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!akujeme vám, "e ste si vybrali jeden zradu kvalitn#ch v#robkov zna$ky Stylies. Veríme, "e vám 
zvlh$ova$ vzduchu „Aquila“ prinesie pote%enie a zlep%enie kvality vzduchu vmiestnosti, kde ho 
budete pou"íva&.
Venujte zv#%enú pozornos& obsluhe prístroja tak, aby nedo%lo kzraneniu, %kodám na va%om ma-
jetku alebo po%kodeniu prístroja. Preto si najskôr, e%te pred uvedením prístroja doprevádzky, 
prosím, pre$ítajte tento návod naobsluhu a dodr"ujte bezpe$nostné pokyny.
Dôle"ité: Vlhkos& vzduchu odporú$aná lekárom by sa mala pohybova& medzi 40 % a" 60 %.

POPIS PRÍSTROJA
Prístroj sa skladá znasledujúcich hlavn!ch "astí:

1. Sie#ov! kábel
2. Zdierka pre pripojenie napájacieho kábla (na druhej strane)
3. Oto"ná v!stupná d!za hmloviny
4. Prieh$adn! Zásobník vody
5. Základ%a prístroja
6. Tla"idlo ON/OFF (zapnuté/vypnuté)
7. No&i"ky prístroja
8. Demineraliza"n! filter
9. Antibakteriálna strieborná kocka (nie je sú"as#ou balenia)
10. Indikátor prevádzky
11. LED dioda (kontrolka svieti modro – prístroj je v plnej prevádzke, "erveno – prístroj je 

vypnut! a treba doplni# vodu)

DÔLE'ITÉ BEZPE(NOSTNÉ POKYNY
• Pred prv!m uvedením prístroja doprevádzky si, prosím, pre"ítajte tento návod naobsluhu a 

dobre ho uschovajte na neskor#ie nazretie, resp. odovzdajte ho následnému majite$ovi spolu s 
prístrojom.

• Spolo"nos% Coplax, resp. dovozca odmieta akéko$vek ru"enie za #kody, ktoré vzniknú nedodr&a-
ním tohto návodu naobsluhu.

• Prístroj je ur"en! iba na pou&itie v domácnosti na ú"ely popísané v tomto návode naobsluhu. 
Pou&itie v rozpore s t!mto ur"ením, ako aj technické zmeny na prístroji, mô&e vies% kohrozeniu 
zdravia a &ivota.

• Tento prístroj nie je ur"en! napou&ívanie osobami (vrátane detí do ôsmich rokov) s obmedzen!mi 
fyzick!mi, zmyslov!mi alebo du#evn!mi schopnos%ami "i osobami, ktoré nemajú patri"né skú-
senosti a/alebo znalosti, leda&e by na ne dohliadala osoba zodpovedná za ich bezpe"nos% alebo 
od nej prijali pokyny, ako prístroj pou&íva% a musí porozumie% rizikám s pou&ívaním prístroja 
spojen!m. Je nutné dohliada% na deti, aby sa nehrali so zariadením. Deti tie& nesmie bez dozoru 
prístroj obsluhova% a "isti%.

• Kábel pripájajte iba k zdroju striedavého prúdu. Dbajte na hodnoty napätia uvedené na prístroji.
• Sie%ovú zástr"ku bezpodmiene"ne vyberte zo zásuvky: 

- Pred ak!mko$vek premiestnením prístroja 
- Pred ka&d!m otvorením prístroja alebo plnením vodou 
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- Pri poruchách prevádzky 
- Pred ka&d!m "istením 
- V&dy, ke' prístroj prestanete pou&íva% 

• Nepou&ívajte po#kodené predl&ovacie káble.
• Je prísne zakázané zasahova% ak!miko$vek predmetmi dovnútra prístroja.
• Nepou&ívajte po#koden! prívodn! kábel, v prípade jeho po#kodenia musí by% vymenen! v!robcom, 

servisom alebo inou kvalifikovanou osobou, inak hrozí nebezpe"enstvo úrazu.
• Prístroj nikdy nenoste ani ne%ahajte za sie%ov! kábel.
• Sie%ov! kábel nesmie by% napínan! cez ostré hrany ani nesmie by% pricviknut!.
• Zástr"ku nikdy nevy%ahujte zo zásuvky %ahom za sie%ov! kábel ani vlhk!mi rukami.
• Tento zvlh"ova" vzduchu nikdy nepou&ívajte v bezprostrednej blízkosti kúpacej vane, sprchy alebo 

bazénu (dodr&iava% minimálny odstup 3 m). Prístroj je nutné umiestni% tak, aby sa ho osoby z 
vane nemohli dotknú%.

