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Mini osvěžovač vzduchu 12/230 V               
 

 

 

Obj. č.: 85 52 05 
 

 

Vážený zákazníku, 

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup mini osvěžovače vzduchu.  

Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku          
do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste     
jim odevzdali i tento návod.  

Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst! 
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Rozsah dodávky 
 

1. Kryt pouzdra ventilátoru 

2. Vodní absorbent 

3. Kryt zásobníku na vodu 

4. Držák zásobníku na vodu 

5. Zásobník na vodu 

6. Zásobník na led, 6 ks 

7. Magnetický podstavec 

8. Ventilátor 

9. Kryt ventilátoru 

10. Páka pro regulaci průtoku vzduchu 

11. Zdířka pro napájecí kabel 

12. Dvoupolohový on/off přepínač 

13. Samolepící podložka s kovovým středem 

14. Kabel do autozásuvky 12 V 

15. Síťový adaptér 

16. Popruh 

17. Podložka se suchým zipem 

 
Uvedení do provozu 
Tento výrobek lze napájet buď prostřednictvím 12 V autozásuvky v automobilu  
nebo síťovým adaptérem (12 V/ 500 mA). K dispozici máte 3 možnosti připevnění. 

Samolepící podložka s kovovým st ředem 
Samolepící podložku můžete připevnit nejen k hladkému podkladu.  
Kovový střed podložky je určen pro magnet umístěný v podstavci výrobku. 
 
Podložka se suchým zipem 
Tato podložka slouží k připevnění na hladké povrchy. Jednoduše přilepte podložku z jedné strany 
k podkladu na uvažované místo instalace a z druhé strany ke spodní straně výrobku. 
 
Zajiš ťovací popruh 
Tento popruh lze použít tam, kde je třeba dodatečně zabezpečit přístroj proti pohybu a samolepící 
podložky by nemusely být dostatečné, např. v automobilových přihrádkách apod. Omotejte popruh 
kolem výrobku a připevněte jej na vhodné místo. Zajistěte, aby zůstal dvoupolohový přepínač a plnící 
otvor zásobníku na vodu přístupný. 
 

Montáž 
Připevněte podložku s kovovým středem pomocí samolepící vrstvy na její spodní straně  
na požadované místo. Postavte podstavec výrobku s magnetem na kovový střed podložky.  
Abyste zajistili dostatečnou efektivitu osvěžovače, je nutné, aby nebyla mezi Vámi a spotřebičem 
vzdálenost větší než 0,5 m. 
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Obsluha 
Otevřete víko držáku zásobníku na vodu. Vyjměte zásobník na vodu, odšroubujte jeho víko  
a naplňte jej studenou vodou, vraťte zásobník zpět do držáku a počkejte přibližně 15 minut, 
dokud se lopatky absorbentu úplně nenasáknou vodou. Pomocí dvoupolohového přepínače 
osvěžovač zapněte na požadovanou výkonnostní úroveň (I – pro nízkou a II – pro vysokou 
rychlost). Pro ještě efektivnější ochlazení jednoduše naplňte 6 plastových válečků vodou, 
nechte je zmrznout a pak je vložte  
do zásobníku s vodou. 

 

Údržba a čištění 
Otevřete kryt pouzdra ventilátoru a vyjměte vodní absorbent, ten doporučujeme očistit alespoň  
1x týdně. Opatrně očistěte lopatky absorbentu kartáčem a mýdlovou vodou. Po očištění vraťte 
absorbent zpět do pouzdra ventilátoru a uzavřete kryt. Před dalším použitím není třeba čekat  
na kompletní vyschnutí zařízení. 
 
Doporu čení 

Zajistěte, aby byl osvěžovat uložen  na suchém místě a bylo zabráněno jeho kontaktu s vlhkostí. 
 

POZOR! Použití ve vozidlech 

Používáte-li toto zařízení ve vozidle, je třeba jej umístit tak, aby nebránilo řidiči ve výhledu z vozidla. 
Zařízení musí být dostatečně zajištěno proti náhodnému pohybu, např. při zabrzdění. 

