
Návod ke zvlhčovači vzduchu 
        

  
 Ocean Pro  



Bezpečnostní upozornění: 
• Prosím, umístěte zařízení v dostatečné vzdálenosti (aspoň 2m) od TV, rádia a 

dalších elektrických zařízení, od dřevěných produktů a od obrazů

• Umístěte zařízení aspoň 10 cm od všech stěn

• Prosím, používejte zařízení v místnostech, kde je dobrá cirkulace vzduchu

• Při používání zařízení pravidelně větrejte, nicméně jednorázově

• Prosím neopravujte zařízení bez schválení prodejce

• Nezapojujte zařízení do sítě, pokud máte mokré ruce

• Nečistěte či neopravujte zařízení, dokud není vypojené z elektrické sítě

• Nevkládejte cizí předměty

• Pravidelně čistěte a dezinfikujte zařízení zevnitř

• Vodu pravidelně vymývejte

• Udržujte vlhkost mezi 35 - 65%

• Doporučujme pod zvlhčovač pokládat podložku

• Doporučujeme používat destilovanou vodu


Použití 
1. Otevřete víko

2. Nalijte vodu

3. Zavřete víko, připojte zařízení do sítě

4. Zapněte/vypněte pomocí tlačítka On/Off

5. Předehřevem vody zvýšíte teplotu vody, čímž dojde k likvidaci 99% bakterií ve 

vodě

6. Mist - pomocí 3 režimů zesílíte či zeslabíte proud parní mlhy

7. Humidity - nastavení udržování vlhkosti v %

8. Timer - časovač, nastavíte dobu, po kterém se zvlhčovač vypne

9. UV - zapnutí/vypnutí UV lampy

10. Auto - zapnutí/vypnutí automatického režimu


Čištění a údržba 
Máte-li tvrdou vodu, (což znamená, že v zásobníku je příliš vápníku a magnézia), 
může se na povrchu nádobky základny, měniče a vnitřní strany zásobníku tvořit 
bílý prášek. Zanesený ultrazvukový měnič nebude fungovat správně. 


Doporučujeme:  
1) Používejte dezinfekci VertEsprit ANK určenou pro zvlhčovače vzduchu. 
2) Čistěte měnič, nádobku i zásobník na vodu každý týden. 
3) Vodu v nádržce čistěte často, aby byla stále čerstvá, bez usazených bakterií. 
4) Před uložením zařízení na delší dobu se ujistěte, že jste vylili všechnu vodu z 
nádobky základny a zásobníku na vodu. 
5) Nebudete-li zařízení delší dobu používat, celé je vyčistěte a ujistěte se, že jsou 
všechny části zařízení zcela suché.

6) K čištění nepoužívejte žádné chemikálie. 


Jak vyčistit ultrazvukový měnič: 
1) Na povrch měniče naneste 5-10 kapek čist. prostředku a vyčkejte 2-5 minut; 




2) Očistěte nečistoty na povrchu. 
3) Opláchněte měnič čistou vodou. 


Jak vyčistit nádobku základny: 
1) Je-li v nádobce usazenina, vyčistěte ji pomocí měkkého hadříku a čist. 
prostředku. 
2) Je-li usazenina na bezpečnostním plováku, naneste kapku čist. prostředku na 
usazeninu a vyčistěte ji kartáčem. 
3) Nádobku poté vypláchněte čistou vodou. 


V případě problémů či dotazů nás neváhejte kontaktovat na info     vhecogroup@ .cz
nebo +420 260 621 863 .


www vhecogroup. .cz
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