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Gratulacje! Właśnie nabyli Państwo wyjątkowy rozpylacz 
zapachu ELARA marki Stylies. Elara przysporzy Państwu 
wiele radości, rozprzestrzeniając przyjemne zapachy.
Podobnie jak w przypadku innych elektrycznych urządzeń 
gospodarstwa domowego, przy używaniu rozpylacza należy 
zachować szczególną ostrożność, aby uniknąć obrażeń, po-
żaru i uszkodzenia sprzętu. Przed pierwszym użyciem na-
leży dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi, 
zwracając uwagę na wytyczne dotyczące bezpieczeństwa 
oraz wskazówki dotyczące bezpieczeństwa umieszczone 
na urządzeniu.

WAŻNE WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE
 • Przed pierwszym użyciem rozpylacza zapachu Elara marki Stylies należy 

dokładnie zapoznaćsię z instrukcja obsługi oraz zachować ją do dalsze-
go wglądu w bezpiecznym miejscu. Jeśli rozpylacz zapachu zostanie 
komuś w przyszłości przekazany, należy dołączyć do niego niniejszą 
instrukcją obsługi. 

 • Urządzenie może być używane wyłącznie w gospodarstwie domowym 
w celach opisanych w niniejszej instrukcji. Zastosowanie niezgodne z 
przeznaczeniem oraz zmiany techniczne w urządzeniu mogą prowadzić 
do zagrożeń dla życia i zdrowia. 

 • Opisane urządzenie może być używane przez dzieci w wieku powyżej 8 
lat, osoby niepełnosprawne fizycznie, psychicznie lub z upośledzeniem 
narządów zmysłów, a także przez osoby bez specjalnego doświadczenia 
i wiedzy, o ile pozostają one pod nadzorem osoby kompetentnej lub 
zostały przez nią poinstruowane o bezpiecznym użyciu urządzenia i mają 
świadomość związanych z nim zagrożeń. Dzieciom nie wolno bawić się 
urządzeniem. Dzieci mogą czyścić i konserwować urządzenie tylko pod 

Polski
nadzorem dorosłych.

 • Proszę podłączyć urządzenie do zasilacza sieciowego lub złącza USB 
przy pomocy dostarczonego kabla.

 • Wtyk należy bezwzględnie wyciągać: 
– przed każdą zmianą miejsca pracy urządzenia 
– przed otwarciem urządzenia 
– w przypadku zakłóceń w pracy 
– przed każdym czyszczeniem 
– po każdym użyciu.

 • Nie stosować uszkodzonych przedłużaczy.
 • Nigdy nie ciągnąć i nie nosić urządzenia za kabel.
 • Zabrania się wkładania do obudowy jakichkolwiek przedmiotów.
 • Proszę używać wyłącznie dostarczonego zasilacza. W razie uszkodzenia 

oryginalnego zasilacza można go wymienić, jednak wyłącznie po konsul-
tacji z wykwalifikowaną, upoważnioną osobą.

 • W razie uszkodzenia kabla sieciowego podlega on wymianie przez pro-
ducenta, jego dystrybutora lub inną wykwalifikowaną osobę upoważnio-
ną w celu uniknięcia zagrożenia.

 • Nie przeciągać ani nie zaciskać kabla sieciowego pomiędzy ostrymi 
krawędziami.

 • Nigdy nie wyciągać wtyczki z gniazdka za kabel ani wilgotnymi dłońmi.
 • Umieścić górną część urządzenia (3) z wentylatorem na podstawie 

urządzenia (w celu zapewnienia optymalnego rozprzestrzeniania zapa-
chu górna część może być umieszczona na podstawie urządzenia tylko 
w jednej pozycji).

 • Rozpylacza zapachu nie można używać bezpośrednio w pobliżu wanny, 
prysznica lub basenu (zachować odstęp min. 3 m). Ustawić urządzenie 
w taki sposób, aby osoby znajdujące się w wannie nie mogły go dotknąć.

 • Nie ustawiać urządzenia w pobliżu źródła ciepła. Nie narażać kabla sie-
ciowego na bezpośrednie działanie gorąca (np. gorąca płyta kuchenna, 
gorące żelazko lub piecyk). Chronić kabel sieciowy przed olejem.

