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ZÁRUKA

Práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně 
závaznými předpisy dle občanského zákoníku.

1. Trvání záruky: 2 roky

2. Záruka se nevztahuje
 a) na mechanické poškození
 b) nesprávné používání v rozporu s návodem k použití

3. Záruka zaniká:
 - při použití spotřebiče jinak než v je uvedeno v manuálu (nesprávným postupem)
 - při provádění opravy nebo změny na spotřebiči osobou jinou než pověřenou naším servisem

Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá 
kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:
 · má zboží takové vlastnosti, které výrobce v tomto návodu popisuje,
 · se zboží hodí k účelu,  ke kterému výrobce uvádí,
 · zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo 

provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
 · zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.
Pokud není u výrobku uvedeno jinak, činí záruční doba 24 měsíců. Záruční doba počíná běžet od převzetí 
věci kupujícím.
Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí 
reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání. Za 
okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované 
zboží.
Reklamaci lze také uplatnit v servisním středisku na adrese DOMO-elektro s.r.o., Na Kobyle 783, 345 06  
Kdyně, Česká republika, tel. (+420) 379 422 550, servis@domo-elektro.cz 
Pro rychlé a bezproblémové vyřízení reklamace doporučujeme přiložit k reklamaci doklad o koupi a průvodní 
dopis s popisem závady a zpáteční adresou s telefonickým kontaktem.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Při používání jakkéhokoli el. spotřebiče dbejte zvýšené opatrnosti a dodržujte určitá bezpečnostní 
pravidla:
 · Pečlivě si přečtěte tyto informace a manuál nechte i pro pozdější nahlédnutí.
 · Ujistěte se, že před použitím odlepíte a odstraníte veškeré reklamní a ochranné fólie.
 · Děti si s ochrannými ani reklamními polepy nesmí hrát. 
 · Přístroj je určen pro používání v domácnostech a podobných prostředích, tak jako je: 

 · kuchyňky v obchodech, kancelářích atd.
 · chaty, chalupy  
 · hotely, penziony a jiné dočasné ubytování

 · Dohlédněte, aby si děti nehrály s přístrojem. 
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 · Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 16 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, 
smyslovými nebo mentálními schopnostmi, nebo nedostatkem zkušeností a znalostí pokud jsou 
pod neustálým dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí 
případným nebezpečím. Děti si s přístrojem nesmějí hrát. Čištění a údržbu prováděnou uživatelem 
nesmějí provádět děti bez dozoru.

 · Čistění a běžnou údržbu smí provádět pouze osoby starší 16 let a při tom být pod dohledem.
 · Přístroj a jeho el. kabel skladujte mimo dosah dětí mladších 16 let.
 · Pozor: Tento přístroj je zakázáno používat s externím časovačem nebo jiným dálkovým ovládáním. 
 · Před každým použitím si řádně zkontrolujte parametry el. sítě a zda je vhodná pro zapojení přístroje. 

Požadované hodnoty naleznete na výrobním štítku.
 · Přívodní kabel nenechávejte viset přes ostré hrany ani ležet na horkém povrchu.
 · Nikdy nepoužívejte přístroj s poškozeným kabelem, spadl-li vám nepoužívejte ani přístroj s viditelným 

porušením. V těchto případech vyhledejte nejbližší odborný servis a nechte přístroj zkontrolovat, 
případně odborně opravit. 

 · Pokud jsou v blízkosti přístroje děti, dbejte maximílní opatrnosti. 
 · Nikdy nepoužívejte neoriginální příslušenství, mohlo by způsobit požár nebo riziko poranění el. 

proudem.
 · Pokud přístroj nebudete používat delší dobu vypojte ho z el. sítě. Před rozebíráním i skladáním částí 

přístroje jej také vypojte z el. sítě. Nikdy netahejte pouze za kabel, ale vypojujte pomocí tahem za 
zástrčku.

 · Nenechávejte přístroj bez dozoru.
 · Neumisťujte přístroj do blízkosti el. ani plynového sporáku, ani jiného tepelného zdroje. 
 · Nikdy nepoužívejte přístroj ve venkovním prostředí.
 · Přístroj používejte pouze jak je doporučeno a zamýšleno výrobcem.
 · Přístroje vždy stavte jen na pevné, stabilní a suché místo. 
 · Přístroj je určen pouze pro použití v domácnostech. Výrobce ani prodejce není schopen držet záruku 

ani odpovědnost za vzniklá rizika z nedodržení těchto zásad nebo nesprávného používání. 
 · Veškeré opravy musí být prováděny pouze v odborném servise.
 · Přístroj je určen pouze pro použití v domácnostech. Výrobce ani prodejce není schopen držet záruku 

ani odpovědnost za vzniklá rizika z nedodržení těchto zásad nebo nesprávného používání. 
 · Děti se nesmí dotýkat přívodního kabelu ani zástrčky. 
 · Veškeré opravy musí být prováděny pouze v odborném servise.
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ČÁSTI

