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B-Manuální zvlhčovač Humi-Purifier 
 

(Návod k použití) 
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Části: 
1 - Výstup páry 

2 - Nádoba na vodu 
3 - Tělo 

4 - Tlačítko on/off, nastavení intenzity 
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 Děkujeme, že jste si vybrali Bo Jungle zvlhčovač a čističku vzduchu Manual, jsme přesvědčeni, že budete plně spokojeni s 
naším produktem. Věnujte prosím několik minut, aby si pozorně přečetli tento návod před použitím výrobku a uschovejte jej 
pro budoucí použití.  
 
TECHNICKÁ SPECIFIKACE  
 

Napětí 120V / 60Hz 

Příkon 30 W 

Technologie Ionizace + HEPA filtr 

Rozprašovací kvality 1 až 5 µm 

Obsah vodní nádrže 4 l  

Kapacita 300 ml/h 

 
DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY – PROSÍME, ČTĚTE POZORNĚ:  
 
- Před prvním použitím přístroje zkontrolujte, zda elektrické napětí odpovídá napětí, které je uvedeno na spodní části přístroje. 

- Přístroj umístěte vždy mimo dosah dětí. Ujistěte se, že napájecí kabel je také mimo dosah dětí. Nedovolte, aby si děti se 

spotřebičem hrály. 

- Před zapnutím se vždy ujistěte, že je v nádrži dostatečné množství vody. Nikdy nepřidávejte vodu přímo do spodní části 

zařízení (část 3). 

- Ujistěte se, že je přístroj umístěn na rovném a suchém povrchu a že nejsou v bezprostřední blízkosti žádné další silné zdroje 

světla či tepla, jako jsou okna, radiátory nebo pece. 

- Vyvarujte se únikům páry na nábytek či jiné spotřebiče, mohlo by dojít k jejich poškození. 

- Nikdy neponořujte přístroj do vody nebo jiné tekutiny. Nikdy jej neumísťujte přímo pod tekoucí vodu. 

- Vyvarujte se tomu, aby se voda dostala do spodní části zařízení, mohlo by dojít k poškození vnitřní části a mohlo by vzniknout 

nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Z tohoto důvodu  nepohybujte přístrojem, pokud je nádrž plná vody, protože by voda 

mohla přetékat a zatéct do základny. 

- Nikdy nepřídávejte žádné další produkty nebo látky do vody ve spotřebiči. 

- Jakýkoliv zásah do přístroje bez souhlasu výrobce může být velmi nebezpečný. 

- Je-li přístroj v provozu, dotýkejte se pouze ovládacího panelu. Nedotýkejte se vody v nádrži. 

- VŽDY zkontrolujte, zda je napájecí kabel odpojen – před čištěním, vyprazdňováním nebo plněním. 

- Vždy používejte spotřebič v běžných pokojových teplotách, nepoužívejte ho v chladném prostředí. Pokud je voda v přístroji 

zmrazená, nezapínejte spotřebič, dokud se plně nerozmrazí 

- Přednostně do zvlhčovače používejte převařenou nebo destilovanou vodu. Neplňte nádrž vodou teplou vice jak 40°C, aby 

nedošlo k zabarvení nebo deformaci.  

- Odpojte přístroj, pokud jej nebudete po delší dobu používat.  

- Nezapínejte zařízení mokrýma rukama, jinak by mohlo nastat nebezpečí úrazu elektrickým proudem. 

- NIKDY nepřidávejte éterické oleje přímo do vody v nádrži, mohlo by dojít k vážnému poškození přístroje! 

 

  DŮLEŽITÉ  
Dítěti nebo osobě s tělesným, smyslovým nebo mentálním postižením, by nemělo být dovoleno používat tento spotřebič, pokud 
není pod dohledem dospělé osoby, která je zodpovědná za jejich bezpečnost.  
 
HEPA FILTR  
 
Toto zařízení obsahuje HEPA filtr (High Efficiency Particulate Air), který zachytí až 99,99%  znečišťujících látek a alergenů v 
ovzduší, které mají velikost alespoň 0,3 um. Může být použit ke snížení znečišťujících látek v ovzduší - jako je prach, chemické 
látky; tabákový kouř; pachy, jako jsou pachy z domácích zvířat nebo barvy; alergeny (zvířecí lupy, roztoče, atd), stejně jako 
mikroorganismy.  
 

CZ 



4 
 
 

NÁVOD K POUŽITÍ 
 
Varování: Před plněním nádrže vodou, přístroj vypněte a odpojte elektrické napájení. 
 

 
 
1. Vyjměte nádržku na vodu a otočte ji. Otevřete zásobník a vlejte čistou vodu. 
2. Zavřete zásobník. V případě, že jsou na něm kapky vody, otřete je. 
3. Nainstalujte vodní filtr v kruhové základně. Filtruje vodu a má tlumící vliv na provoz přístroje. 

