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Ultrazvukový zvlhčovač vzduchu

eta 1629
NÁVOD K OBSLUZE
Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu. Před uvedením tohoto 
přístroje do provozu si velmi pozorně přečtěte návod k obsluze a tento návod spolu se 
záručním listem, pokladním dokladem a podle možností i s obalem a vnitřním obsahem 
obalu dobře uschovejte.

I. BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ
–  Instrukce v návodu považujte za součást spotřebiče a postupte je jakémukoliv dalšímu

uživateli spotřebiče.
–  Zkontrolujte, zda údaj na typovém štítku odpovídá napětí ve Vaší elektrické zásuvce.

Vidlici napájecího přívodu je nutné připojit pouze do zásuvky elektrické instalace, která
odpovídá příslušným normám.

–  Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby
se sníženými fyzickými, smyslovými či mentálními schopnostmi
nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem
nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem
a rozumí případným nebezpečím. Děti si se spotřebičem nesmějí
hrát. Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí provádět
děti, pokud nejsou starší 8 let a pod dozorem. Děti mladší 8 let se
musí držet mimo dosah spotřebiče a jeho přívodu.

–  Před výměnou příslušenství nebo přístupných části, před montáží
a demontáží, před čištěním nebo údržbou, spotřebič vypněte a odpojte
od el. sítě vytažením vidlice napájecího přívodu z el. zásuvky!

–  Jestliže je napájecí přívod tohoto spotřebiče poškozen, musí být
nahrazen výrobcem, jeho servisním technikem nebo podobně
kvalifikovanou osobou, aby se tak zabránilo vzniku nebezpečné situace.

–  Nikdy spotřebič nepoužívejte, pokud má poškozený napájecí přívod
nebo vidlici, pokud nepracuje správně nebo upadl na zem a poškodil
se, poškodil se a je netěsný.

–  Vždy odpojte zvlhčovač od napájení vytažením vidlice napájecího
přívodu z elektrické zásuvky, pokud doplňujete vodu do nádoby
a instalujete ji na její místo ve spotřebiči.

–  Dodržujte optimální vzdušnou vlhkost v místnosti. Příliš vysoká vlhkost
může podporovat růst nežádoucích biologických organismů a plísní.

–  Nikdy nenechávejte vodu v nádržce, když spotřebič nepoužíváte.
Před uložením spotřebiče nádržku na vodu vždy vyčistěte a nechte
vyschnout. Před dalším použitím zvlhčovat důkladně vyčistěte.

–  Používáte-li spotřebič každodenně, tak dbejte na pravidelné čištění
nádržky nejméně každé 3 dny. Odstraňte případné usazeniny
a vodní kámen (viz kapitola IV. ÚDRŽBA).
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–  VÝSTRAHA: Mikroorganismy, které mohou být přítomné ve vodě
nebo v prostředí, kde se spotřebič používá nebo je uložen, se mohou
v nádržce rozmnožit a při rozptýlení do vzduchu mohou způsobit
vážná zdravotní rizika, není-li voda měněna a nádržka pravidelně
čištěna každé 3 dny.

–  Spotřebič je určen pouze pro použití v domácnostech a pro podobné účely (v obchodech,
–  Spotřebič je určen pouze pro použití v domácnostech a pro podobné účely (v obchodech,

kancelářích a podobných pracovištích, v hotelích, motelech a jiných obytných
prostředích,
v podnicích zajišťujících nocleh se snídaní)! Není určen pro komerční použití!

–  Vidlici napájecího přívodu nezasunujte do el. zásuvky a nevytahujte z el. zásuvky
mokrýma rukama a taháním za napájecí přívod!

–  Spotřebič nikdy neponořujte do vody (ani částečně).
–  Do otvorů nikdy neházejte ani nevkládejte žádné předměty. Nepokládejte ruce, obličej

ani tělo na nebo do blízkosti výstupu vodní páry, když je zařízení v provozu. Nezakrývejte
výstup vodní páry ani na něj nic nepokládejte, když je zařízení v provozu.

–  Zvlhčovač vždy umístěte na pevný, rovný povrch alespoň 2 metry od nábytku, vodu
pohlcujících povrchů a elektrických zařízení. Pod zvlhčovač umístěte podložku odolnou
proti vodě. Nikdy zvlhčovač nepokládejte na povrch, který by voda nebo vlhkost mohly
poškodit (např. ze dřeva, z bambusu, na lakované povrchy a podobně).

