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Elektrický zahmlievač dezinfekčným prostriedkom; 

230V; 1200W 

Obj. kód: DD-MOL-103 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Všeobecné informácie 
• Zariadenie na tvorbu tzv. horúcej hmly z roztoku destilovanej vody a dezinfekčného prostriedku s obsahom 

aktívnej látky (napr. Oxychlorine) slúži na dezinfekciu menších priestorov, dopravných prostriedkov, domácností, 
drobných prevádzok a pod. 

• Vysoký výkon (1 200 W) pre veľmi jemné rozprašovanie dezinfekčného prostriedku (tzv. horúca hmla) s 
nastaviteľnou veľkosťou kvapiek (minimálna veľkosť kvapôčok je 0,26 nm). 

• Pri použití čistej vody bez dezinfekčného prostriedku môže byť zahmlievač použitý na zvlhčovanie vlasov a pokožky 
v kaderníctve a kozmetike. 
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Ďakujeme, že ste si zakúpili náš zahmlievač. Pred použitím výrobku si prosím pozorne prečítajte užívateľský návod a 
prísne dodržujte bezpečnostné pokyny na prevádzku, aby ste predišli možnému zlyhaniu výrobku. 

 

Dôležité informácie  
Neprepĺňajte nádrž roztoku a tiež nepoužívajte zahmlievač s prázdnou nádržkou.  

S týmto zariadením môžu byť použité len dezinfekčné prostriedky rozpustné vo vode a bez obsahu alkoholu, olejov, 
tekutých plynov a parfumov. Na prípravu dezinfekčného roztoku používajte len destilovanú alebo demineralizovanú 
vodu. Uistite sa, že v roztoku nie sú žiadne nečistoty, aby sa predišlo upchaniu filtra či rozprašovacej trysky.  

Použitie dezinfekčnéhoPoužitie dezinfekčnéhoPoužitie dezinfekčnéhoPoužitie dezinfekčného    roztoku sroztoku sroztoku sroztoku s    alkoholom môže spôsobiť požiar alebo výbuch! Akékoľvek poškodenie alkoholom môže spôsobiť požiar alebo výbuch! Akékoľvek poškodenie alkoholom môže spôsobiť požiar alebo výbuch! Akékoľvek poškodenie alkoholom môže spôsobiť požiar alebo výbuch! Akékoľvek poškodenie 
zariadenia spôsobené použitím roztoku szariadenia spôsobené použitím roztoku szariadenia spôsobené použitím roztoku szariadenia spôsobené použitím roztoku s    alkoholom nie je kryté zárukou.alkoholom nie je kryté zárukou.alkoholom nie je kryté zárukou.alkoholom nie je kryté zárukou.    

 

Ihneď vypnite zariadenie ak nastane niektorá z nasledujúcich okolností:  

• zariadenie je vystavené dažďu alebo priamemu kontaktu s vodou;  

• zreteľná zmena zvuku počas prevádzky;  

• prázdna nádržka na dezinfekčný roztok;  

• po rozsvietení zelenej kontrolky nezačne z trysky prúdiť hmla; 

• iná nebezpečná situácia.  

 

Pri používaní zariadenia na dezinfekciu je nevyhnutné nosiť ochranné oblečenie a ochrannú masku. 

Po použití zariadenia, vyprázdnite nádržku dezinfekčného prostriedku a spustite rozprašovanie s čistou vodou, aby sa 
prečistilo zvnútra celé zariadenie a nedošlo k upchatiu alebo erózii trysky.  

Po použití vyčistite nádržku dezinfekčného roztoku v súlade s inštrukciami od výrobcu dezinfekčného prostriedku.  

Nepoužívajte zariadenie v daždi. NEZAPÍNAJTE ANI NEVYPÍNAJTE napájanie nabíjačky zo zástrčky, ak máte mokré ruky. 
Nevyťahujte násilím napájací kábel nabíjačky zo zásuvky. 

NEROZOBERAJTE zariadenie! Prosím, kontaktujte odborného technika v prípade potreby opravy.  

Zariadenie by nemalo byť uskladnené v blízkosti akýchkoľvek horľavých alebo výbušných prostriedkov, vo vlhkom 
prostredí, alebo v prostredí s vysokou teplotou.   

 
HorúcaHorúcaHorúcaHorúca    hmla sa vytvárahmla sa vytvárahmla sa vytvárahmla sa vytvára    zahriatím vodného roztoku na teplotu až 140zahriatím vodného roztoku na teplotu až 140zahriatím vodného roztoku na teplotu až 140zahriatím vodného roztoku na teplotu až 140°C, a°C, a°C, a°C, a    preto preto preto preto sa prístroj počas prevádzky sa prístroj počas prevádzky sa prístroj počas prevádzky sa prístroj počas prevádzky 
zahrieva, azahrieva, azahrieva, azahrieva, a    to to to to najmä najmä najmä najmä rozprašovacia tryska. Vyvarujte sa preto priameho dotyku trysky počas prevádzky, ale aj rozprašovacia tryska. Vyvarujte sa preto priameho dotyku trysky počas prevádzky, ale aj rozprašovacia tryska. Vyvarujte sa preto priameho dotyku trysky počas prevádzky, ale aj rozprašovacia tryska. Vyvarujte sa preto priameho dotyku trysky počas prevádzky, ale aj 
tesne po ukončení prevádzky, pokým prísttesne po ukončení prevádzky, pokým prísttesne po ukončení prevádzky, pokým prísttesne po ukončení prevádzky, pokým prístroj nevychladne.roj nevychladne.roj nevychladne.roj nevychladne.    