1. Výstup vzduchu
2. Ovládací panel 
3. Sání vzduchu 
4. Podsvícení 
5. Filtr  
6. Základna

OVLÁDÁNÍ: 

7. Kontrolky 
8. Ovládání rychlosti ventilace 
9. On/off tlačítko pro osvětlení + 

RESET tlačítko filtru 
10. Hlavní vypínač on/off 

POUŽITÍ

 HLAVNÍ VYPÍNAČ ON/OFF 

Zapojte přístroj do zásuvky a zapněte ho hlavním spínačem on/off.  Po zapnutí se automaticky spustí na 
nejnižší rychlost „low“ 

 OVLÁDÁNÍ RYCHLOSTI VENTILACE 

Rychlost vnitřního ventilátorku lze nastavit pomocí ovládání ventilace na ovládací panelu. 
U právě zvolené rychlosti se vždy rozsvítí světelná kontrolka
 · S: Režim spánek - nízká rychlost, kontrolky a podsvětlení jsou tlumené
 · 1: nejnižší rychlost „low“
 · 2: střední rychlost ventilace
 · 3: vysoká rychlost ventilace

 PODSVÍCENÍ 

Podsvícení celého přístroje lze vypínat a zapínat pomocí vypínače na osvětlení. I když bude podsvícení 
vypnuto, tak přístroj bude pracovat v nastaveném režimu. Při vypnutém osvětlení bude na přístroji svítit 
jen tlumená kontrolka hlavního vypínače. 

 FILTR 

Pro snadnější kontrolu je přístroj vybaven informačním počítadlem životnosti filtru. Po 2000 hodin 
provozu se na přístroji rozbliká kontrolka filtru, která značí, že je filtr už po své životnosti a potřebuje 
vyměnit. Vyměňte filtr za nový (viz. kapitola „čištění a údržba“). Po výměně je potřeba počítadlo vynulovat 
– podržením RESET tlačítka alespoň na 5 vteřin. 
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IONIZACE 

Ionizace iontů ve vzduchu probíhá automaticky pokaždé když se přístroj zapne. Ionizace generuje do 
ovzduší záporné ionty, což je zdraví prospěšné. Nečistoty ve vzduchu se díky tomuto elektrickému náboji 
stávají těžkými a padají na zem. Takové částice se již nebudou vznášet ve vzduchu a nebudou vdechovány.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

 · Před čistěním vždy přístroj vypojte ze zásuvky, jinak hrozí riziko poranění el. proudem. 
 · Povrch přístroje čistěte jemným vlhkým hadříkem, tak abyste ho nepoškrábali. Následně nechte 

dostatečně vyschnout. Čistěte tak, aby se do přístroje nedostala voda. 
 · Plošku na kondenzaci vody čistěte nejlépe vatovou tyčinkou s vlažnou vodou.

FILTR

Jakmile začne blikat kontrolka filtru (po 2000 hodinách provozu), tak filtr vyměňte. 
1. Vypojte přístroj z elektrické sítě a otočte ho vzhůru nohama. 
2. Otevřete spodní část základy – otočením po směru hodinových ručiček 
3. Kryt základny odejměte a vyjměte filtr. 
4. Vložte nový filtr – originál. 
5. Vložte základnu zpět a ujistěte se, že šipka na základně lícuje 

se šipkou na přístroji. Opět zajistěte pohybem proti směru 
hodinových ručiček.

6. Následně je potřeba vynulovat počítadlo filtru. Stiskněte a 
podržte spínač osvětlení/ RESET na  dobu 5 sekund. Kontrolka 
přestane blikat a počítadlo se restartuje.

 OHLED NA ŽÍVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Symbol na přístroji či na jeho obalu znamená, že s tímto výrobkem 
není možno nakládat jako s běžným domovním odpadem, nýbrž musí 
být odevzdán na místech určených ke sběru a likvidaci elektrických a 
elektronických zařízení. Dodržením tohoto doporučení chráníte životní 
prostředí a zdraví spoluobčanů.  Více informací  o možnostech likvidace 
nebezpečného odpadu obdržíte na obecních nebo městských úřadech, 
sběrných dvorech nebo v prodejně, kde jste přístroj zakoupili. 

Obalové materiály jsou recyklovatelné, nakládejte s nimi podle předpisů pro 
životní prostředí.
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