 • Nie ustawiać urządzenia bezpośrednio obok ścian, zasłon, mebli.
 • Zwracać uwagę, aby urządzenie było stabilne podczas eksploatacji i nie 

wystąpiła możliwość potknięcia się o kabel sieciowy.
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URUCHOMIENIE

1. Ustawić urządzenie na stabilnym podłożu.
2. Podnieść górną część obudowy (3) z wentylatorem i 

odłożyć na bok.
3. Zapach można rozpylać przy pomocy żelu zapachowe-

go marki Stylies lub olejku zapachowego: 
Zastosowanie przy użyciu żelu zapachowego marki 
Stylies (zalecane):
– Wyjąć z urządzenia i zachować pojemnik na substan-

cję zapachową (6).
– Otworzyć puszkę z żelem zapachowym marki Stylies 

i włożyć bezpośrednio do podstawy urządzenia.
– Zachować pokrywkę puszki, aby można było ją po-

nownie zamknąć (np. w przypadku użycia innego za-
pachu).

Zastosowanie przy użyciu olejku zapachowego:
– W zakres dostawy Elara wchodzą dwie wydajne gąb-

ki na zapachy, które można nasączyć wszystkimi 
możliwymi płynnymi substancjami zapachowymi i któ-
re aż do wyschnięcia efektywnie przyczyniają się do 
rozprzestrzeniania zapachu w pomieszczeniu.

– Nalać ok. 20 kropli olejku zapachowego (więcej lub 
mniej, zależnie od osobistych preferencji) na wkład-
kę (7) i umieścić wkładkę w pojemniku na substancje 
zapachowe (6). Nie należy używać olejków zapacho-
wych z alkoholem, ponieważ mają one niekorzystny 
wpływ na urządzenie.

– Umieścić pojemnik na substancje zapachowe (6) w 
podstawie urządzenia (5).

4. Umieścić górną część urządzenia (3) z wentylatorem 
na podstawie urządzenia (w celu zapewnienia optymal-
nego rozprzestrzeniania zapachu górna część może być 
umieszczona na podstawie urządzenia tylko w jednej 
pozycji). 

 • Urządzenie nie posiada ochrony przed tryskającą wodą.
 • Nie przechowywać i nie uruchamiać urządzenia na świeżym powietrzu.
 • Urządzenie należy przechowywać w suchym i niedostępnym dla dzieci 

miejscu (zapakować).
 • Zawsze wyłączać urządzenie z kontaktu przed czyszczeniem. 

 

OPIS URZĄDZENIA

  Urządzenie składa się z następujących części 
głównych:
1. Sygnalizacja LED  
2.  Włączanie/wyłączanie i tryb pracy
3. Górna część obudowy z wentylatorem
4. Wlot/wylot zapachu
5. Podstawa urządzenia
6. Pojemnik na substancję zapachową
7. Wkładka do płynnych substancji zapachowych
8. Żel zapachowy marki Stylies

Zasilanie z sieci (100-240 V)
9. Zasilacz sieciowy ze złączem USB (5V/0.2 A)
10. Kabel USB
11. Gniazdo USB (USB micro B) 

Zasilanie z USB
12. Złącze USB, np. z PC/MAC 

Zasilanie z baterii
13. Wylot zapachu 
14. Baterie; zwrócić uwagę na bieguny; (2x typ: AA/LR6/ 

Mignon, nieobjęte zakresem dostawy)
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5. Proszę wybrać tryb zasilania. Do wyboru są trzy moż-
liwości:
1. Przy pomocy zasilacza sieciowego (11) i kabla USB 

(10) bezpośrednio z sieci elektrycznej (100 - 240 V)  
2. Przy pomocy kabla USB (10) poprzez złącze USB z 

funkcją ładowania (12)
3. Przy pomocy 2 zwykłych baterii (14) typu AA/LR6/

Mignon 
6. Urządzenie obsługuje się poprzez wielokrotne naciśnię-

cie przycisku (2), Sygnalizacja (1) wskazuje poprzez 
lampki LED wybrany tryb eksploatacji:
– LOW: lekkie, równomierne rozprzestrzenianie zapa-

chu (dmuchawa pracuje przez kilka sekund na mak-
symalnym poziomie, a następnie przełącza się na 
tryb ciągłego, lekkiego rozprzestrzeniania zapachu).

