
Air Wick Aroma Mist difuzér:  

5999109542854 + 5999109541956 + 5999109541963 

 
 

CZ 

KIT 

POKYNY PRO BEZPEČNÉ POUŽÍVÁNÍ: 
1. Otočte pro sejmutí základny strojku. 
2. Vložte 3 AA baterie. 
3. Sejměte víčko náhradní náplně a umístěte ji pohybem nahoru do přístroje, až uslyšíte 
zacvaknutí a náplň bude bezpečně na svém místě. 
4. Uzavřete vnější kryt. 
5. Zapněte zařízení posunem tlačítka (rozsvítí se modré světlo), zvolte intenzitu vůně.  
6. Zařízení bude pravidelně uvolňovat vůni po dobu 8 hodin, poté se přepne do pohotovostního 
režimu až do dalšího dne. 
 
Funkce přístroje: A) Pro změnu začátku cyklu - posunem tlačítka vypněte zařízení, v požadovaný 
čas opět zapněte. B) Nastavení nízké, střední, vysoké intenzity uvolňování vůně. 24 hodin před 
koncem životnosti náplně bude zařízení blikat. Při vkládání nové náplně vyjměte a znovu vložte 
baterie, aby se spustilo počítadlo konce životnosti náplně. 
 
• Zařízení umístěte na rovný povrch. 
• Držte vždy ve svislé poloze. 
REFIL: 

POKYNY PRO BEZPEČNÉ POUŽÍVÁNÍ: 
1. Otočte pro sejmutí základny strojku. 
2. Sejměte víčko náhradní náplně a umístěte ji pohybem nahoru do přístroje, až uslyšíte 
zacvaknutí a náplň bude bezpečně na svém místě. 
3. Uzavřete vnější kryt. 
4. Zapněte zařízení posunem tlačítka (rozsvítí se modré světlo), zvolte intenzitu vůně. 
5. Zařízení bude pravidelně uvolňovat vůni po dobu 8 hodin, poté se přepne do pohotovostního 
režimu až do dalšího dne. 
 
• Zařízení umístěte na rovný povrch. 
• Držte vždy ve svislé poloze. 
 

SK 



KIT 

POKYNY NA BEZPEČNÉ POUŽITIE: 
1. Odstráňte vonkajší kryt. 
2. Vložte 3 AA batérie. 
3. Odstráňte viečko náhradnej náplne a umiestnite ju pohybom nahor do prístroja, až budete 
počuť zacvaknutie a náplň bude bezpečne na svojom mieste. 
4. Uzatvorte vonkajší kryt. 
5. Zapnite zariadenie posunom tlačidla (rozsvieti sa modré svetlo), vyberte intenzitu vône. 
6. Zariadenie bude pravidelne uvoľňovať vôňu po dobu 8 hodín, potom sa prepne do 
pohotovostného režimu až do ďalšieho dňa. 
 
Funkcie prístroja: A) Na zmenu začiatku cyklu - posunom tlačidla vypnite zariadenie, v 
požadovaný čas opäť zapnite. B) Nastavenie nízke, stredné, vysoké intenzity uvoľňovania vône. 
24 hodín pred koncom životnosti náplne bude zariadenie blikať. Pri vkladaní novej náplne 
vyberte a znovu vložte batérie, aby sa spustilo počítadlo konca životnosti náplne. 
 
• Zariadenie umiestnite na rovný povrch. 
• Držte vždy vo zvislej polohe. 
REFIL: 

POKYNY NA BEZPEČNÉ POUŽITIE: 
1. Odstráňte vonkajší kryt. 
2. Odstráňte viečko náhradnej náplne a umiestnite ju pohybom nahor do prístroja, až budete 
počuť zacvaknutie a náplň bude bezpečne na svojom mieste. 
3. Uzatvorte vonkajší kryt. 
4. Zapnite zariadenie posunom tlačidla (rozsvieti sa modré svetlo), vyberte intenzitu vône. 
5. Zariadenie bude pravidelne uvoľňovať vôňu po dobu 8 hodín, potom sa prepne do 
pohotovostného režimu až do ďalšieho dňa. 
 
• Zariadenie umiestnite na rovný povrch. 
• Držte vždy vo zvislej polohe. 
 

 

Air Wick BOTANICA elektrický osvěžovač vzduchu - strojek a náplň 

5999109541093 + 5999109541109 

 



CZ 

Návod k použití: Používejte pouze s elektrickými strojky Air Wick a Botanica by Air Wick. 1. 
Odšroubujte uzávěr náplně. 2. Náhradní náplň držte ve svislé poloze a vložte hluboko do spodní 
části strojku, dokud neuslyšíte cvaknutí. 3. Vložte strojek s náplní do elektrické zásuvky. 4. Pro 
změnu intenzity uvolňování vůně, otočte kolečko na vrchní straně strojku. Největší značka = 
max. nastavení. 5. Pro výměnu náplně, odpojte strojek z elektrické sítě a opatrně vytáhněte 
náplň směrem dolů. 
 

