
Megahome Destilator uživatelská příručka
Pro modely MH943T a MH943S

Děkujeme za zakoupení destilátoru vody Megahome.

Prosím, pozorně si přečtěte tyto instrukce před tím, než začnete 
tento destilační přístroj používat. Řádné používání a údržba 
mohou snížit poruchy přístroje a prodloužit jeho životnost.
Doufáme, že budete s destilátorem vody Megahome spokojeni.
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Při používání elektrických spotřebičů musí být vždy dodržována základní
bezpečnostní opatření, která zahrnují následující body:

DŮLEŽITÉ INFORMACE

1. Pozorně čtěte návod k použití.
2. Nedotýkejte se horkých povrchů.
3. Chraňte před požárem a úrazem elektrickým proudem. Neponořujte kabel, zásuvku ani další elektrické
části přístroje do vody.
4. Je-li jakýkoliv spotřebič používán v blízkosti dětí nebo dětmi, je nutný přísný dohled.
5. Při čištění nebo dlouhodobém odstavení, jej vždy odpojte od zdroje elektrické energie. Ponechte destilátor
vychladnout před tím, než jej budete demontovat či čistit.
6. Nepoužívejte přístroj, pokud je poškozený elektrický kabel, zásuvka či pokud došlo k poruše přístroje
nebo je poškozená nějaká jeho část. Doručte destilátor do nejbližšího autorizovaného servisního zařízení, kde jej 
prohlédnou, opraví nebo seřídí.
7. Použití příslušenství, které není schválené pro tento přístroj, může způsobit požár, zásah elektrickým
proudem nebo zranění osob.
8. Nepoužívejte destilátor venku.
9. Nenechávejte viset kabel přístroje přes okraj stolu nebo pracovní desky. Také zamezte styku kabelu s
horkými povrchy.
10. Neumisťujte destilátor na horký plynový nebo elektrický hořák nebo do jejich blízkosti, také jej nedávejte
do horké trouby.
11. Vždy nejdříve zapojte přístroj k napájecímu kabelu a až pak napájecí kabel zapojte do zásuvky ve zdi.
Chcete-li přístroj odpojit, nejdříve jej vypněte a pak vytáhněte napájecí kabel ze zásuvky ve zdi.
12. Nepoužívejte přístroj k jiným účelům, než jsou určeny výrobcem.
13. Neponořujte přístroj do vody.
14. Pokud je během destilačního cyklu odstraněno víko, může dojít k opaření osob.
15. Přístroj je určen pouze pro domácnost.
16. Čistění a běžná údržba nesmí být prováděna dětmi bez dozoru.
17. Použitý spotřebič nevhazujte do běžného komunálního odpadu, použijte zařízení pro tříděný sběr
elektrospotřebičů.
18. Obraťte se na místní samosprávu, aby vás informovali, kde je zařízení pro sběr použitých
elektrospotřebičů.
19. Pokud jsou elektrospotřebiče likvidovány na běžných skládkách komunálního odpadu, mohou
nebezpečné látky kontaminovat podzemní vody a dostat se do potravního řetězce a poškodit vaše zdraví.
20. Toto zařízení je často používáno. Nezapojujte jej přes vícepólový adaptér (síťová rozbočení), aby nedošlo
k přetížení.
21. Prosím udržujte zásuvky destilátoru a jejich vnější povrch v suchu.
22. Umístěte destilátor během destilace na dobře odvětrávané místo, abyste zabránili špatnému rozptylu
tepla.
23. Nad horním víkem destilátoru by měl být minimálně 20 cm volný prostor. Prosím nezakrývejte horní
víko destilátoru, mohlo by to vést ke špatnému rozptylu tepla.
24. Přístroj umístěte na rovný povrch, aby nedošlo k nežádoucímu pohybu nebo pádu přístroje.
25. Neumísťujte pod destilátor žádné hořlavé materiály, aby nedošlo k přehřátí.
26. Po každé destilaci nechte prosím destilátor 20 minut vychladnout před dalším destilačním procesem.
27. Pravidelně čistěte víko a nerezovou nádrž přístroje, abyste předešli špatnému rozptylu tepla nebo
špatnému zahřívání.
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28. Pokud se u přístroje projeví nějaká abnormalita, prosím nerozebírejte přístroj a neopravujte si jej sami.
Předejdete tak neočekávaným incidentům a na přístroj se už nebude vztahovat záruka.
29. Nepijte vodu, která byla použita k čištění hadiček.
30. Během čištění přístroje se prosím vyvarujte kontaktu vody se zásuvkou a napájecím kabelem, předejte tak
elektrickému šoku nebo zkratu.
31. Horká voda zkrátí čas ohřevu, tím pádem se zkrátí destilační perioda.
32. Každou destilační periodu může být destilováno maximálně 4 litry vody (do označení „FULL“).  Destilátor
může produkovat méně vody, než 4 litry. Záleží na individuálních potřebách spotřebitele.
33. Prosím dodržujte návod na použití skleněné nádoby k instalaci skleněné nádoby. Prosím nezahřívejte
skleněnou nádobu na sporáku.
34. Prosím dodržujte návod na použití PP nádoby k instalaci PP nádoby. Prosím nenalévejte do PP nádoby
horkou nebo vroucí vodu.
35. Prosím nepoužívejte porcelánovou vložku, pokud je poškozená. Kontaktujte svého distributora a
požádejte o náhradu. 
Během vyjmutí trysek je prosím nestlačujte, aby nedošlo k poškození porcelánové vložky
36. Tento přístroj slouží k užívání v domácnostech a podobných místech, jako jsou například:
- Zaměstnanecké prostory (kuchyňky) v obchodech, kancelářích a dalších pracovních místech
- Farmy
- Pro klienty hotelů, motelů a jiných typů ubytování
- Ubytování typu „bed and breakfast“