–  Nedovolte, aby výstup vodní páry směřoval přímo ke zdi nebo k vodu pohlcujícím
povrchům. Vlhkost může způsobovat poškození, zvláště tapet.

–  Během provozu zvlhčovač nikdy nenaklánějte ani se ho nepokoušejte vyprazdňovat.
–  Nadměrná vlhkost v místnosti může způsobovat kondenzaci vody na oknech, nábytku,

stěnách a obecně chladnějších předmětech. Pokud k tomu dojde, zvlhčovač vypněte.
–  Do vody nepřidávejte žádné příměsi (např.: aditiva, sůl, vonné ingredience atd.).
–  Neprovádějte jakékoliv úpravy nebo obměny zvlhčovače bez příslušné autorizace

dodavatelem, neboť mohou způsobit uživatelům problémy nebo škody.
–  V případě nezvyklých zvuků nebo pachů během provozu zvlhčovač vypněte a vytáhněte

ze zásuvky.
–  Pokud zvlhčovač pracuje, nedotýkejte se žádnou částí těla vody ani žádných součástí

ve vodě.
–  Nezapínejte zvlhčovač, pokud v nádobě není voda.
–  Dbejte, aby nedošlo k poškrábání měniče tvrdými předměty.
–  Nepoužívejte zvlhčovač v prostředí o vysoké vlhkosti, například v koupelně.
–  Napájecí přívod nikdy nepokládejte na horké plochy, ani jej nenechávejte viset přes okraj

stolu nebo pracovní desky. Zavaděním nebo zataháním za přívod např. dětmi může dojít
k převržení či stažení spotřebiče a následně k vážnému zranění!

–  Napájecí přívod nesmí být poškozen ostrými nebo horkými předměty, otevřeným
plamenem, nesmí se ponořit do vody ani ohýbat přes ostré hrany.

–  Pravidelně kontrolujte stav napájecího přívodu spotřebiče.
–  V případě potřeby použití prodlužovacího přívodu je nutné, aby nebyl poškozen

a vyhovoval platným normám.
–  Aby se zajistila bezpečnost a správná funkčnost přístroje, používejte jen originální

náhradní díly a výrobcem schválené příslušenství.
–  VAROVÁNÍ: Při nesprávném používání přístroje, které není v souladu s návodem

k obsluze, existuje riziko poranění.
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–  Případné texty v cizím jazyce a obrázky uvedené na obalech, nebo výrobku, jsou
přeloženy a vysvětleny na konci této jazykové mutace.

–  Tento spotřebič včetně jeho příslušenství používejte pouze pro účel, pro který je určen
tak, jak je popsáno v tomto návodu. Spotřebič nikdy nepoužívejte pro žádný jiný účel.

–  Výrobce neodpovídá za škody způsobené nesprávným používáním spotřebiče
a příslušenství (např. poranění, požár, apod.) a není odpovědný ze záruky za spotřebič
v případě nedodržení výše uvedených bezpečnostních upozornění.

II. POPIS SPOTŘEBIČE (obr. 1)
A – zvlhčovač (základna)

A1 – tlačítko ZAP. / VYP. / úroveň množství vodní páry)
A2 – tlačítko pro nastavení časovače
A3 – LED displej
A4 – kryt vstupního filtru (2x)
A5 – vstupní molitanový filtr (2x)
A6 – nádobka na aromatické přísady (např. vonné oleje)
A7 – ultrazvukový měnič
A8 – napájecí přívod

B – nádrž na vodu
B1 – víko s usměrňovačem
B2 – sklopné držadlo
B3 – vodoznak
B4 – uzávěr s ventilem
B5 – těsnění

III. PŘÍPRAVA A POUŽITÍ
Odstraňte veškerý obalový materiál, vyjměte zvlhčovač. Ze zvlhčovače odstraňte všechny 
případné adhezní fólie, samolepky nebo papír.

Poznámka
Ultrazvukový zvlhčovač vytváří pomocí vysokofrekvenčního ultrazvukového 
oscilátoru z vody mikroskopické kapičky o průměru cca 1–5 μm. Ventilačním 

systémem je pak vyfukuje do ovzduší místnosti v podobě páry (mlhy), která se 
následně odpařuje a tím dochází ke zvýšení vlhkosti vzduchu.