PŘEČTĚTE SI TEXT O BEZPEČNÉM POUŽITÍ A UCHOVEJTE SI JEJ PRO POZDĚJŠÍ POUŽITÍ. 
 
PŘED ODSTRANĚNÍM NEBO VLOŽENÍM NÁHRADNÍ NÁPLNĚ OSVĚŽOVAČ VŽDY VYJMĚTE Z 
ELEKTRICKÉ ZÁSUVKY. NEUMISŤUJTE DO PROSTORŮ, VE KTERÝCH BY BYL OSVĚŽOVAČ 
VYSTAVEN TVRDÝM NÁRAZŮM. Nepoužívejte osvěžovač společně s prodlužovacími kabely nebo 
adaptéry s více zásuvkami. Pouze pro vnitřní použití. UCHOVÁVEJTE VE VZPŘÍMENÉ POLOZE. Na 
přípravek nesahejte mokrýma rukama, nepoužívejte kovové předměty. Nepoužívejte 
nepřetržitě – na noc přípravek vypínejte. Při použití nechte nad a okolo osvěžovače prostor 50 
cm. Nezakrývejte ani neblokujte průchod vzduchu do osvěžovače. Bez vhodného větrání 
nepoužívejte v malých a stísněných prostorech s domácími mazlíčky. Neumisťujte v blízkosti 
zdrojů tepla nebo přímého slunečního svitu. Nepokládejte na leštěné, barvené nebo plastové 
povrchy. Při čištění zařízení vyjměte ze zásuvky a použijte suchý hadřík. 
 

POUŽÍVEJTE POUZE NÁPLNĚ AIR WICK A BOTANICA BY AIR WICK – PŘI POUŽITÍ JINÝCH NÁPLNÍ 
SE MŮŽE ZVÝŠIT RIZIKO TOXICKÝCH VÝPARŮ NEBO VZNIKU POŽÁRU. ZAŘÍZENÍ SMĚJÍ POUŽÍVAT 
POUZE DOSPĚLÍ. 
Toto zařízení není určeno k použití dětmi ve věku od 8 let a osobami se sníženou fyzickou, 
smyslovou nebo duševní schopností bez dozoru. 
Děti by měly být pod dozorem, aby se zajistilo, že si se zařízením nebudou hrát. 
 

SK 

Návod na použitie:  Používajte len s elektrickými strojčeky Air Wick  a Botanica by Air Wick. 1. 
Odskrutkujte uzáver náplne. 2. Náhradnú náplň držte vo zvislé polohe a vložte hlboko do 
spodnej časti strojčeku, kým nebude počuť cvaknutie. 3. Vložte strojček s naplňou do elektrické 
zásuvky. 4. Pre zmenu intenzity uvolňovanie vône, otočte koliesko na vrchnej strana strojčeku. 
Největší značka = max. nastavenie. 5. Pre výmenu náplne, odpojte strojček s elektrickej siete a 
opatrne vytiahnite náplň smerem dolu. 
 

PREČÍTAJTE SI BEZPEČNOSTNÝ TEXT – UCHOVAJTE HO DO BUDÚCNOSTI. 
 
VŽDY PRED VYBERANÍM ALEBO VKLADANÍM NÁHRADNEJ NÁPLNE VYBERTE STROJČEK Z 
ELEKTRICKEJ ZÁSUVKY. NEUMIESTŇUJTE V OBLASTI, KDE MÔŽE BYŤ DIFUZÉR NÁCHYLNÝ NA 
NÁRAZY. Nepoužívajte s predlžovacími káblami ani viacnásobnými adaptérmi. Len na vnútorné 



použitie. UCHOVÁVAJTE VO VZPRIAMENEJ POLOHE. Neobsluhujte mokrými rukami ani 
pomocou kovových predmetov. Nepoužívajte nepretržite – zásuvku na noc vypínajte. Počas 
používania nechajte 50 cm priestoru nad a okolo difuzéra. Neblokujte prúdenie vzduchu z 
jednotky. Nepoužívajte v malých uzavretých priestoroch pre domáce zvieratá bez dostatočného 
vetrania. Neumiestňujte v blízkosti zdroja tepla ani na priamom slnečnom žiarení. Neklaďte na 
leštené, lakované alebo plastové povrchy. Pri čistení vytiahnite zariadenie zo zásuvky a použite 
suchú handričku. 
 

POUŽÍVAJTE LEN NÁPLNE AIR WICK A BOTANICA BY AIR WICK – POUŽITIE INÝCH NÁPLNÍ MÔŽE 
ZVÝŠIŤ RIZIKO TOXICITY ALEBO POŽIARU. LEN NA POUŽITIE DOSPELÝMI. 
Toto zariadenie nie je určené na použitie deťmi vo veku od 8 rokov a osobami so zníženou 
fyzickou, zmyslovou alebo duševnou schopnosťou bez dozoru. 
Deti by mali byť pod dozorom, aby sa zaistilo, že sa so zariadením nebudú hrať. 
 