37. Prosím nepoužívejte žádný transformátor a ujistěte se, že přístroj vyhovuje specifikaci místního napětí.
38. Během destilačního procesu a čištění dbejte na to, aby se do styku s vodou nedostala zásuvka destilátoru a
napájecí kabel. Předejdete tak zkratu.
39. DRŽTE Z DOSAHU DĚTÍ
Neotvírejte víko, pokud běží destilace.
Vypněte napájení, počkejte 20 minut a pak až otevřete.
Chcete-li jednotku vypnout, odpojte hlavní napájecí kabel ze zástrčky na zdi.
Zasuňte zástrčky úplně, abyste předešli slabému nebo špatnému připojení.
Prosím nevyjímejte nádrž na dobu z trysek, zabráníte tak namočení pracovní plochy.
40. PRO EU:
Zařízení mohou používat osoby se sníženými fyzickými, senzorickými či mentálními schopnostmi nebo s 
nedostatečnou znalostí a zkušenostmi pouze pod dohledem, nebo musí znát pokyny týkající se bezpečného 
užívaní přístroje a porozumět souvisejícím nebezpečím. Děti si nesmí s přístrojem hrát.
41. PRO OSTATNÍ KROMĚ EU:
Zařízení nesmí používat osoby (včetně dětí) se sníženými fyzickými, senzorickými či mentálními schopnostmi 
nebo s nedostatečnou znalostí a zkušenostmi, pokud nemají dohled či návod. Děti potřebují dozor, že si nehrají se 
spotřebičem.



Top: Rozptyl tepla

Struktura produktu a popis funkcí

Tělo destilátoru: záhřev

Horní víko

Ventilátor / Motor

Gumový těsnící kroužek

Princip chlazení:

#304 nerezové chladící trubky

Hliníkové obložení

Nerezové šroubky

nádoba z #304 nerez

Princip tohoto destilátoru vody je

záhřev vody až na páru, která chlazením 

klesá dolů a mění se na čistou vodu.

Výhody destilované vody jsou:

100% prošla bodem varu, sterilizovaná,

čistá, bezpečná a šetrná k životnímu

prostředí,

Denní pití destilované vody vás udrží

hydratované a zdravé.
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Popis příslušenství destilátoru + skleněné nádoby

1 x víko

1 x nádoba a souprava příslušenství

1 x tělo destilátoru

1 x balení aktivního uhlí (6 sáčků)

C

D

B

A

1 x napájecí kabel

1 x 250 g čistícího prostředku

F

E

01.

02.

Prosím opatrně vyjměte skleněnou láhev a soupravu příslušenství. Před

použitím se prosím ujistěte, že všechno příslušenství je kompletní.

Prosím zkontrolujte skleněnou nádobu před instalací, zda je v pořádku. Pokud

by byla skleněná láhev poškozená, prosím kontaktujte svého distributora a

požádejte o náhradu.

E

D

F

A

B

C

UPOZORNĚNÍ  -  při instalaci skleněné nádoby postupujte podle 
návodu. Nezahřívejte skleněnou nádobu na sporáku.
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1 x tělo destilátoru

1 x balení aktivního uhlí (6 sáčků)

1 x napájecí kabel

1 x 250 g čistícího prostředku

1 x PP trysky & PP úchytka

G

D

G

F

E

F

E

A

A

B

C

D

C

Prosím vyjměte PP nádobu z destilátoru

Prosím zkontrolujte před instalací, zda je PP nádoba nepoškozená a v pořádku.

01.

02.

