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sk   Návod na použitie



Vážení zákazníci!

S vaším novým cestovným rozptyľovačom vonných esencií  
si môžete teraz vychutnávať svoju obľúbenú vôňu aj na  
cestách.

Cestovný rozptyľovač vonných esencií je malý a môžete  
ho prakticky uschovať v každej kabelke. Preto je ideálny  
do kancelárie, hotelovej izby alebo iných malých miestností.

Cestovný rozptyľovač vonných esencií môžete nabíjať  
prostredníctvom USB a používať nezávisle od siete. 

Želáme vám veľa spokojnosti s týmto výrobkom!

Váš tím Tchibo

 www.tchibo.sk/navody
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K tomuto návodu

Výrobok je vybavený bezpečnostnými prvkami. Napriek tomu 
si starostlivo prečítajte bezpečnostné upozornenia a výrobok 
používajte iba podľa opisu v tomto návode, aby nedopatrením 
nedošlo k poraneniam alebo škodám.

Uschovajte si tento návod na neskoršiu potrebu. 
Ak výrobok postúpite inej osobe, musíte jej odovzdať  
aj tento návod.

Symboly v tomto návode:

Tento symbol varuje pred nebezpečenstvom poranenia. 

 Tento symbol varuje pred nebezpečenstvom poranenia 
v dôsledku zásahu elektrickým prúdom.

Signálne slovo NEBEZPEČENSTVO varuje pred možnými  
ťažkými poraneniami a ohrozením života.

Signálne slovo VAROVANIE varuje pred poraneniami  
a závažnými vecnými škodami.

Signálne slovo POZOR varuje pred ľahkými poraneniami  
alebo poškodeniami.

 Takto sú označené doplňujúce informácie.
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Bezpečnostné upozornenia 

Účel použitia
Výrobok slúži na zlepšenie 
vône v miestnosti. 
Nie je vhodný na zvlhčo-
vanie vzduchu v miestnosti.
Výrobok je navrhnutý na 
súkromné použitie v uza-
tvorených priestoroch a 
nie je vhodný na komerčné 
alebo terapeutické účely. 
Výrobok sa nesmie  
používať ako inhalátor.

VAROVANIE pred  
zdravotnými rizikami

 • Pred používaním prístroja 
sa spýtajte svojho lekára, 
ak trpíte ochoreniami 
dýchacích ciest alebo 
pľúc.

 • Ak sa počas používania 
prístroja cítite zle, začne 
vás bolieť hlava alebo 
pod., ihneď vypnite prí-
stroj a vyvetrajte miest-
nosť.
 • Prístroj používajte len 
s takými vonnými prí-
sadami rozpustnými vo 
vode, ktoré sú odporú-
čané pre prístroj tohto 
druhu. Iné vonné prísady 
môžu obsahovať príp. 
jedovaté alebo zdravie 
ohrozujúce látky, vyvolať 
alergické reakcie alebo 
predstavovať nebezpe-
čenstvo požiaru.
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NEBEZPEČENSTVO pre 
deti a osoby s obme-
dzenou schopnosťou 
obsluhovať elektrické 
prístroje

 • Tento prístroj smú pou-
žívať deti od 8 rokov a 
osoby s obmedzenými 
fyzickými, zmyslovými 
alebo duševnými  
schopnosťami alebo 
s nedos tatkom skúseností 
alebo znalostí len za 
predpokladu, že sú počas 
používania neustále pod 
dozorom alebo boli pou-
čené o bezpečnom použí-
vaní výrobku a pochopili 
nebezpečenstvá, ktoré 
z toho vyplývajú.

 • Čistenie prístroja nesmú 
vykonávať deti, smú ho 
vykonávať až vo veku 
od 8 rokov, ak sú pod 
dozorom.  
Prístroj si nevyžaduje 
žiadnu údržbu. 
 • Prístroj a jeho sieťový 
kábel sa od zapnutia až 
do úplného vychladnutia 
prístroja musia nachádzať 
mimo dosahu detí mlad-
ších ako 8 rokov.
 • Zabráňte prístupu detí  
k obalovému materiálu.  
Okrem iného hrozí nebez-
pečenstvo udusenia!
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NEBEZPEČENSTVO zásahu  
elektrickým prúdom

 • Nádržka na vodu sa 
napĺňa vodou. Cestovný 
rozptyľovač vonných 
esencií a USB kábel sa 
však počas nabíjania 
nesmú dostať do kontaktu 
s vodou, pretože potom 
hrozí nebezpečenstvo 
zásahu elektrickým 
prúdom. Preto neumiest-
ňujte prístroj na nabíjanie 
ani napr. do blízkosti umý-
vadla alebo drezu.
 • Prístroj naplňujte len pri-
loženou pipetou, nie pod 
vodovodným kohútikom.
 •  Prípadne ihneď osušte 
vytečenú vodu, aby s ňou 
neprišli do kontaktu 
žiadne elektrické diely. 

