
 

 

 ZVLHČOVAČ VZDUCHU S PODSVÍCENÍM 

 

Model: GIO-190     Objem výstupu páry: 30-40 ml / H 

Materiál: ABS / PP / PC / SILIKON   Kapacita vodní nádrže: 600 ml 

Vstupní napětí: 5 V     Kapacita baterie: 2 000 mAh 

Proud: 400 mA     Rozměr: 112 x 112 x 141 mm 

Výkon: 4 W 

 

            světelná kontrolka 
 

       USB-C 

 

 

             výstup páry 
 

             LED přepínač 
 

             tlačítko spuštění páry 

 

 

NÁVOD K POUŽITÍ 

1. Nalijte vodu do nádrže. Používejte pouze čistou, nekontaminovanou vodu. Nemíchejte vodu s žádnými jinými 

kapalinami, ani éterickými oleji. 

2. Maximální povolený objem vody v nádrži je 600 ml. 

3. Vstupní napětí zařízení je 5V. Po připojení zařízení pomocí USB kabelu k počítači nebo do zásuvky, se rozsvítí ovládací 

panel a červená LED kontrolka. 

4. Stisknutím pravého tlačítka rozsvítíte LED světlo. Jedním stisknutím zapnete první úroveň podsvícení, dalším 

stisknutím zapnete druhou úroveň podsvícení a třetím stisknutím zapnete třetí úroveň podsvícení; pátým stisknutím 

zařízení vypnete. Stisknutím levého tlačítka spustíte funkci páry. Jedním stisknutím spustíte nepřetržitou výpusť páry. 

Rychlým dvojitým stisknutím zahájíte výrobu páry v krátkých, 3-sekundových cyklech. Dalším stisknutím funkci vypnete. 

5. Pokud senzor zjistí nízkou hladinu vody, uslyšíte tři pípnutí a poté se zařízení vypne. 

6. Před prvním použitím zařízení plně nabijte. Během nabíjení svítí červená kontrolka, je-li nabíjení dokončeno, 

kontrolka zhasne. Doba do plného nabití je přibližně 3,5 hodiny; jedno nabití vystačí na 4-8 hodin používání. 

 

 

 

 

 

 

       Otočením v protisměru                  Vlijte vodu.   Otočením ve směru 

      hodinových ručiček víko                    hodinových ručiček víko 

                odšroubujte.                          řádně zašroubujte. 

 

ÚDRŽBA, ČIŠTĚNÍ 

1. Pokud nebudete výrobek delší dobu používat, očistěte a osušte všechny části (zejména filtr) a uložte je. 

Pravidelná údržba zajišťuje delší životnost produktu. 

2. K čištění používejte měkký, jemný hadřík spolu s čistou vodou. 

 

 

 

 

 

 

Otočením v protisměru Vyjměte pouzdro   Vložte nový        Otočením ve směru 
                   hodinových ručiček víko  filtru a vyndejte          filtr.         hodinových ručiček víko 

          odšroubujte.              filtr.               řádně zašroubujte 
 

 

 

DŮLEŽITÉ 

1. Vodu lijte do nádrže. Používejte pouze čistou vodu, bez jakýchkoliv přísad. Nemíchejte vodu s žádnými jinými 

kapalinami, ani éterickými oleji. 

2. Před zapnutím zařízení ponechte filtr ponořený ve vodě nalité do nádrže minimálně po dobu jedné minuty. 

3. Výrobek není určen k použití dětmi mladšími šesti let. 

4. Vyvarujte se kontaktu výrobku s tvrdými předměty, mohlo by dojít k poškození senzoru rozprašovače. 

5. Zvlhčovač je vybaven časovačem a automatickým vypínáním. Chcete-li zvlhčovač používat i nadále, doplňte do nádrže 

vodu; nepřekračujte hladinu 600 ml vody. 

6. Pokud klesá úroveň generované páry, vyměňte filtr (dejte pozor, abyste neztratili vnitřní pružinu). 

7. Netřeste a nenaklánějte produktem, aby nedošlo k vniknutí kapaliny do elektronických částí. Došlo-li ke kontaktu 

elektronických součástí s vodou, přestaňte zařízení okamžitě používat. 

 

 

BALENÍ OBSAHUJE 

1x zvlhčovač s podsvícením 

1x kabel USB-C 

1x náhradní filtr 

1x návod k použití 

 

Velmi kompaktní – lze použít v jídelně, ložnici, autě, kanceláři atd. 

 

 

 

 

Distributor pro ČR a SR: Andys Czech s.r.o., Márova 2805/6, 155 00 Praha 5, www.andys.cz 


