroje, tak do elektřiny.

• Z přístroje vychází příliš málo páry:
◦ V lahvi je příliš mnoho vody a/nebo je jednotka zavápněná. Vyčistěte přístroj 

a/nebo odlijte vodu.
• Z přístroje vychází nepříjemný zápach:

◦ Přístroj je znečištěný nebo nedostatečně vyčištěný. Vyčistěte jej a doplňte 
čerstvou vodu.



Opravy

• Opravy všech elektrických zařízení (včetě napájecího kabelu) by měly být 
svěřeny do rukou odborníků. Neoprávněné zásahy a opravy přístroje vedou ke 
ztrátě nároku na záruční servis.

• Pokud je přívodní kabel poškozen, je třeba jej neprodleně vyměnit výrobcem, 
v autorizovaném servisu nebo nějakou další kvalifikovanou osobou.

• Nikdy nezapínejte přístroj, pokud je kabel nebo zástrčka poškozena, pokud 
zařízení nepracuje správně, upadlo Vám nebo bylo jakkoliv jinak poškozeno.

• Nepoužívejte žádné ostré, drsné ani leptavé látky při manipulaci s přístrojem.
• Přístroj, který je určen k likvidaci, odvezte na místo k tomu určené (např. do 

sběrného dvoru).
• Nepoužitelné zařízení nevyhazujte do domácího odpadu.

Technické parametry

• Rozměry: 109 x 49 x 64 mm (šířka x výška x hloubka)
• Hmotnost: cca 182 g
• Spotřeba: 16 W
• Výstup páry: 80 ml/h
• Automatické vypnutí: ano
• Adaptér splňuje normu EU: CE/WEEE/RoHS
• Změna parametrů možná bez předchozího upozornění

Záruční podmínky



Výhradní dovozce výrobků Coplax AG do ČR – Bibetus s.r.o., Valchařská 77, Brno 61400, 
IČ:28294483, DIČ: CZ28294483 - poskytuje koncovému spotřebiteli záruku za podmínek 
níže uvedených.

1. Výrobek byl zakoupen v maloobchodní síti v České republice a užíván v souladu s příslušným 
návodem k použití a technickými normami nebo bezpečnostními předpisy platnými v České 
republice.

2. Výrobek (do záruční opravy se přijímají pouze kompletní zařízení) je možno v záruční době 
reklamovat přímo v servisním středisku dovozce nebo u prodejce, u kterého byl zakoupen, nebo v 
kterékoliv jeho provozovně, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného 
zboží nebo poskytovaných služeb, popřípadě i v sídle nebo místě podnikání. Ke všem výrobkům, na 
které poskytuje dovozce konečnému spotřebiteli záruku, je povinností prodejce poskytnout 
kupujícímu záruku písemnou formou (záruční list). Umožňuje-li to však povaha věci, může prodejce 
namísto záručního listu vydat kupujícímu pouze doklad o zakoupení věci. Při reklamaci výrobku 
je nutno předložit doklad o zakoupení věci obsahující tyto údaje: jméno a příjmení, název a 
obchodní firmu prodávajícího, jeho identifikační číslo, jde-li o právnickou osobu název, identifikační 
číslo a sídlo, jde-li o fyzickou osobu - jméno, příjmení, bydliště a záruční list , pokud jej kupující od 
prodávajícího obdržel. Nesplněním povinností týkající se vydání záručního listu není platnost záruky 
dotčena.

4. Bude-li během záruční lhůty vyměněna jakákoli část nebo díl výrobku za část nebo díl, který 
není dodán či schválen dovozcem a není tak pro výrobek vhodný z důvodu zachování jeho kvality a 
bezpečnosti, nebo bude-li výrobek rozebrán či opraven osobou, která není autorizována dovozcem, 
pozbývá kupující práva na provedení záruční opravy. Toto právo pozbývá i v případě, že byly 
porušeny prvky ochrany sloužící ke zjištění neodborné demontáže dílů (plomby apod.), byly 
poškozeny či pozměněny prvky sloužící k identifikaci výrobku či údaje uvedené na záručním listu.

5. Reklamace vady výrobku, kterou lze bez následků přiměřeně rychle odstranit, bude řešena 
odstraněním vady (opravou) nebo výměnou části výrobku, neboť v takovém případě odporuje 
povaze věci aby byl měněn celý výrobek (§ 616, odst.4 OZ). Sporné reklamace vyžadují odborné 
posouzení vady výrobku autorizovaným servisem dovozcem (§19, odst.4 Zákona o ochraně 
spotřebitele).

6. Kupující, který uplatní právo na záruční opravu, nemá nárok na vydání dílů, které byly 
vyměněny.

7. Záruční doba platná pro všechny výrobky je 24 měsíců (pokud dovozce nestanoví na daný 
výrobek delší záruční dobu) od data převzetí výrobku kupujícím. Zákazník výslovně bere na vědomí, 
že v záruční době přesahující délku záruční doby stanovenou OZ (zákonná záruční doba) nelze žádat 
výměnu výrobku nebo uplatnit odstoupení od kupní smlouvy.

8. Poskytnutím záruky nejsou dotčena práva kupujícího, která se ke koupi věci váží podle 
zvláštních právních předpisů.

Tato záruka se nevztahuje na:
• poškození způsobená ohněm, vodou, statickou elektřinou, přepětím v elektrorozvodné nebo 
veřejné telefonní síti, nehodou, nesprávným použitím výrobku, opotřebením a mechanickým 
poškozením

• poškození způsobená při neodborné instalaci, úpravě, modifikaci nebo používáním nesprávným 
způsobem neslučitelným s návodem k použití, technickými normami či bezpečnostními předpisy 
platnými v České republice

• poškození výrobku během přepravy, které bylo způsobeno nesprávnou manipulací či 
zacházením s výrobkem v rozporu s návodem k použití, technickými normami či jinými 
bezpečnostními předpisy platnými v České republice,

• čištění a provádění neodborné údržby

• vady přístroje způsobené používáním jiného než originálního spotřebního materiálu

(*) poslední aktuální verzi seznamu autorizovaných servisních středisek určených k provádění 
záručních a pozáručních oprav získá zákazník na www.bibetus.cz nebo na adrese dovozce. 