• Prístroj neumiest(ujte v blízkosti tepelného zdroja. Sie%ov! kábel nevystavujte priamemu pôso-
beniu tepla (napr. horúca doska sporáka, otvoren! ohe(, roz&eravená &ehli"ka "i pec). Sie%ov! 
kábel chrá(te pred olejmi.

• Dbajte na to, aby bol prístroj po"as prevádzky stabiln! a aby nehrozilo zakopnutie cez sie%ov! 
kábel.

• Neumiest(ujte prístroj do bezprostrednej blízkosti stien, závesov alebo nábytku.
• Prístroj nie je chránen! proti striekajúcej vode.
• Prístroj neuchovávajte ani neprevádzkujte na vo$nom priestranstve.
• Prístroj skladujte (zabalen!) na suchom a de%om neprístupnom mieste.
• Nepou&ívan! prístroj vlo&te do obalu a skladujte na suchom mieste mimo dosahu detí.
• Nikdy sa nedot!kajte ultrazvukovej membrány vnútri prístroja, ak je prístroj vprevádzke. Ul-

trazvukové oscilácie mô&u spôsobi% podobné zranenia ako popáleniny.
• Nepridávajte do vody &iadne prísady (vône, esenciálne oleje, osvie&ova"e vody), mohlo by dôjs% 

kpo#kodeniu prístroja.
Prístroj nekla)te priamo na zem alebo na nábytok, v"dy pou"ite vodovzdornú podlo"ku.

POKYNY PRE PRVÉ UVEDENIE PRÍSTROJA DO*PREVÁDZKY
Neprená'ajte prístroj spln!m zásobníkom vody. Vystavujete sa t!mto rizikám.
- Zo zásobníka vody sa mô&e do hlavnej základne dosta# viac vody, ako tu má by#, a to mô&e spôsobi# 
  v!razné zní&enie v!konu prístroja.
- Voda sa mô&e $ahko vylia# z hlavnej základne.
- Zásobník vody mô&e spadnú# z hlavnej základne, po'kodi# sa a voda mô&e unika# na podlahu, kde 
  mô&e spôsobi# 'kodu.
1. Postavte prístroj Aquila na po&adované miesto na rovnú podlahu
2. Ke( je prístroj na vhodnom mieste, vyberte zásobník vody (4) a napl%te ho vodou (dr&te plniaci 

otvor mierne vzpriamen!). Zaskrutkujte spä# uzáver zásobníka a skontrolujte, "i je zásobník 
riadne uzavret! a voda nevyteká von. Umiestnite zásobník na základ%u (5). Zapojte sie#ov! kábel 
(1) do zásuvky.

3. Zapnite prístroj stla"ením tlacitka zapnú# / vypnú# (6). Indikátor prevádzky i zásobník vody svieti 
modre. Pokia$ dôjde v prístroji voda, farba sa zmení v "ervenú a prístroj sa vypne. Oto"nú d!zu 
v!stupnej hmloviny (2) je mo&né otá"a# v uhle 360. Takto je mo&né lep'ie nasmerova# prúd 
vychádzajúcej hmloviny bez manipulácie s prístrojom.

4. Krátkym stla"ením tlacitka zapnú# / vypnú# (6) je mo&né vypnú# podsvietenie zásobníka vody, 
prístroj zostane dalej v prevádzke. )al'ím stla"ením prístroj vypnete.
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Dôle"ité upozornenie: Pred prv!m pou&itím vyskrutkujte demineraliza"n! filter (8) a ponorte ho na 
24 hodín do vody. Preto, aby správne fungoval, musí by# nápl% dostato"ne prevlh"ená.