– HIGH: maksymalne, równomierne rozprzestrzenianie 
zapachu. Ten tryb pracy zaleca się w razie potrzeby 
szybkiego rozprzestrzenienia zapachu w dużym po-
mieszczeniu.

– INTERVAL: W ciągu 10 minut następuje minimal-
ne rozprzestrzenianie zapachu, następnie urządze-
nie wyłącza się na 20 minut. Korzyść: W tym trybie 
pracy mniej przyzwyczajają się Państwo do zapachu. 
Znacząco też wydłuża się okres eksploatacji w trybie 
zasilania bateriami. 

– TIMER: Urządzenie wyłącza się po ok. dwóch godzinach.
– Jeśli nie świeci się żadna lampka LED, urządzenie 

jest wyłączone (lub w przypadku zasilania bateriami 
baterie mogą być wyczerpane).

7. Jeśli chcą Państwo zmienić substancję zapachową, na-
leży wyłączyć urządzenie i umieścić w nim inną puszkę 
z żelem zapachowym marki Stylies. Wcześniej używaną 
puszkę należy dobrze zamknąć, a następnie ponownie 
włączyć urządzenie.

8. Stopień rozprzestrzenienia zapachu zależy od wielu 
czynników i może być bardzo różny. Na intensywność za-

pachu ma wpływ własny, indywidualny zmysł powonienia 
(każda osoba inaczej odczuwa zapachy i ich intensyw-
ność). Intensywność zależy jednak także od temperatury 
i wilgotności powietrza oraz od wielkości pomieszczenia 
i cyrkulacji powietrza w pomieszczeniu. Zapach jest bar-
dziej intensywny, jeśli zamknięte są drzwi i okna. 

9. Informacja: W przypadku wyboru określonej funkcji Ela-
ra chwilowo zwiększa na kilka sekund obroty wentylato-
ra, aby następnie przejść w wybrany tryb pracy. 

CZYSZCZENIE

 •  Przed każdą konserwacją i po każdym użyciu wyłączyć 
urządzenie i wyciągnąć kabel sieciowy z gniazdka.

 •  Nigdy nie zanurzać urządzenia w wodzie (niebezpieczeń-
stwo zwarcia/porażenia prądem). Czyszczenie wykony-
wać tylko poprzez przetarcie miękką szmatką i osuszenie.

 
 

PARAMETRY TECHNICZNE

Wymiary  74 x 74 x 100 mm   
 (długość x szerokość x   
 wysokość)
Waga netto  około 190 g
Napięcie DC 5 V
Pobór mocy  1.4 W
Zgodność z przepisami UE  CE/WEEE/RoHS
Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych.
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NAPRAWY/UTYLIZACJA
 • Naprawy urządzeń elektrycznych (wymiana kabla 

sieciowego) mogą być wykonywane wyłącznie przez 
poinstruowany personel. W przypadku niewłaściwych 
napraw wygasa gwarancja producenta i wszelka odpo-
wiedzialność.

 • Jeśli kabel sieciowy jest uszkodzony, musi zostać wymie-
niony przez producenta, oficjalnego partnera serwiso-
wego lub osobę posiadającą stosowne kwalifikacje, w 
celu uniknięcia szkód.

 • Nigdy nie uruchamiać urządzenia, jeśli kabel lub wtyk 
są uszkodzone, po błędnym działaniu urządzenia, jeśli 
spadło lub zostało uszkodzone w inny sposób (rysy, 
złamania obudowy).

 • Nie stosować żadnych ostrych, drapiących przedmiotów 
lub żrących chemikaliów.

 • Wysłużone urządzenie należy natychmiast uczynić nie-
zdatnym do użycia (odłączyć kabel sieciowy) i zwrócić do 
odpowiedniego punktu zbiorczego.

 • Urządzenia elektryczne nie mogą być utylizowane jako 
odpady domowe, należy skorzystać z oficjalnych punk-
tów zbiorczych recyklingu.

 • Jeżeli urządzenia elektryczne będą utylizowane w 
sposób niekontrolowany, w trakcie opadów atmosfe-
rycznych może dojść do przedostania się niebezpiecz-
nych substancji do wód gruntowych a tym samym do 
łańcucha pokarmowego lub do obciążenia flory i fauny 
na długie lata.