OVLÁDÁNÍ
Připojením vidlice napájecího přívodu k el. síti se ozve akustický signál a zvlhčovač 
spustíte do pohotovostního režimu.

tlačítko funkcí A1 –  prvním stisknutím zvlhčovač zapnete. Dalšími stisknutími pak 
nastavíte množství produkované páry (3 úrovně). Dlouhým stisknutím 
zvlhčovač vypnete.

tlačítko pro nastavení času A2 –  stisknutím nastavíte čas provozu v rozmezí 1-12 hod. 
Po uplynutí času se zvlhčovač automaticky vypne.

CZ
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Upozornění
–  Není-li v nádobě zvlhčovače dostatečné množství vody, zobrazí se na displeji A3

chybové hlášení E1.
–  Při každém stisknutí tlačítka se ozve akustický signál.

POSTUP POUŽITÍ
1. Umístěte zvlhčovač na vhodnou rovnou plochu.
2. Podle obr. 1 sejměte ze zvlhčovače A nádobu B.
3. Nádobu B naplňte vodou (minimálně 300 ml, ideálně 1-4 l). Do nádobky A6 můžete

přidat vhodnou aromatickou přísadu.
4. Opačným způsobem nádobu B umístěte zpět na zvlhčovač A.
5. Připojte vidlici napájecího přívodu A8 k el. síti.
6. Stisknutím tlačítka A1 zapněte zvlhčovač. Poté pomocí tlačítka A1 nastavte množství

produkované vodní páry a tlačítkem A2 nastavte čas provozu.
7. Kdykoliv během provozu lze zvlhčovač vypnout dlouhým stisknutím tlačítka A1.

Poznámky
–  Zvlhčovač slouží k vytváření optimální vzdušné vlhkosti v místnosti a také omezuje

vznik statické elektřiny.
–  Do nádobky A6 přidávejte pouze tekuté aromatické přísady (maximálně do 2/3

jejího objemu).
–  Maximální objem nádrže (4 l) zajistí dobu chodu až na cca 13 hod.
–  Nebudete-li zvlhčovač používat více než 1 den, nespotřebovanou vodu z nádrže

a vnitřních částí zvlhčovače vylijte.

IV. ÚDRŽBA
Povrch spotřebiče očistěte navlhčeným hadříkem. Nádobku na aromatické přísady 
opláchněte v teplé vodě. Nádobu opláchněte v teplé vodě s malým množstvím saponátu. 
Můžete používat i dezinfekční prostředky, ale vždy se řiďte dle instrukcí uvedených 
na obalech. Ultrazvukový měnič očistěte pomocí hadříku (houbičky) a teplé vody se 
saponátem. Používáte-li zvlhčovač často, doporučujeme čistit nádobu a ultrazvukový 
měnič alespoň 1x za týden. Berte na vědomí, že zanesený ultrazvukový měnič 
nebude fungovat správně! K čištění zvlhčovače nikdy nepoužívejte agresivní čisticí 
prostředky (např.: benzín, čistidlo na sklo, leštěnku na nábytek, ředidlo barev) ani 
jiná rozpouštědla! Po údržbě nechte jednotlivé části řádně vyschnout. Plastové části 
nikdy nesušte nad zdrojem tepla (např. kamna, el/plynový sporák).

Skladování
Vyčištěný a vysušený zvlhčovač skladujte na suchém místě, mimo dosah dětí, chráněný 
před prachem a přímým sluncem.

Údržbu rozsáhlejšího charakteru nebo údržbu, která vyžaduje zásah do vnitřních 
částí spotřebiče, musí provést odborný servis! Nedodržením pokynů výrobce zaniká 
právo na záruční opravu!
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Případné další informace o spotřebiči a servisní síti získáte na infolince +420 545 120 545 
nebo na internetové adrese www.eta.cz.

V. EKOLOGIE 
Pokud to rozměry dovolují, jsou na všech kusech vytištěny znaky materiálů použitých na 
výrobu balení, komponentů a příslušenství, jakož i jejich recyklace. Uvedené symboly na 
výrobku nebo v průvodní dokumentaci znamenají, že použité elektrické nebo elektronické 
výrobky nesmí být likvidovány společně s komunálním odpadem. Za účelem jejich správné 
likvidace je odevzdejte na k tomu určených sběrných místech, kde budou přijaty zdarma. 
Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte 
prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly 
být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu 
nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být 
v souladu s národními předpisy uděleny pokuty. Pokud má být spotřebič definitivně vyřazen 
z provozu, doporučuje se po odpojení napájecího přívodu od el. sítě přívod odříznout, 
spotřebič tak bude nepoužitelný.