 • USB kábel sa nesmie 
zalamovať ani pritláčať. 
Chráňte USB kábel pred 
horúcimi povrchmi 
a ostrými hranami.
 • Neuvádzajte prístroj  
do prevádzky pri viditeľ-
ných poškodeniach na 
samotnom prístroji alebo 
USB kábli, resp. po páde 
prístroja.
 • Nikdy neprepĺňajte 
nádržku na vodu.
 • Prístroj nepoužívajte bez 
vody.
 • Vytiahnite prípojný 
konektor z prístroja, … 
... ak je prístroj plne 
nabitý, 
... pred doplňovaním vody 
alebo vyprázdňovaním 
nádržky na vodu, 
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… ak sa počas nabíjania 
vyskytnú poruchy a 
… pred čistením prístroja. 
Ťahajte pritom vždy za 
prípojný konektor nie za 
prípojný kábel.
 • Nevykonávajte na 
výrobku žiadne zmeny.  
Opravy prístroja zverte 
len špecializovanej opra-
vovni. Neodborné opravy 
môžu vážne ohroziť pou-
žívateľa.
 • Výrobok obsahuje pevne 
zabudovaný akumulátor, 
ktorý sa nedá a nesmie 
demontovať ani vymieňať.

VAROVANIE pred  
poranením

 • Výrobok sa nesmie  
vhadzovať do ohňa.  
Nebezpečenstvo výbuchu!

POZOR – Vecné škody 
 • Nestavajte prístroj na 
horúce povrchy.
 • Aby ste sa vyhli tvorbe 
nánosov vodného kameňa 
v prístroji, odporúčame 
používanie destilovanej 
(demineralizovanej/
odmineralizovanej) vody. 
Do nádržky však môžete 
naplniť aj čistú, čerstvú 
vodu z vodovodu (kvalita 
pitnej vody).
 • Do prístroja nenalievajte 
vodu s teplotou vyššou 
ako 45 °C. 
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 • Nepoužívajte znečistenú 
vodu. Prístroj sa tým 
môže poškodiť.
 • Prístroj postavte na 
pevný, rovný podklad 
odolný proti vlhkosti.  
Predovšetkým pri pre-
vádzke s tvrdou vodou/
arómami rozpustnými 
vo vode môže dochádzať 
k tvorbe sedimentov/
usadenín.
 • Nestavajte prístroj ani 
priamo pod regál, závesnú 
skrinku alebo do priamej 
blízkosti iných citlivých 
objektov. Nesmerujte 
výstup hmloviny na  
pred mety. Vodná para  
by mohla spôsobiť  
poškodenia.

 • Zabráňte škodám  
spôsobeným vodou:  
Prístroj vyprázdnite  
vždy ihneď po použití.  
Nestavajte ho na zem,  
ale trocha vyvýšene.  
Postarajte sa o to, aby sa 
neprevrátil ani nemohol 
byť stiahnutý. Aj keď je 
prístroj vypnutý, môže sa 
ešte vo vnútri nachádzať 
zvyšková voda a vytekať.
 • Nesmú sa používať žiadne 
arómy s obsahom oleja 
(napr. eukalyptový olej), 
pretože môžu poškodiť 
prístroj. Používajte iba 
vonné esencie rozpustné 
vo vode.
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 • Používajte výlučne 
dodaný USB kábel.
 • Prístroj nezakrývajte, 
napr. uterákom, ani ho 
neprevádzkujte pod pri-
krývkou alebo vankúšom.
 • Na čistenie nepoužívajte 
abrazívne ani žieravé  
čistiace prostriedky,  
resp. tvrdé kefy atď.
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Prehľad (obsah balenia)

prípojka

kryt a 
zapínanie/vypínanie

Max

Min

výstup aerosólu

kontrolka

USB zástrčka

bez vyobrazenia: pipeta

prípojný kábel

prípojný konektor

plniaci otvor

ukazovateľ hladiny vody

zátka
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Používanie

VAROVANIE – Nebezpečenstvo poranenia 

• Pred naplnením vody vytiahnite prípojný konektor  
z prístroja.

• Používajte len vonné esencie rozpustné vo vode.

Pred použitím

  M Opatrne vyberte výrobok z obalu a odstráňte všetok  
obalový materiál.

Nabíjanie a priama prevádzka

PC/Mac
USB

Výrobok môžete pomocou 
priloženého USB kábla  
pripojiť na USB port  
počítača, ... 
... aby ste nabili integrovaný  
akumulátor alebo 
... ho mohli priamo  
prevádzkovať. 
Alebo pripojte výrobok  
pomocou priloženého  
USB kábla na vhodný  
USB adaptér (pozri  
Technické údaje). 

 Na eliminovanie poškodenia je akumulátor pri dodaní  
nabitý len spolovice. Výrobok napriek tomu sprevádz
kujte bez prvotného nabíjania akumulátora.  
Akumulátor nabíjajte až po jeho vybití.
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Bežné nabíjanie vybitého akumulátora trvá približne 2 – 3 ho
diny. Kontrolka svieti počas nabíjania na červeno. Po úplnom 
nabití akumulátora kontrolka zhasne. Doba prevádzky je cca 
1 hodina.