1 x víko

1 x  PP nádoba + kryt + víko

Popis příslušenství destilátoru + PP nádoby

B

UPOZORNĚNÍ  -  při instalaci PP nádoby postupujte podle 
návodu. Nenalévejte do PP nádoby vařící vodu.
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PP trysky

(pro PP nádobu)

PP trysky + porcelánová

vložka (pro skleněnou nádobu)

Přeložte sáček s aktivním uhlím na půl a opatrně jej vložte do trysek.

Vložte trysky do díry s 2 klipy, kterou najdete pod víkem destilátoru.

UPOROZNĚNÍ - nepoužívejte porcelánovou vložku, pokud je  
poškozená. Během vyjímání trysek je prosím nemačkejte. 
Předejdete tak poškození porcelánové vložky.

Metoda 2.
Vyjměte trysky přímo z víka destilátoru.

Metoda 1.
Vyjměte trysky přímo z destilátoru.

Návod k vyjmutí trysek

Návod k instalaci trysek
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Nepoužívejte tento přístroj k destilaci mořské vody.

Sestavení destilátoru a nádoby na vodu před použitím.

Destilátor vody + PP nádoba

Destilátor vody  + skleněná nádoba

Ujistěte se prosím, že jsou tryska destilátoru a otvor na nádobě (PP nebo skleněné) správně zarovnány

a ustaveny, předejte tak únikyu a rozlití vody.

Jakýkoliv model destilátoru se může kombinovat s různými nádobami z různých materiálů (PP nádoby
nebo skleněné nádoby).
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01.

02.

Aby byla zachována kvalita nerezového materiálu, je žádoucí vyčištění

nerezových trubiček před první instalací do systému destilátoru.

Návod k čištění přístroje před první destilací

FULL line

03.

Prosím otevřete víko destilátoru. Smíchejte trochu saponátu na nádobí s horkou vodou a nalejte 
do destilátoru.
Použijte houbičku na nádobí a vytřete nerezovou nádobu a poté ji vypláchněte čistou vodou. Až 
bude čistá, prosím ujistěte se, že tělo destilátoru je čisté a suché. (předejdete tak zkratu, 
zajistěte také, aby elektrický vstup a zásuvka zůstaly také suché)

Odstraňte víko destilátoru a nalejte do nerezové nádoby vodu. Prosím nenalévejte nad „FULL“ 
značku. (Obrázek je níže). 
Dejte víko zpět.

Během každé destilace musí být nádoba na vodu (PP nebo skleněná nádoba, případně jiný typ 
nádoby) umístěna pod tryskami aby voda tekla přímo do nádoby a nerozlévala se po pracovní 
desce/stole.
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04.

05.

06.

※

Zasuňte dva napájecí kabely do zdířek na destilátoru. Ujistěte se, že oba napájecí 
kabely byly správně zapojeny a že bílé čáry na obou konektorech nejdou vidět. Poté 
dejte hlavní kabel do zástrčky na zdi.
Zmáčkněte hlavní ovládací tlačítko, tak aby bylo v poloze „I“. Takto zahájíte první 
destilační proces.

RESET tlačítko je přednastaveno do pozice „ZAPNUTO“, prosím namačkejte tlačítko 
RESET během prvního cyklu destilace.
Destilátor se automaticky vypne, až proces destilace skončí.

Po každé destilaci ponechte destilátor vychladnout. Pokud sundáte víko dříve než po 20 
minutách od doběhnutí destilace, hrozí riziko popálení horkou parou.

Po každé destilaci až přístroj vychladne a vy budete chtít znovu spustit destilační 
proces, jenom stačí nalít vodu do nerezového tanku (a nepřelévat přes značku „FULL“). 
Až nasadíte víko na destilátor, umístěte pod trysky nádobu na vodu.

Poté zapojte oba napájecí kabely a potvrďte vše zmáčknutím hlavního ovládacího 
tlačítka do pozice „I“. Nakonec zmáčkněte tlačítko RESET pro start destilace. 

(pokud destilátor nebyl před tím zapnut, znovu spusťte destilaci stisknutím tlačítka 
RESET).
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Nikdy nepijte vodu, která byla použita k čištění trubiček.

Během čištění destilátoru zamezte kontaktu zásuvky a napájecího

kabelu s vodou. Vyhnete se tak riziku úrazu elektrickým proudem

nebo možnosti zkratu.

Použití horké vody zkrátí proces záhřevu, což zkrátí dobu trvání

destilační periody.

Na každý destilační cyklus můžete použít maximálně 4 litry vody

(pod značku „FULL“). Destilátor ale může destilovat i menší

množství vody, záleží to na vašich individuálních potřebách.

1.

2.

3.

4.

