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Obj. č.: 86 05 98 
 

 

 

Vážený zákazníku, 

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup zařízení pro klidný spánek.  

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! 

Popis a ovládací prvky 
 

 
1 Víčko 3 Přepínač (Ơ/ơ) 
2 Boční kryt 4 Otvory v podstavci (větrací drážky) 

 

 

Účel použití 
 

Úkolem zařízení pro klidný spánek Dohm je překrývat nežádoucí a nekontrolovatelné zvuky, 
které mohou rušit Váš spánek, Váš klid nebo Vaše soustředění. Je připojený ke zdroji napětí  
a pomocí proudícího vzduchu vytváří tzv. bílý šum (White Noise), který prokazatelně překrývá 
široké pásmo frekvencí a rušivých zvuků. Výšku a hlasitost tohoto šumění lze ručně nastavit. 
 

Umístění 
Nesprávně položený napájecí kabel je nebezpečný, někdo by o něj mohl klopýtnout. 
Neumísťujte zařízení pro klidný spánek na místa, kudy se prochází. 

 

1. Zařízení pro klidný spánek umístěte do určité vzdálenosti od svého těla. 
Šum, které zařízení pro klidný spánek vydává, zaplní celou místnost. 

2. Síťový kabel správným způsobem zapojte do síťové zásuvky. 
 

Zapnutí 
 

1. Zařízení pro klidný spánek zapněte 
vypínačem: 

→ Poloha Ơ pro tiché šumění 

→ Poloha ơ pro hlasitější šumění 
 

Chcete-li si zajistit nerušený spánek, ponechte zařízení pro klidný spánek pokud  
možno zapnuté celou noc – pokud jde o spotřebu energie, je velice úsporné. 
Může nějakou dobu trvat, než si na své zařízení pro klidný spánek zvyknete.  
Po asi týdnu každodenního nebo každonočního používání si dokážete všechny  
jeho výhody plně vychutnat. 

 

Nastavení výšky tónů a hlasitosti 
 

Otáčením víčka a/nebo bočního krytu si můžete regulovat výstup vzduchu,  
a tím vytvářet množství nejrůznějších výšek tónů a hlasitostí. 

 
1. Otáčejte víčkem nebo bočním krytem zařízení pro klidný spánek, dokud nedosáhnete 

požadované výšky tónů a hlasitosti. 
→ Počet otvorů ve víčku, jimiž proudí vzduch, se může pohybovat mezi třemi a osmi. 
→ Otvory v bočním krytu mají vždy úzký a široký konec, díky čemuž lze regulovat  
     výstup vzduchu. 

 

 

Odstraňování poruch 
 

Pokud není slyšet šumění, může být příčinou některá z následujících poruch: 
 

Příčina  Řešení  
Zařízení pro klidný spánek není připojeno 
ke zdroji napětí. 

Síťový kabel zapojte do síťové zásuvky. 

Zařízení pro klidný spánek není 
zapnuté. 

Vypínač uveďte do polohy Ơ nebo ơ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bezpečnostní předpisy, údržba a čištění 
Z bezpečnostních důvodů a z důvodů registrace (CE) neprovádějte žádné zásahy do výrobku. 
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! 
 

Technické údaje 
 

Provozní napětí  240 V/AC, 50 Hz 
Výkon    43 W 
Rozměry   14 cm × 14 cm × 9 cm (D × Š × V)  
Hmotnost  680 g 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

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. 

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.                                       MIH/04/2014 

 