VI. TECHNICKÁ DATA
Napětí (V) uvedeno na typovém štítku výrobku
Příkon (W) uveden na typovém štítku výrobku
Hmotnost cca (kg) 1,3
Spotřebič třídy ochrany II.
Rozměry cca (DxHxV) (mm) 315 x 208 x 208

Příkon ve vypnutém stavu je < 0,50 W.

Změna technické specifikace a obsahu případného příslušenství dle modelu výrobku 
vyhrazena výrobcem.

UPOZORNĚNÍ A SYMBOLY POUŽITÉ NA SPOTŘEBIČI, OBALECH NEBO V NÁVODU:

HOUSEHOLD USE ONLY – Pouze pro použití v domácnosti; DO NOT COVER – 
Nezakrývat; DO NOT IMMERSE IN WATER OR OTHER LIQUIDS – Neponořovat do vody 
nebo jiných tekutin;

TO AVOID DANGER OF SUFFOCATION, KEEP THIS PLASTIC BAG 
AWAY FROM BABIES AND CHILDREN. DO NOT USE THIS BAG IN 
CRIBS, BEDS, CARRIAGES OR PLAYPENS. THIS BAG IS NOT  
A TOY. – Nebezpečí udušení. Nepoužívejte tento sáček v kolébkách, 

postýlkách, kočárcích nebo dětských ohrádkách. PE sáček odkládejte mimo dosah dětí. 
Sáček není na hraní.

Symbol  znamená UPOZORNĚNÍ.

72 h

– Nádržku na vodu čistit každé 3 dny.
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  Typ výrobku: 

  
  Datum prodeje:    Výrobní číslo:

  Razítko a podpis prodávajícího: 

 ZÁRUČNÍ LIST                    

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY
Na výrobek uvedený v tomto záručním listu je poskytována záruka po dobu dvacet čtyři 
měsíců od data prodeje spotřebiteli. 
Záruka se vztahuje na poruchy a závady, které v průběhu záruční doby vznikly chybou 
výroby nebo vadou použitých materiálů.
Výrobek je možno reklamovat u prodejce, který výrobek prodal spotřebiteli nebo  
v autorizovaném servisu. 
Při reklamaci je nutné předložit: reklamovaný výrobek, originální nákupní doklad, ve kterém 
je zřetelně uveden typ výrobku a jeho datum prodeje spotřebiteli, případně tento řádně 
vyplněný záruční list. Záruka platí pouze tehdy, je-li výrobek používán podle návodu  
k obsluze a připojen na správné síťové napětí.

Spotřebitel ztrácí nárok na záruční opravu nebo bezplatný servis v případě:
• zásahu do přístroje neoprávněnou osobou.
• nesprávné nebo neodborné montáže výrobku.
• poškození přístroje vlivem živelné pohromy.
• používání výrobku pro jiné účely, než je obvyklé.
• používání výrobku k profesionální či jiné výdělečné činnosti.
• používání výrobku s jiným než doporučeným příslušenstvím.
• nesprávné údržby výrobku.
• nepravidelného čistění výrobků zejména v případě, kdy je závada způsobena zbytky 

potravin, vlasů, domovního prachu nebo jiných nečistot.
• vystavení výrobku nepříznivému vnějšímu vlivu, zejména vniknutím cizích předmětů nebo 

tekutin (včetně elektrolytu z baterií) dovnitř.
• mechanického poškození výrobku způsobeného nesprávným používáním výrobku nebo 

jeho pádem.

Pokud zboží při uplatňování vady ze strany spotřebitele bude zasíláno poštou nebo 
přepravní službou, musí být zabaleno v obalu vhodném pro přepravu tak, aby se zabránilo 
poškození výrobku přepravou.
Aktuální seznam servisních středisek naleznete na: www.eta.cz
Případné další dotazy zasílejte na info@eta.cz, nebo volejte +420 545 120 545.

Veškeré náležitosti uvedené v tomto záručním listu platí pouze pro výrobky nakoupené  
a reklamované na území České Republiky.
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CZ DODATEK NÁVODU K OBSLUZE

–  Dětem mladším 3 let zamezte v přístupu ke spotřebiči, pokud nejsou trvale pod dozorem.
–  Děti ve věku od 3 do 8 let musí tento spotřebič zapínat/vypínat pouze za předpokladu, že byl umístěn nebo nainstalován ve své zamýšlené

normální provozní poloze, a pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným
nebezpečím. Děti ve věku od 3 do 8 let nesmějí zasouvat vidlici do zásuvky, regulovat a čistit spotřebič nebo vykonávat údržbu prováděnou
uživatelem.
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