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Batériový zahmlievač dezinfekčným 

prostriedkom; 5 V DC 

Obj. kód: DD-MOL-104 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Všeobecné informácie 
• Dezinfekcia menších priestorov, dopravných prostriedkov, domácností, drobných prevádzok a pod.  

• Výkonný motor pre vysokú efektivitu práce a jemné rozprašovanie dezinfekčného prostriedku (tzv. studená hmla). 

• Pri použití čistej vody bez dezinfekčného prostriedku môže byť zahmlievač použitý na zvlhčovanie vlasov a pokožky 
v kaderníctve a kozmetike alebo na všeobecné zvlhčenie prostredia. 

 

Ďakujeme, že ste si zakúpili náš batériový dezinfekčný zahmlievač. Pred použitím výrobku si prosím pozorne prečítajte 
užívateľský návod a prísne dodržujte bezpečnostné pokyny na prevádzku, aby ste predišli zlyhaniu výrobku. 
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Dôležité informácie  
V tomto zariadení môžu byť použité len dezinfekčné prostriedky rozpustné vo vode a uistite sa, že v roztoku nie sú 
žiadne nečistoty, aby sa predišlo upchaniu filtra či rozprašovacej trysky.  

 

VVVV    tomto tomto tomto tomto zariadení nesmie byť zariadení nesmie byť zariadení nesmie byť zariadení nesmie byť popopopouuuužitý dezinfekčný roztok obsahujúci alkohol,žitý dezinfekčný roztok obsahujúci alkohol,žitý dezinfekčný roztok obsahujúci alkohol,žitý dezinfekčný roztok obsahujúci alkohol,    olej, tekuté plyny či parfémyolej, tekuté plyny či parfémyolej, tekuté plyny či parfémyolej, tekuté plyny či parfémy. . . . Použitie Použitie Použitie Použitie 

dezinfekčnédezinfekčnédezinfekčnédezinfekčnéhhhho roztoko roztoko roztoko roztoku su su su s    alkalkalkalkoholom oholom oholom oholom alebo inou prchavou látkou alebo inou prchavou látkou alebo inou prchavou látkou alebo inou prchavou látkou mmmmôôôôžežežeže    sssspôsobiť požiar alebo výbucpôsobiť požiar alebo výbucpôsobiť požiar alebo výbucpôsobiť požiar alebo výbuchhhh!!!!    

 

Ihneď vypnite zariadenie, ak nastane niektorá z nasledujúcich okolností:  

• zariadenie je vystavené dažďu alebo priamemu kontaktu s vodou;  

• motor prestal pracovať;  

• zreteľná zmena zvuku motora;  

• únik roztoku;  

• motor po zapnutí nefunguje; 

• 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.  

 

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.   
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Popis hlavných častí zariadenia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                        ⑩⑩⑩⑩    

 
 

① modré osvetľovacie LED  

② rozprašovacia tryska  

③ nádržka dezinfekčného prostriedku 

④ rukoväť 

⑤ indikácia intenzity zahmlievania (nízka / stredná / vysoká) 

⑥ indikácia stavu batérie 

⑦ prevádzkový vypínač / voľba intenzity zahmlievania  

⑧ hlavný vypínač 

⑨ napájací konektor (USB C)    

⑩ USB A / USB C  napájací kábel (súčasť balenia) 

 

 

 

Technická špecifikácia 

Batériový zahmlievač, obj. kód  DD-MOL-104 

napájanie 5 V DC/1,5 A; konektor USB C 

kapacita batérie 2 200 mAh 

čas nabíjania 2 – 3 hod. 
výkon 25 W 
objem nádržky  380 ml 
spotreba roztoku cca 8 ml/min. (pri max. intenzite zahmlievania) 
efektívny dosah 1 – 2,5 m 
hmotnosť 0,85 kg 
rozmery 202 x 67 x 213 mm 
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Základný princíp fungovania  
Batériový zahmlievač nasáva kvapalinu z nádržky a pod vysokým tlakom ju vytláča do rozprašovacej trysky, čím vytvára 
hmlu s veľmi malými kvapôčkami.  
 

Pokyny na prevádzku  
1. Pred použitím zahmlievača dobite batériu pomocou USB nabíjačky s výstupným napätím 5 V DC. Úroveň nabitia 

batérie zariadenia ukáže indikátor stavu nabitia batérie po spustení zahmlievania. 
 
2. Naplňte nádržku dezinfekčným roztokom, a potom riadne dotiahnite k telesu zahmlievača. 
 
3. Zapnite zahmlievač hlavným vypínačom ⑧. 
 
4. Pre spustenie zahmlievania slúži prevádzkový vypínač s voľbou intenzity zahmlievania ⑦. 
 

2x krátke stlačenie – zapnutie / vypnutie modrých LED (slúžia na zvýraznenie prúdenia studenej hmly dezinfekčného 
roztoku). 
 
