
 
Zvlhčovač ultrazvukový s aromaterapiou 

Entac EHEL-100ML-5W  
 

Údržba 
Po používaní 5-6-krát denne alebo po 3-5 dní vykonajte podľa nasledovného postupu údržbu zariadenia: 

1. Vypnite výrobok, odpojte sieťový adaptér od zdroja napájania a produktu; 
2. Odstráňte kryt potiahnutím nahor; 
3. Vnútorný povrch nádrže a rozprašovač ultrazvukový je potrebné očistiť vodou. 

Pre silnejší čistiaci účinok je možné použiť malé množstvo tekutiny na umývanie riadu. 
V takomto prípade výrobok dôkladne opláchnite. 

 
Poznámka: Uistite sa, že používate neutrálny čistiaci prostriedok; výrobok neumývajte zospodu, 
nevypúšťajte vodu bočným vetracím otvorom. Tým sa zabráni vniknutiu vody do vnútra zariadenia, čo 
by mohlo poškodiť vnútorné elektronické súčiastky.  
 
V prípade úniku 
Ak sa stroj počas používania prevráti, postupujte podľa nižšie uvedených pokynov: 

1. Vypnite výrobok, odpojte  sieťový adaptér od zdroja napájania a produktu; 
2. Odstráňte vrchný a vnútorný kryt; 
3. Vylejte vodu z nádrže a umiestnite stroj na bezpečné miesto na 24 hodín na prirodzené 

sušenie. 
 
Aromaterapeutický prístroj rozprašuje vodu a esenciálny olej na molekuly prostredníctvom 
ultrazvukových vĺn a tieto molekuly silne voňavé sa uvoľňujú do vzduchu. 
 
Opatrenia  
Je možné použiť len 100% prírodné éterické oleje. Oleje s chemickou zložkou, parfumy alebo iné 
výrobky môžu výrobok poškodiť.  
 
Pre zmene na iný éterický olej, prosím očistite výrobok podľa postupu v časti údržba.    
Výrobca nezodpovedá za škody vyplývajúce z nesprávneho použitia. Výrobok je možné používať  len na 
účely určenia. Technické zmeny nie sú povolené. Opravu musí vykonať odborník.  
 
Kábel napájacieho adaptéra neprepichujte, neprekrúcajte ani neťahajte a neumiestňujte na miesta 
v vysokou teplotou.  
 
Ak je napájací kábel sieťového adaptéra poškodený  alebo je zásuvka uvoľnená, výrobok nepoužívajte. 
Nepoužívajte výrobok, ak vydáva neobvyklý zápach, vydáva neobvyklý hluk alebo sa prehrieva. V 
takom prípade produkt odpojte a prestaňte ho používať. 
 
Neponárajte sieťový adaptér do vody alebo na vlhké miesto. Ak dôjde k rozliatiu aromaterapeutického 
esenciálneho oleja, ihneď  to utrite suchou handričkou. 
 
Nerozprašujte priamo na elektrické spotrebiče (televízor, zvukové zariadenia, atď.), na nábytok, na 
oblečenie alebo na steny.  
 
Nevystavujte priamemu slnečnému žiareniu. položte na rovný povrch, vyhýbajte sa kobercom, 
obrusom, nerovným povrchom. Výrobok nesmie byť zakrytý! Používajte iba s vodou z vodovodu alebo 
destilovanou vodou. Nehýbte výrobkom počas používania. Uchovávajte stroj mimo dosahu detí! 

 
Návod na obsluhu 

1. Umiestnite výrobok na rovný povrch a zvislým pohybom odstráňte horný a vnútorný kryt. 
Takto nevytečie žiadna voda z výrobku.  

2. Zapojte konektor DC sieťového adaptéra do zásuvky DC 
3. Nalejte vodu do nádrže odmerkou a dávajte pozor, aby ste neprekročili maximálnu hladinu 

vody 100 ml. Do výrobku počas používania NElejte vodu. 
Maximálna teplota vody môže byť 40°C.  

4. Nakvapkajte zvisle 3-5 kvapiek (0,5-0,5 ml) esenciálneho oleja. 
5. Zvisle nasaďte späť kryt. 
6. Pripojte výrobok k zdroju napájania.  

 
Ovládanie svetla 
V pohotovostnom režime stlačením ľavého gombíka zvukový signalizátor pípne a zapne sa funkcia RGB. 
Stlačením toho istého gombíka druhý krát, po pípnutí, farba nočného svetla si zachová svoju aktuálnu 
farbu. Stlačením po tretí krát, po pípnutí svetlo zhasne.   
 
Ovládanie rozprašovača 
 V pohotovostnom režime stlačením pravého gombíka zvukový signalizátor pípne a spustí sa funkcia 
dlhodobého rozprašovania. Stlačením gombíka druhý krát, po pípnutí sa spustí  funkcia prerušovaného 
rozprašovača (15 sekúnd zapnuté/15 sekúnd vypnuté).  Ak znovu stlačíte tento gombík, po pípnutí, 
funkcia rozprašovača aj svietenie sa vypne – alebo podržte tento spínač na 2 sekundy pre vypnutie 
všetkých funkcií.     
 
 
Parametre výrobku 

 
                                    Materiál:                                                                ABS + PP 
                                    Vstup:                                            AC100-240V 50 / 60Hz 
                                    Výstup:                                                                  DC5V/1 A 
                                    Výkon:                                                                           4,5W 
                                    Frekvencia vibrácií:                                                2,4 MHz 
                                    Kapacita nádrže:                                                        100ml 
                                    Výkon rozprašovania:                                       20-30ml /h 
                                    Čas rozprašovania:                                       max. 3 hodiny 
                                    LED svetlo:                                        7 meniacich sa farieb 
                                    Rozmery výrobku:                                  106*106*152mm 
 
V prípade, ak ultrazvukový aromaterapeutický prístroj nepracuje správne, pred začatím údržby je potrebné vziať do úvahy 
nasledujúce podmienky: 
Ak je v nádrži príliš málo alebo príliš veľa vody: nalejte do nádrže správne množstvo vody a dávajte pozor, aby ste neprekročili 
maximálnu doporučenú hladinu vody. 
Skontrolujte, či je doska ultrazvukového rozprašovača znečistená. V taktomto prípade vyčistite nádržku na vodu a rozprašovaciu 
dosku.  
Skontrolujte, či vetrací otvor v spodnej časti rozprašovača nie je zaprášený. Ak je zaprášený, vyčistite prívod vzduchu do základne. 
 
 
 

                                                                                                                                      Distribútor: 
                                                                                                                                                                                      Vario Trade, s .r .o. 

                                                                                                                                                                                                 T. Vansovej 1750/2 

   979 01  Rimavská Sobota 

 