ÚDR'BA A POSTUP PRI (ISTENÍ
• Pred vykonaním údr&by a po ka&dom pou&ití vypnite prístroj avytiahnite prívodn! kábel zo zásuvky.
• Pozor! Prístroj sa nikdy nesmie ponori# do vody. Hrozí nebezpe"enstvo skratu. Vonkaj'í povrch 

utierajte vlhkou handri"kou a potom dobre osu'te.
• Odvápnenie prístroja vykonávajte vzávislosti od tvrdosti vody, ktorú pou&ívate. Najmenej v'ak raz 

za t!&de%.  Ak je membrána zanesená viac, mô&ete pou&i# mäkkú "istiacu kefku. Na odstránenie 
ne"istôt nikdy nepou&ívajte tvrdé ostré predmety. Ak chcete vy"isti# zásobník vody, vypláchnite 
ho teplou vodou. Vprípade vidite$ného nánosu vodného kame%a mô&ete pri odvápnení zásobníka 
pou&i# be&né odváp%ova"e, napríklad ocot Po odstránení vodného kame%a opláchnite povrch 
"istou vodou apotom dôkladne osu'te. Pred opätovn!m pou&itím prístroja je potrebné v'etky 
jeho "asti uvies# do stavu pre bezproblémovú prevádzku.

• Demineraliza"n! filter (8) vymie%ajte ka&dé 1 – 2 mesiace vzávislosti od tvrdosti vody.

DEMINERALIZA(N+ FILTER A TVRDOS, VODY 
*ivotnos# náplne filtra závisí od tvrdosti vody. Tú je mo&né vyskú'a# pomocou testovacieho prú&ka 
(testovací prú&ok je prilepen! na zadnej strane originálneho návodu napou&itie).
• Ponorte testovací prú&ok na jednu sekundu do vody a vytiahnite von.
• Pribli&ne po jednej minúte bude na testovacom prú&ku vidite$n! v!sledok. Niektoré zelené polí"ka 

zmenia farbu na ru&ovú. Mno&stvo ru&ov!ch polí"ok zobrazuje tvrdos# vody.
• Napr., ak sa objavia tri ru&ové polí"ka, potom je tvrdos# vody na úrovni 3.

Mno"stvo ru"o-
v#ch polí$ok

Tvrdost
vody

Stupe- 
tvrdosti (dH)

Po$et dní/litrov, kedy 
 kedy treba meni& filter

0/1 Mäkká Od 4 dH Asi 120 dní/360 l

2 St+edn, tvrdá Od 7 dH Asi. 60 dní/180 l

3 Tvrdá Od 14 dH Asi 40 dní/120 l

4 Velmi tvrdá Od 20 dH Asi 20 dní/60 l

Jednotka funguje správne spitnou vodou. Nepou&ívajte iné zmäk"ovadlá a filtre, ne& sú v!robcom 
predpísané filtre. Mo&nou alternatívou je pou&i# vodu zin!ch filtra"n!ch systémov pitnej vody (napr. 
Brita). Ak si nie ste istí kvalitou a zlo&ením vody vo va'ej oblasti, kontaktujte správcu alebo poskyto-
vate$a pitnej vody.

Tip: Ú"innos# demineraliza"ného filtra mô&ete skontrolova# pomocou jednoduchého testu. Podr&te 
na nieko$ko sekúnd malé zrkadlo pri v!stupnej d!ze anechajte na% pôsobi# hmlu. Vprípade, &e sa na 
povrchu zrkadla vytvára biela usadenina (uhli"itan vápenat!), potom treba kazetu demineraliza"ného 
filtra vymeni#.

ANTIBAKTERIÁLNA STRIEBORNÁ KOCKA (VOLITE.NÉ VYBAVENIE) 
Patentovan! materiál antibakteriálnej striebornej kocky (9) zabra%uje permanentn!m uvo$%ovaním 
iónov striebra rastu choroboplodn!ch zárodkov. Pou&itie kocky podporuje hygienické prostredie 
vmiestnosti. D-&ka ú"innosti je jeden rok, preto odporú"ame vymeni# antibakteriálnu striebornú koc-
ku pred ka&dou novou zvlh"ovacou sezónou. Kocka pôsobí, hne( ako sa vprístroji dostane do kontak-
tu svodou, aj ke( je prístroj vypnut!. Napriek tomu odporú"ame meni# v prístroji denne vodu.