1x dlhé stlačenie (cca 2 sekundy) – zapnutie / vypnutie zahmlievania. Spolu so zahmlievaním sa automaticky zapnú / 
vypnú aj modré LED. 
 
1x krátke stlačenie počas zahmlievania cyklicky prepína úroveň intenzity zahmlievania v stupňoch „nízka“, „stredná“ 
a „vysoká“. 
 
Pri opakovanom zapnutí zahmlievania sa toto spustí na rovnakej úrovni zahmlievania ako bolo naposledy vypnuté 
(pri prvom spustení po zapnutí zariadenia hlavným vyypínačom ⑧ sa vždy spustí zahmlievanie na „nízkej“ úrovni 
zahmlievania). 
 
UUUUpozorneniepozorneniepozorneniepozornenie: kým sa začne rozprašovať hmla po spustení motorčeka zahmlievača môže chvíľu trvať.  

Ak je v nádržke zahmlievača dostatok tekutiny a nezačne sa rozprašovanie do 5 sekúnd po spustení 

zahmlievania, prepnite prosím intenzitu zahmlievania na vyššiu úroveň, čo pomôže zahájeniu tvorby 

jemnej hmly dezinfekčného prostriedku.  

 
5. Po ukončení práce vyprázdnite nádržku s roztokom a vypláchnite ju čistou vodou. Následne naplňte nádržku čistou 

vodou a zapnite zariadenie na približne 1 minútu, aby sa prepláchli transportné rúrky dezinfekčného roztoku 
a samotná tryska. Potom nádržku vyprázdnite a nakrátko spustite zahmlievanie, pokým sa nevytlačí z trysky 
zahmlievačana aj posledná tekutina. 

 
6. Po ukončení práce so zahmlievačom a jeho vyčistení dobite batériu na plnú kapacitu. Počas nabíjania batérie 

zahmlievača bliká indikácia stavu batérie a trvalo svieti dosiahnutá úroveň nabitia. Plne nabitú batériu signalizuje 
trvalé podsvietenie všetkých 4 indikátorov nabitia batérie. Úplné nabitie zariadenia by nemalo trvať dlhšie ako 2 – 3 
hodiny. 

 
7. Vypnite hlavný vypínač ⑧ a uložte zariadenie na bezpečné miesto mimo pôsobenia vlhka, priameho slnečného 

žiarenia a mimo dosahu detí.  
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Riešenie problémov  
1. Zariadenie sa nespustí.  

Príčina 1: vybitá batéria.  
Riešenie: skontrolujte, či je batéria nabitá. 
 
Príčina 2: preťaženie (prehriatie) motora. 
Riešenie: prestaňte pracovať a umiestnite zariadenie na dobre vetrané miesto na 30 minút. 

 
2.  Zariadenie funguje bez rozprašovania. 

Príčina 1: nie je dostatok roztoku alebo v nádržke sa nenachádza žiadny roztok.  
Riešenie: skontrolujte a naplňte nádržku roztokom.  

 

Upozornenia 

1. Prevádzková teplota zariadenia je v rozsahu 0 až 40°C. 

2. V tomto zariadení nesmie byť použitý dezinfekčný roztok obsahujúci alkohol, tekuté plyny či parfémy. Použitie 
dezinfekčného roztoku s alkoholom alebo inou prchavou látkou môže spôsobiť požiar alebo výbuch! 

3. Ak sa zariadenie nepoužívalo dlhšiu dobu, tak ho pred použitím naplno nabite.  

4. Nepoužívajte zariadenie keď sa nabíja.  

5. Použitie silných korozívnych kvapalín je zakázané. V dôsledku použitia takýchto kvapalín môže dôjsť ku kororózii 
rozprašovacej trysky prípadne k jej upchatiu rozpustenými nečistotami.  

6. Ak sa do zariadenia dostala voda, uistite sa, že zariadenie je kompletne suché predtým, ako ho znovu zapnete.  

7. Zariadenie nesmie byť vystavené nárazom a pádom.  

8. Zariadenie nepoužívajte v exteriéri počas dažďa. 

9. Keď sa zariadenie nepoužíva, vypráznite nádržku a tak uložte. 

10. Nepoužívať dezinfekčné gély, roztoky s vyšším obsahom alkoholu alebo iných prchavých látok, agresívne látky.  

 

Záruka  
Na zariadenie a hlavné komponenty zariadenia sa vzťahuje záručná doba 12 mesiacov.  

Nasledujúce poruchy nie sú predmetom záruky:  

1. poškodenia v dôsledku použitia dezinfekčnej kvapaliny s korozívnymi účinkami; 
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.  
 


