
TIME - domáci zvlhčovač vzduchu s meniacimi farbami 
 

Sme veľmi radi, že ste si zakúpili interiérový mlhovač  zn. WATERPOWER®. Zvlhčovač vzduchu ideálny do bytov, detských izieb, 

wellness, kancelárií atď.  Vyparujúca voda zvlhčuje vzduch v miestnosti, ktorý je obvykle suchý a tým vytvára lepšiu klímu 

v miestnosti.  

Údržba interiérovej fontány je minimálna, ale zároveň potrebná pre správny chod fontány. 

 

 

 

Časti:  

1 Mlhovač – Fogstar 100LED 

2x Bambusový rám 

3 Veko – kryt proti prskaniu vody  

4 Nádstavec pre umiestnenie mlhovača 

5 Nádoba pre umiestnenie vody a mlhovača 

6  Membrána vyvýjajúca hmlu 

7 Napájací kábel 

8 Napájací zdroj 

9 čistiaca kefka 

 

 

UVEDENIE DO PREVÁDZKY: 

Prístroj nie je určený na komerčné účely.  

1. Umiestnite mlhovač  (1) do držiaka (4).  
2.  Vložte mlhovač (1) spolu s držiakom (4)  do nádobky (5), prevlečte kábel mlhovača cez otvor v nádobke (5) 

a otvor uzavrite tesnením, ktoré sa nachádza na kábli.  

 

 

 

 

3. Vložte nádobku do bambusového rámu (2). 
4. Nasadte kryt (3) nad mlhovač.  Pre uloženie zariadenia nájdite rovné, stabilné miesto.  



5. Naplňte nádržku vodou, uistite sa, že hladina vody je pod hraničnú čiaru. Použite vodu max. do 35°C.  
6. Pripojte sieťový adaptér do zásuvky. Spustí sa mlhovač aj osvetlenie. 
7. Môžete do vody aplikovať 1-2 voňavý olej.  
8. V prípade, že zariadenie nepoužívate, vytiahnite ho zo zástrčky.  

 
Z hygienických dôvodov odporúčame v nádobke meniť vodu raz za 5 dní.  

 

 POZOR! NEBEZPEČENSTVO ZÁSAHU EL. PRÚDOM! 

Pred manipuláciou so zariadením, vyberte zariadenie zo zástrčky, odpojte od elektrického prúdu! 
Umiestnite tak , aby zariadenie nebolo prístupné deťom! 

 
 

BEZPEČNOSTNÉ PREDPISY 

 Pred pripojením prístroja skontrolujte, či prevádzkové napätie (pozri štítok) zodpovedá sieťovému napätiu. 
 Prevádzka len s inštalovaným ochranným vypínačom chybového prúdu (citlivosť max.=0.03A!). 
 Pred akýmkoľvek kontaktom s vodou a ponorením rúk do zariadenia  je potrebné všetky prístroje nachádzajúce sa vo vode odpojiť zo siete. 
 Sieťový kábel tohto prístroja sa nesmie opravovať ani vymieňať; pri poškodení musí byť tento prístroj nahradený novým. 

 Prístroje s vyobrazeným  symbolom  sú určené výhradne na používanie v izbách a interiéroch.  
 Prístroj  môže byť používaný  len pre kvapaliny s teplotou do 35° C. 
  

Pozor! 

Tento prístroj nie je určený na používanie osobami (vrátane detí) s obmedzenými telesnými, senzorickými alebo duševnými schopnosťami alebo 
osobami s nedostatkom skúseností a/alebo s nedostatkom vedomostí. Používanie prístroja z ich strany je možné iba v prípade, že sú tieto osoby pod 
dozorom osoby zodpovednej za bezpečnosť alebo od nej dostali pokyny, ako sa prístroj používa. 

Na deti je potrebné dohliadať, aby sa zaistilo, že sa s prístrojom nebudú hrať.  

    
  Recyklácia elektronických častí.  
Batérie a iné elektronické časti zariadenia sa nesmú likvidovať spolu s komunálnym odpadom. Spotrebiteľ je zo zákona 
povinný tieto časti odovzdať v zbernom dvore na miesta na to určené alebo u predajcu. 
 

TECHNICKÉ ÚDAJE: 
 
Mlhovač Fogstar 100LED 
Prevádzkové napätie: 24 V AC ˷ ̃
Max teplota vody počas prevádzky: +5 až + 35°C 
 
Napájací zdroj 
Vstupné napätie: 100-240V 50/60Hz 
Výstupné napätie: 24V AC 
Výkon: 500mA 
Dĺžka káblu: 180cm 
 
Označenie zhody ES: Toto zariadenie je v súlade s existujúcimi platnými smernicami 2004/108/EC. Napájací zdroj spĺňa 
všeobecné požiadavky EN 60335-1:2002.  

 
 

ZÁRUKA 

Na tento produkt poskytujeme 24-mesačnú záruku na materiál a továrenskú montáž platnú od dátumu kúpy. Záruka sa nevzťahuje na neodbornú 
manipuláciu, poškodenie každého druhu a technické zmeny. Najmä za znečistené prístroje sa neposkytuje žiadna náhrada. Záruka sa poskytuje, ak 
je prístroj doručený kompletne so všetkými komponentmi spolu s pokladničným lístkom alebo s faktúrou. V prípade uplatnenia záruky pošlite 
prístroj spolu s týmto dokumentom a účtovným dokladom späť svojmu predajcovi. Pri oprávnenej reklamácii si vyhradzujeme právo prístroj opraviť 
alebo nahradiť. Nároky a následné škody, ktoré vznikajú v dôsledku neodborného používania, nedostatočnej údržby alebo zanedbania 
bezpečnostných predpisov, sú zo záruky vyňaté. Škody spôsobené opotrebovaním na dieloch podliehajúcich rýchlemu opotrebovaniu (napr. rotor) 
nespadajú do našej záruky. 

Vyrobené v Nemecku.  

Dovozca do SR 
PETOMAR SLOVAKIA s.r.o., č. d. 820, 925 63, 
Dolná Streda, www.zahradnejazierka.sk 