U'ITO(NÉ INFORMÁCIE
Ako správne funguje ultrazvukov! zvlh"ova"
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Jemné kmitanie ultrazvukovej membrány vnútri zariadenia spôsobuje pohyb vodnej hladiny, na ktorej 
sa vytvárajú ve$mi jemné kvapô"ky vody. Tie sú z nej následne vystre$ované do vzduchu, kde spolo"ne 
s ním vytvárajú jemnú hmlu. Hmla sa 'íri po miestnosti pomocou prúdu vzduchu z ventilátora. V teple 
sa hmla odparuje a zvlh"uje vzduch, ktor! potom d!chame.
Biely povlak
Pri ultrazvukovom zvlh"ovaní dochádza kprocesu, kedy sú v'etky látky be&ne obsiahnuté vo vode, 
vrátane uhli"itanu vápenatého (vodn! kame%), rozpty$ované po miestnosti. Aby sa tomu maximálne 
zabránilo, treba, aby sa voda filtrovala cez demineraliza"n! filter e'te pred t!m, ne& sa znej vytvorí 
hmlovina. Vä"'inu t!chto látok filtra"ná kazeta zachytí. Voda zkohútika sa ale vjednotliv!ch regiónoch 
mô&e zh$adiska obsahu vápnika a minerálov ve$mi lí'i#. Potom sa stáva, &e niektoré minerály, vzh$a-
dom naich koncentráciu vo vode, nemô&u by# dostato"ne zvody odfiltrované. Vtakom prípade je mo&-
né zaznamena# tvorbu bieleho povlaku, ktor! je vidite$n! na elektrostaticky nabit!ch povrchoch (napr. 
televízor). Vo vä"'ej miere je mo&né pozorova# biely povlak, ak je u& demineraliza"n! filter vy"erpan! 
a treba ho vymeni# (pozrite kapitolu „Demineraliza"n! filter a tvrdos# vody“).
Tipy t!kajúce sa vody

Nepou&ívajte vodu, na ktorejodvápnenie u& boli pou&ité zmäk"ovadlá nabáze soli. Tieto prostriedky 
nahradzujú vápnik soli, ktorá sa potom usadzuje vmiestnosti ako biely nános. .istá voda musí by# 
v&dy pou&itá preto, aby vzduch zostával hygienicky "ist!. Zariadenie a zvlá'# zásobník vody musia by# 
v&dy hygienicky "isté.

Odporú"anie: Pou&ívajte v&dy antibakteriálnu striebornú kocku), preto&e v!razne zni&uje tvorbu bak-
térií vo vode.

Dôle#ité upozornenie
Akéko$vek materiály pohlcujúce vlhkos# umiestnené v tesnej blízkosti zariadenia mô&u ovplyv%ova# 
v!sledok merania okolitého vzduchu a t!m správnu funkciu prístroja. Pre dosiahnutie nastaven!ch 
hodnôt vlhkosti musí by# zvlh"ovaná miestnos# uzavretá. Prúdenie vzduchu, otvorené okno "i dvere 
zabra%ujú zvlh"ova"u dosiahnutie t!chto hodnôt. Ve$ké miestnosti, presu'en! vzduch alebo miest-
nos# vybavená nasiakav!mi materiály (závesy, "alúnené sedacie súpravy, koberce a pod.), mô&u za-
prí"ini# dosiahnutie po&adovanej hladiny vlhkosti a& po dlh'ej dobe.