Zabráňte deťom manipulácii sZabráňte deťom manipulácii sZabráňte deťom manipulácii sZabráňte deťom manipulácii s    týmto týmto týmto týmto prístrojomprístrojomprístrojomprístrojom....    
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Základný princíp fungovania  
Elektrický zahmlievač zohrieva vodný roztok na teplú paru až 140 °C pri tlaku 3,3 atmosféry a pretláča ju do 
rozprašovacej trysky, čím vytvára horúcu hmlu s veľmi malými kvapôčkami. Veľkosť kvapôčok je nastaviteľná od 
minimálnej veľkosti 0,26 nm. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① výstupná tryska pary 
② nádržka dezinfekčného prostriedku 
③ držadlo 
④ otočný ovládač veľkosti kvapôčok pary 
⑤ napájacia šnúra 
⑥ hlavný vypínač 
⑦ kontrolka nahriatia/prevádzky 
 

Technická špecifikácia 
elektrický zahmlievač, obj. kód  DD-MOL-103 
napájanie 230 V / 50 Hz 
výkon 1 200 W 
objem nádržky  260 ml 
spotreba roztoku 22 ml / min. (záleží od nastavenia trysky) 
veľkosť kvapôčky od   0,26 nm; nastaviteľná otočným ovládačom 
efektívny dosah 3 – 5 m 
doba nahrievania 40 sekúnd 
hmotnosť 1,3 kg 
rozmery 220 x 120 x 210 mm 
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Pokyny na prevádzku  
1. Naplňte nádrž dezinfekčným roztokom, a potom riadne dotiahnite uzáver nádrže. Používajte len destilovanú alebo 

demineralizovanú vodu na prípravu dezinfekčného roztoku. 
2. Zapojte napájaciu šnúru ⑤ zahmlievača do elektrickej zásuvky. 
3. Zapojte zahmlievač hlavným vypínačom ⑥. 
4. Vyčkajte cca 40 sekúnd, pokým sa zahmlievač nahreje a zapne sa zelená kontrolka ⑦. 
5. Po rozsvietení zelenej kontrolky nastavte požadovanú veľkosť kvapiek hmly otočným ovládačom ④. 
6. Aplikujte hmlu s dezinfekčným prípravkom do priestoru a na povrchy, ktoré chcete dezinfikovať. 
7. Priebežne sledujte zostatok dezinfekčného roztoku v nádržke ② a podľa potreby ho doplňte. Počas dopĺňania 

dezinfekčného prostriedku vypnite zahmlievač hlavným vypínačom ⑥. 
8. Po ukončení práce vyprázdnite nádržku s roztokom a vypláchnite ju čistou vodou. Následne naplňte nádržku čistou 

vodou a zapnite zariadenie na približne 1 – 2 minúty, aby sa prepláchli transportné rúrky dezinfekčného roztoku, rúrka 
ohrevu roztoku a aj samotná tryska. 

9. Po vyčistení zariadenia odpojte napájanie, vyprázdnite nádržku dezinfekčného roztoku a nechajte zariadenie 
vychladnúť. Potom umiestnite zariadenie na bezpečné miesto mimo pôsobenia vlhka, priameho slnečného žiarenia a 
mimo dosah detí.  

 
Neponechávajte zariadenie vNeponechávajte zariadenie vNeponechávajte zariadenie vNeponechávajte zariadenie v    činnosti bez dostatku dezinfekčného prostriedku včinnosti bez dostatku dezinfekčného prostriedku včinnosti bez dostatku dezinfekčného prostriedku včinnosti bez dostatku dezinfekčného prostriedku v    nádržke. Ponechanie zariadenia nádržke. Ponechanie zariadenia nádržke. Ponechanie zariadenia nádržke. Ponechanie zariadenia 
vvvv    činnosti bezčinnosti bezčinnosti bezčinnosti bez    vodného roztoku dezinfekčného prostriedku by mohlo prísť kvodného roztoku dezinfekčného prostriedku by mohlo prísť kvodného roztoku dezinfekčného prostriedku by mohlo prísť kvodného roztoku dezinfekčného prostriedku by mohlo prísť k    vážnemu poškodeniu zariadenia.vážnemu poškodeniu zariadenia.vážnemu poškodeniu zariadenia.vážnemu poškodeniu zariadenia.    

 
 
 

Záruka  
Na zariadenie a hlavné komponenty zariadenia sa vzťahuje záručná doba 12 mesiacov. Záruka nepokrýva žiadnu z nižšie 
uvedených situácií: 

1. mechanické poškodenia;  
2. výpadky a poškodenia v dôsledku neautorizovanej zmeny výrobku alebo jeho častí; 
3. nedodržanie návodu na obsluhu alebo údržbu; 
4. akékoľvek poškodenie spôsobené v dôsledku nesprávnej manipulácie a používania alebo preťažením; 
5. poškodenie spôsobené v dôsledku prírodných vplyvov či vyššej moci. 
 
 