 
Bezpečnostní předpisy, údržba a čištění 
Z bezpečnostních důvodů a z důvodů registrace (CE) neprovádějte žádné zásahy do osvěžovače 
vzduchu. Případné opravy svěřte odbornému servisu. Nevystavujte tento výrobek přílišné vlhkosti, 
nenamáčejte jej do vody, nevystavujte jej vibracím, otřesům a přímému slunečnímu záření.  
Tento výrobek a jeho příslušenství nejsou žádné dětské hračky a nepatří do rukou malých dětí! 
Nenechávejte volně ležet obalový materiál. Fólie z umělých hmot představují veliké nebezpečí  
pro děti, neboť by je mohly spolknout. 

 

 
 
 
 

K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné 
prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky 
mohly poškodit povrch a pouzdro výrobku.  

 

Recyklace 
 

Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vhazovány do domovních odpadů.  
Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných  
zákonných ustanovení. 

                      Šetřete životní prost ředí! Přisp ějte k jeho ochran ě! 

 
 
 

 

 

 

Pokud si nebudete vědět rady, jak tento výrobek používat a v návodu 
nenajdete potřebné informace, spojte se s naší technickou poradnou  
nebo požádejte o radu kvalifikovaného odborníka. 
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Pokyny k obsluze 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 1  Odstraňte ochrannou fólii z podstavce výrobku, pod ní naleznete magnet připevněný 
k podstavci. 

Obr. 2    Podstave zespodu, magnet je ve středu. 

Obr. 3   Odstraňte fólii z podložky s kovovým středem. 

Obr. 4  Vyberte vhodné místo k přilepení podložky s kovovým středem. Podklad musí být 
odmaštěný a bez prachu. 

Obr. 5   Postavte přístroj na kovovou podložku tak, že kovový střed podložky zapadne do 
žlábku magnetu podstavce výrobku. 

Obr. 6   Hotovo. Magnet a kovový střed podložky jsou nyní pevně spojeny. 
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Obr. 7   Dvě samolepící podložky na suchý zip. 

Obr. 8  Odstraňte ochranné fólie ze samolepících vrstev obou protikusů suchého zipu. Pozor! 
Zabraňte kontaktu samolepící vrstvy s prachem, čalouněním, oblečením apod. Došlo 
by ke znatelnému poklesu lepící síly. 

Obr. 9  Jednu část podložky se suchým zipem přilepte na čistý a odmaštěný podklad, 
uvažované místo instalace ve vozidle a druhou k podstavci osvěžovače. 

Obr. 10   Nyní postavte osvěžovač na podložku takovým způsobem, aby se obě podložky se 
  suchým zipem překrývaly. 

Obr. 11   Hotovo. Osvěžovač je nyní pevně spojen s podložkou pomocí suchého zipu. 

Obr. 12  Vyberte vhodné místo pro připevnění osvěžovače pomocí přiloženého popruhu. 
Omotejte popruh kolem výrobku a připevněte jej na vhodné místo. Zajistěte, aby zůstal 
dvoupolohový přepínač a plnící otvor zásobníku na vodu přístupný. 

Obr. 13 Odšroubujte uzávěr zásobníku na vodu a naplňte zásobník studenou vodou. 

Obr. 14 Vraťte zásobník zpět do držáku a počkejte přibližně 15 minut, dokud se lopatky 
absorbentu úplně nenasáknou vodou. 

Obr. 15 Naplňte 6 plastových válečků studenou vodou. 

Obr. 16  Pro ještě efektivnější ochlazení jednoduše naplňte 6 plastových válečků vodou, 
nechte je zmrznout a pak je vložte do zásobníku s vodou. 

 

 

Technické údaje 
 
Doba provozu:     cca 8 hodin 
 
Provozní napětí / proud:   12 V/ 5 A/ DC 
 
Příkon:      Úroveň I = 4,3 W, Úroveň II = 5,4 W   
 
Rozměry:     19,5 x 12,5 x 14,5 cm 
 
Délka přívodního kabelu:   2,5 m 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
Překlad tohoto návodu zajistila spole čnost Conrad Electronic  Česká republika, s. r. o. 
 

Všechna práva vyhrazena. Jakékoliv druhy kopií tohoto návodu, jako např. fotokopie,  jsou předmětem souhlasu společnosti  
Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.  Návod k použití odpovídá technickému stavu při tisku! Změny vyhrazeny!  
 

© Copyright Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.                                         KOV/8/2015 

 