PORUCHY A ICH RIE/ENIE
Kontrolka indikujúca nedostatok vody nezhasína ani ponaplnení zásobníka vody
Zariadenie sa automaticky vypne, ak sa voda v zásobníku spotrebuje. Farba LED diódy (na prednej 
strane prístroja) sa zmení z modrej na "ervenú. Na uvedenie zariadenia spä# do funkcie je potrebné 
vykona# re'tart jednoduch!m vypnutím zvlh"ova"a a jeho opätovn!m zapnutím (tla"idlo zapnú#/vyp-
nú#). Ide o ochrannú funkciu ultrazvukového zvlh"ova"a.
Zariadenie sa nezapína, hoci je zásobník vody nasaden! a tla"idlo „zapnú#“ je stla"ené.
Vtomto prípade nejde o chybu. Trvá pár minút, k!m sa voda z nádr&ky dostane do generátora natvor-
bu hmly. Chví$u po"kajte a potom zariadenie znova zapnite.
Zásobník vody te"ie
Odskrutkujte uzáver zásobníka a skontrolujte, "i je demineraliza"n! filter správne upevnen!. Potom 
znova nasa(te uzáver a pevne zaskrutkujte.
Nízky v!kon, &iadna hmla, zariadenie nefunguje
Vykonajte údr&bu popísanú vkapitole „Údr&ba a postup pri "istení“.

OPRAVY / LIKVIDÁCIA
• Opravy elektrospotrebi"ov (v!menu sie#ového kábla) smie vykonáva# iba odborn! servis. Pri ne-

odborn!ch opravách zaniká záruka a v'etka zodpovednos# zo záruky.
• V!menu po'kodeného sie#ového kábla zverte v!hradne v!robcovi, autorizovanému servisnému 
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stredisku alebo kvalifikovanému odbornému servisu. Predídete 'kodám na zariadení.
• Zariadenie nikdy neuvádzajte doprevádzky, ak je po'koden! prívodn! kábel alebo zástr"ka, ak 

nefunguje zariadenie správne, ak spadlo alebo je po'kodené in!m spôsobom (praskliny/trhliny 
skrine).

• Nepou&ívajte ostré predmety, ktoré by mohli zariadenie po'kriaba#, ani lepkavé chemikálie.
• Ihne( poskon"ení &ivotnosti prístroj znehodno#te (odre&te sie#ov! kábel) a odovzdajte ho na na 

to ur"enom zbernom mieste.
• Elektrické prístroje nepatria do domového odpadu, odovzdajte ich na na to ur"enom recykla"-

nom mieste.
• Nekontrolovaná likvidácia prístroja mô&e v priebehu jeho rozkladu vies# kuvo$%ovaniu nebez-

pe"n!ch látok do spodnej vody, a t!m do potravinového re#azca, a na dlh! "as za#a&i# &ivotné 
prostredie.

Tento symbol uveden! na v!robku alebo v sprievodnej dokumentácii znamená, &e pou&it! 
v!robok nesmie by# likvidovan! spolo"ne s komunálnym odpadom. S cie$om ekologickej 
likvidácie pou&it! v!robok odovzdajte v ur"en!ch zbern!ch dvoroch. Správnou likvidáciou 
v!robku pomô&ete zachova# cenné prírodné zdroje a obmedzi# potenciálne negatívne do-
pady na &ivotné prostredie a $udské zdravie. Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu 
mô&u by# v súlade s predpismi udelené pokuty. Viac informácií o zbern!ch miestach vo 
va'om regióne získate na príslu'nom obecnom úrade.

TECHNICKÁ /PECIFIKÁCIA
Rozmery 233 x 119 x 246 mm 
Hmotnos#  cca. 1,00 kg
P+íkon 12 W
Zvlh"ovací v!kon 160 g/h
Objem nádr&e na vodu 2,2 litru
Hlu"nos#  velmi tich!
Vsúlade sEÚ predpismi  GS/CE/WEEE/RoHS (Adapter: CB)
Technické zmeny vyhradené

ZÁRU(NÉ PODMIENKY
V!robca Coplax AG poskytuje záruku pod$a zákona na materiálové a v!robné chyby komponentov 
zariadení a ich servis v d-&ke trvania 24 mesiacov od dátumu predaja uvedenom na doklade o kúpe. 
Pri uplatnení záruky je nutné predlo&i# záru"n! list potvrden! va'ím predajcom alebo doklad o kúpi.