 • Niniejsze urządzenie nie może być utylizowane jako 
odpad domowy! Prosimy ooddanie urządzenia do 
odpowiedniego punktu zbiorczego! Zbieranie i 

recykling odpadów elektrycznych i elektronicznych 
chroni cenne zasoby! Materiał pakowy może być 
ponownie użyty. Zutylizować opakowanie zgodnie z 
zasadami ochrony środowiska i przekazać je do punktu 
zbiorczego.

2-LETNIA GWARANCJA

W okresie gwarancyjnym wynoszącym 2 lata od daty zakupu 
urządzenia zapewniamy naprawę lub wymianę (według 
naszego uznania) urządzenia lub części wykazującej wady 
materiałowe lub wykonawstwa na sprawny produkt bez 
pobierania opłat za części lub nakład pracy.
OPRÓCZ GWARANCJI OKREŚLONEJ POWYŻEJ, 
FIRMA COPLAX NIE UDZIELA ŻADNYCH INNYCH 
DOMNIEMANYCH GWARANCJI ANI GWARANCJI 
HANDLOWYCH LUB GWARANCJI PRZYDATNOŚĆ 
DO OKREŚLONEGO CELU PO WYGAŚNIĘCIU OKRESU 
GWARANCYJNEGO W ODNIESIENIU DO PRODUKTU. 
Firma Coplax, według własnego uznania, naprawi lub wymieni
produkt objęty gwarancją. Nie przewidziano opcji 
rekompensaty. Opisane powyżej środki prawne są jedyną 
formę naprawy szkód w przypadku naruszenia określonej 
wyżej gwarancji.

KOGO DOTYCZY:
Prawo do gwarancji zachowuje pierwszy prywatny właściciel 
urządzenia Coplax, który może przedstawić opatrzony datą 
dowód zakupu w formie faktury lub paragonu. Gwarancja 
nie może być cedowana. Przed zwrotem urządzenia należy 
przesłać faksem, e-mailem lub pocztą kopię oryginału 
dowodu zakupu opatrzonego datą. Dla swojego urządzenia 
należy podać numer modelu wraz ze szczegółowym opisem 
usterki (najlepiej pismem drukowanym). Opis usterki należy 
włożyć do koperty, którą należy następnie przykleić taśmą 
bezpośrednio do obudowy urządzenia przed zaklejeniem 
pudła. Na oryginalnym pudle nie należy niczego pisać. Pudła 
tego nie wolno też w żaden sposób zmieniać.
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CZEGO TA GWARANCJA NIE OBEJMUJE:
 • Części, które winny być normalnie wymieniane oraz 

elementy zużywalne wymagające regularnej wymiany, z 
wyjątkiem wad materiałowych lub wykonawstwa.

 • Uszkodzenia, awarie, straty lub zużycie w wyniku 
normalnego zużywania się oraz zniszczenia spowodo-
wane niewłaściwym użyciem, zaniedbaniem, wypad-
kiem, nieprawidłową instalacją, montażem lub obsługą, 
nieprawidłową konserwacją, nieuprawnioną naprawą, 
wystawieniem na działanie nadmiernych temperatur lub 
warunków otoczenia. Dotyczy to uszkodzeń spowodowa-
nych przez niewłaściwe użycie olejków eterycznych, lub 
niewłaściwe użycie środków czyszczących. 

 • Uszkodzenia spowodowane nieodpowiednim pakowa-
niem lub uszkodzenia powstałe podczas transportu 
zwracanego produktu.

 • Nieprawidłowej instalacji lub utraty akcesoriów
 • Koszty wysyłki i transportu do/z każdego miejsca wyko-

nania naprawy.
 • Wszelkie szkody bezpośrednie, szczególne szkody 

pośrednie lub szkody wynikowe, w tym utrata zysków lub 
inne straty ekonomiczne.

 • Uszkodzenia transportowe urządzenia powstałe 
podczas wysyłki od jednego z naszych dystrybutorów. 
Prosimy skontaktować się z nimi bezpośrednio.

Niniejsza gwarancja nie obejmuje uszkodzeń i wad 
spowodowanych lub wynikających z braku ścisłego 
stosowania się do specyfikacji firmy Coplax AG dotyczących 
instalacji, obsługi, użycia, konserwacji lub naprawy 
urządzenia Coplax AG.
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