Nalievanie vody

1. Pred naplnením vody vytiahnite prípojný konektor  
z prístroja. 

2. 

Max

Min

Naplňte vodu (čerstvá 
pitná voda alebo desti
lovaná/demineralizova
ná voda) do nádržky na 
vodu. Vody by mala mať 
izbovú teplotu. Neplňte 
viac vody ako po značku 
MAX. 
 
 
 
 

3. Pridajte 3 – 4 kvapky vonného oleja rozpustného vo vode.

Ak do nádržky na vodu pridáte vonný olej, môže sa 
počas používania vytvoriť okolo prístroja usadenina.

Vonné esencie rozpustné vo vode zakúpite v príslušných  
predajniach. Rešpektujte pokyny od výrobcu.

4. Dôsledne opäť zatvorte plniaci otvor zátkou.
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5. Prístroj postavte na pevný, rovný podklad odolný proti  
vlhkosti.

  M Ak chcete prístroj priamo prevádzkovať, prepojte priložený 
USB kábel s počítačom alebo pomocou USB kábla a vhod
ného adaptéra s elektrickou sieťou. 

Zapnutie/vypnutie

NEBEZPEČENSTVO ohrozenia zdravia 

Ak sa počas používania prístroja cítite zle, začne vás bolieť 
hlava alebo pod., ihneď vypnite prístroj a vyvetrajte  
miestnosť.

  M Ak chcete zapnúť  
prístroj, roztiahnite  
obe polovice krytu. 
 
Jemný aerosól vychádza 
z výstupu. Kontrolka 
svieti na zeleno. 
 
 

Prístroj sa automaticky vypne, ak je nádržka na vodu 
prázdna.

  M Na vypnutie prístroja posuňte obe polovice krytu znova 
k sebe.

Kontrolka zhasne.
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Čistenie

NEBEZPEČENSTVO – Nebezpečenstvo ohrozenia  
života v dôsledku zásahu elektrickým prúdom

Nádržka na vodu sa napĺňa vodou. Cestovný rozptyľovač  
vonných esencií a USB kábel sa však počas nabíjania nesmú 
dostať do kontaktu s vodou, pretože potom hrozí nebezpe
čenstvo zásahu elektrickým prúdom.

1. Vytiahnite prípojný konektor z prístroja, ak sa ešte nachá
dza v prípojke a posuňte obe polovice krytu k sebe, ak sú 
ešte otvorené.

2. Vytiahnite zátku z plniaceho otvoru.

3. Vylejte príp. zvyšnú vodu a vypláchnite nádržku na vodu 
čistou vodou.

4. Utrite prístroj príp. mierne navlhčenou utierkou dosucha  
a vysušte ho mäkkou savou utierkou.

  M Pri nepoužívaní uložte prístroj na suché, chladné miesto.
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Technické údaje

Model:       386 689

Akumulátor:       1x lítiovoiónový akumulátor 
(testované podľa UN 38.3)  3,7 V   400 mAh 

menovitá energia: 1,48 Wh  
(nevymeniteľné)

Doba nabíjania:    cca 2 – 3 hodiny

Prevádzkový čas:    cca 1 hodina

USB port:      5 V  1 A 
        (symbol  pre jednosmerný prúd) 

Žiarovka:       LED

Teplota prostredia:    +10 až +40 °C

Made exclusively for:   Tchibo GmbH, Überseering 18, 
        22297 Hamburg, Germany 
        www.tchibo.sk

V rámci vylepšovania produktov si vyhradzujeme právo na 
technické a optické zmeny na výrobku.
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Likvidácia

Výrobok, jeho obal a zabudovaný akumulátor boli vyrobené 
z hodnotných materiálov, ktoré sa dajú recyklovať. Tým sa  
redukuje množstvo odpadu a šetrí životné prostredie.

Likvidujte obal podľa pravidiel separovaného zberu. Využite  
na to miestne možnosti na zber papiera, lepenky a ľahkých 
obalov.

Prístroje, ktoré sú označené týmto symbolom,  
sa nesmú likvidovať spolu s domovým odapdom! 
Máte zákonnú povinnosť likvidovať staré prístroje  
oddelene od domového odpadu. Informácie o zber

ných dvoroch, ktoré odoberajú staré prístroje bezplatne,  
vám poskytne obecná alebo mestská správa.

Batérie a akumulátory nepatria do domového  
odpadu! 
Máte zákonnú povinnosť odovzdať vybité batérie 

a akumulátory v zbernom dvore vašej obecnej alebo mestskej 
správy alebo v špecializovanej predajni, ktorá predáva batérie. 

Pozor! Tento prístroj obsahuje akumulátor, ktorý je z bezpeč
nostných dôvodov osadený pevne a nedá sa vybrať bez zniče
nia telesa výrobku. Neodborná demontáž predstavuje bezpeč
nostné riziko.  
Do zberne, ktorá sa postará o odbornú likvidáciu prístroja 
a akumulátora, preto odovzdajte nerozobraný prístroj. 

 

Číslo výrobku: 386 689