V/ETKY NÁROKY PLYNÚCE ZO ZÁRUKY SÚ .ASOVO OBMEDZENÉ DVOJRO.NOU ZÁRU.NOU 
LEHOTOU.
PRE KOHO PLATÍ ZÁRUKA:
Záruka platí pouze na v!robky zakoupené vrámci distributorské sít, v!hradního dodavatele. Nelze 
uplat%ovat záruku na v!robky zakoupené jinde ne& v.R a SR. Záruku uplat%ujte ihned, jakmile se vada 
vyskytne. Vopa"ném p+ípad, m0&e dojít knevratnému po'kození v!robku a ztráty záruky.

TÁTO ZÁRUKA SA NEVZ1AHUJE NA:
* poruchy vzniknuté v dôsledku pou&itia v rozpore s ur"ením v!robku
* chybnej in'talácie, nevhodného zaobchádzania, nesprávnej údr&by, opotrebovania, mechanického 
   po'kodenia
* zapojenia k inej ne& predpísanej elektrickej sieti
* nedodr&ania podmienok vnávode
* vystavenia neprimeran!m teplotám alebo neautorizovaného zásahu do zariadenia. 
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To zahŕňa aj škody spôsobené nesprávnym použitím vonných esencií, alebo úpravou vody a nespráv-
nym čistením.
Táto záruka sa nevzťahuje na výmenné filtre zariadenia ani na ntibakteriálnu striebornú kocku, ktoré 
sú bežným spotrebným materiálom a ktorých opotrebenie sa môže prejaviť pred uplynutí záručnej 
doby, ak sa nebude jednať o výrobnú vadu.
Záruka sa taktiež nevzťahuje na poškodenie výrobku počas prepravy, ktoré bolo spôsobené nespráv-
nou manipuláciou čizaobchádzaním. V prípade poškodenia obalu výrobku vzniknutým prepravou re-
klamujte zásielku priamo u dopravcu.

Výrobca nenesie zodpovednosť za následné škody ani za škody vzniknuté používaním tohto vý-
robku vrátane straty zisku či inej ekonomickej straty.
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Záručné podmienky

Výrobca Coplax AG poskytuje záruku podľa zákona na materiálové a výrobné chyby komponentov 
zaria¬dení a ich servis v dĺžke trvania 24 mesiacov od dátumu predaja uvedenom na doklade 
o kúpe. Pri uplatnení záruky je nutné predložiť záručný list potvrdený vaším predajcom.

Táto záruka sa nevzťahuje na poruchy vzniknuté v dôsledku použitia v rozpore s určením výrobku, 
chybnej inštalácie, nevhodného zaobchádzania, nesprávnej údržby, opotrebovania, mechanického 
poško¬denia, zapojenia k inej než predpísanej elektrickej sieti, nedodržania podmienok v návode, 
vystavenia neprimeraným teplotám alebo neautorizovaného zásahu do zariadenia. Táto záru-
ka sa nevzťahuje na príslušenstvo ako demineralizačné filtre, Ionic Silver Cube, uhlíkové alebo 
vodné filtre, ktoré sú bežným spotrebným materiálom vyžadujúcim pravidelnú výmenu a ktorých 
opotrebovanie sa môže prejaviť pred uplynutím záručnej lehoty. Záruka sa taktiež nevzťahuje na 
poškodenie výrobku počas prepravy, ktoré bolo spôsobené nesprávnou manipuláciou či zaobchá-
dzaním. V prípade poškodenia obalu výrobku vzniknutým prepravou reklamujte zásielku priamo 
u dopravcu. 

VŠETKY NÁROKY PLYNÚCE ZO ZÁRUKY SÚ ČASOVO OBMEDZENÉ DVOJROČNOU ZÁRUČ-
NOU LEHOTOU.

Výrobca nenesie zodpovednosť za následné škody ani za škody vzniknuté používaním tohto výrob-
ku vrátane straty zisku či inej ekonomickej straty.

Výhradný distribútor značky Stylies pre Českú republiku a Slovensko:
Cyril & Metoděj, s.r.o.,
Maříkova 1, 621 00  Brno, Česká republika
tel.: +420 549 274 164
www.stylies.sk

Informácie o predajcoch a servise získate u distribútora.