 

 
 

4. Připojte zařízení k elektrické síti, otočením tlačítka spustěte funkci zvlhčování a nastavte požadovanou intenzitu zvlhčování. 
Funkce nočního osvětlení a čištění se spustí automaticky. 

5. Je-li voda v nádrži vyčerpána, vestavěné bezpečnostní zařízení automaticky přístroj vypne. Chcete-li pokračovat v operaci, 
odpojte přístroj od elektrického napájení a naplňte nádržku na vodu. 

6. Pokud používáte zařízení po delší dobu, bude zapotřebí vyměnit vzduchový filtr, který se prodává v balíčku spolu s vodním 
filtrem výrobcem. Výměna filtru se provádí na zadní straně, stačí pouze stisknout a filtr vyskočí. Při pravidelném používání 
doporučujeme vyměnit filtry (vodní  i vzduchový) každé 3 měsíce. 

 
Varování: Před výměnou filtrů, přístroj vypněte a odpojte elektrické napájení. 
 
ÚDRŽBA A SKLADOVÁNÍ  
 
Vždy se ujistěte, že je přístroj před čištěním odpojen.  
  
- Čištění nádrže (jednou za 2 až 3 týdny): odšroubujte kryt zásobníku na vodu, otřete vnitřek a opláchněte vodou.  

- Čištění základny (jednou týdně): pokud je v základně vodní kámen, setřete jej hadříkem namočeným ve směsi octa (1/10) a 

vody (9/10).  

- Vnější čištění: namočte měkký hadřík v teplé vodě 40℃, otřete vnější povrch přístroje.  

- K čištění přístroje používejte pouze směsi octa (1/10) a vody (9/10). Nepoužívejte žádné jiné čistící prostředky.  

- Vodu v nádrži vyměňujte často, aby se přístroj udržoval v čistotě.  

- K čištění přístroje používejte vlhký, čistý hadřík.  

- Nikdy neponořujte přístroj do vody nebo jiné tekutiny. Nikdy nepokládejte přímo pod tekoucí vodou.  

 
Skladování:  
- Odstraňte vodu, když přístroj nepoužíváte delší dobu. Před uložením také vysušte na vzduchu všechny části a položte 

výrobek zpět do původního obalu. V opačném případě může dojít ke vzniku vodního kamene a k poškození zařízení.  

 
Mějte na paměti:  
- Nikdy se nedotýkejte oscilačního snímače ostrým, tvrdým nástrojem. Čistěte jej pouze vlhkým hadříkem.  

- Nečistěte povrch přístroje v chemickém rozpouštědlu, benzínu, petroleji nebo lešticím prášku.  

- Nečistěte přístroj jakýmikoli prostředky, přednostně používejte čistou vodu s octem.  
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- Při čištění dbejte na to, aby se voda nedostala do těla přístroje, jinak by mohly vnitřní elektrické komponenty navlhnout a 

poškodit celý přístroj.  

- Neodstraňujte žádné části přístroje. 

 
BĚŽNÉ PROBLÉMY 
 

Abnormální příznak Příčina Akce  

Kontrolka nesvítí, filtrace 
vzduchu neběží, není žádná 
pára 

- Napájecí kabel není správně 
zapojen do zásuvky 
- Hlavní vypínač není zapnutý 

- Připojte řádně napájecí kabel 
- Zapněte hlavní vypínač  
 

Kontrolka svítí, filtrace 
vzduchu probíhá, není žádná 
pára 

- V nádrži není voda  
- Hlavní vypínač není nastevn do 
pozice ON  
- Kryt plováku hladiny vody není 
stlačený 

- Naplňte nádržku na vodu  
- Nastavte hlavní vypínač do pozice ON  
- Podržte kryt plováku hladiny vody  
 

Pára zapáchá - Nová jednotka  
- Voda v nádrži není čistá 

- Otevřete nádržku na vodu a nechte ji 
otevřenou 12 hodin  
- Vyměňte vodu v nádrži  

Kontrolka svítí, filtrace 
vzduchu neběží, není žádná 
pára 

- Příliš mnoho vody v základně - Odlijte trochu vody ze základny stroje  
- Zašroubujte kryt zásobníku na vodu  

Velmi slabá pára vycházející z  
přístroje 

- Vodní kámen v čističce  
- Voda je špinavá, nebo byl přístroj 
příliš dlouho nepoužíván 

- Vyčistěte přístroj  
- Vyměňte vodu v přístroji  
 

 
VADA NEBO POŠKOZENÍ 
 
V případě, že máte podezření, že váš spotřebič má závadu nebo poruchu, pokud vydává neobvyklé zvuky, uvolňuje neobvyklé 

pachy, kouř, nebo jsou-li samotný přístroj nebo napájecí kabel poškozeny, obraťte se na poprodejní servis. Nepoužívejte jej, 

dokud nebude zkontrolován odborníkem. Nikdy se nepokoušejte opravit ho sami.  

V souladu s evropskými předpisy o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ) nesmí být přístroj likvidován 

běžným domácím odpadem. Je třeba ho vzít do specializované sběrny ve vašem okolí. 
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