ZAPÍNÁNÍ
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Tlačítko RESET slouží pouze k zapnutí destilátoru, nemá funkci vypínání přístroje. Pro ruční

vypnutí je postup popsán v bodu 03. Destilátor se automaticky vypne po každém destilačním

cyklu. Tlačítko RESET musíte zmáčknout, nejedná se o dotykové tlačítko.

Zmačkněte tlačítko RESET pro zapnutí destilátoru. Když se spustí ventilátor, přístroj začne

pracovat, což znamená, že se destilátor začne nahřívat. (Pokud se ventilátor nehýbe, prosím

zkontrolujte, zda je hlavní ovládací tlačítko zapnuté v poloze „I“)

Pokud vypojíte hlavní napájecí kabel ze zástrčky ve zdi nebo zmáčkněte hlavní ovládací tlačítko, 

tak aby bylo v pozici „O“, zastaví to přístroj během destilačního procesu.

Pokud chcete restartovat proces destilace, prosím dejte hlavní ovládací tlačítko do pozice „I“

pro zapnutí. (Pokud se větráky nehýbají, prosím znovu zmáčkněte tlačítko RESET pro zapnutí 

destilace.)

Nenahrazujte žádné částí destilátoru. Předejdete tak nehodám či závadám přístroje.

Z bezpečnostních důvodů, pokud nebude fungovat tlačítko RESET (pro příklad, tlačítko RESET se 

zaseklo, ztratilo elasticitu nebo se přístroj nevypíná automaticky po destilaci), prosím přestaňte

přístroj okamžitě používat a kontaktujte vašeho distributora, aby nechal přístroj opravit.

Předejdete tím neočekávaným škodám.

01.

02.

03.

04.

05.

DRŽTE Z DOSAHU DĚTÍ
Neotevírejte víko přístroje během destilačního cyklu.
Po vypnutí počkejte 20 minut a až pak můžete přístroj otevřít.
Vypněte přístroj a až pak vypojte napájecí kabel ze zásuvky ve zdi. 
Zasuňte zástrčky vždy úplně, tak abyste zamezili špatnému či úplnému přerušení 
napájení.
A prosím nevytahujte nádobu z umístění pod tryskami. Předejdete tak úniku vody na 
pracovní plochu.
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01. Přiložený napájecí kabel k tomu přístroji je vyroben ze speciálních materiálů. Prosím nikdy 

nepoužívejte žádnou náhražku nabíjecího kabelu k provozování přístroje. Předejte tak

neočekávaným nehodám.

02. Před každou destilací, je NUTNÉ zkontrolovat, zda je napájecí kabel správně připojen. 

Předejdete tak špatnému připojení přístroje nebo jeho poškození.

03. Při zapojování kabelu do destilátoru s kabelem nevrťte a neškubejte. Kabel vždy zapojujte 

přímo a bez zbytečných pohybů. Předejdete tak poškození zapojovacího vstupu.

04. Napájecí kabel je spotřební materiál. Pokud zjistíte jakoukoliv abnormalitu (například: plastový 

kryt na kabelu je roztavený nebo deformovaný) okamžitě přestaňte přístroj používat a vyměňte

kabel za nový.

05. Nikdy nepoužívejte transformátor nebo zásuvkový adaptér při provozování přístroje. 

Předejdete tak poruše.

06. Funkce hlavního ovládacího tlačítka jsou:

O: zapnout

I: vypnout

Varování: Napájecí kabel a hlavní vypínač
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Čistící metody:

Sejměte víko a nalejte horkou vodu do nerezové nádoby.01.

02.

03. Zapojte hlavní napájecí kabel do zástrčky ve zdi,
zmáčkněte hlavní ovládací tlačítko do polohy „I“,
poté zmáčkněte tlačítko RESET a nechce přístroj
20 minut vařit. Poté odpojte hlavní napájecí kabel
ze zástrčky ve zdi. Prosím počkejte, dokud destilátor
nevychladne a poté hadříkem nebo utěrkou otřete
stěny a dno nerezové nádoby.

NIKDY NEPOUŽÍVEJTE K MYTÍ PROSTŘEDKY A MATERIÁLY , KTERÉ BY MOHLI 
POŠKRÁBAT POVRCH NEREZOVÉ NÁDOBY,VŽDY SE UJISTĚTE ŽE VEŠKERÉ ÚKONY 
PROVÁDÍTE V DOBŘE ODVĚTRANÉM PROSTORU.  

Přidejte jednu lžíci (cca 8 až 10g) čističe do nerezové nádoby. (Množství čističe se 
odvíjí od toho, jak moc je nerezová nádoba znečištěná)
Aby topný systém přístroje správně fungoval, 
je doporučeno čištění nerezové nádoby alespoň
 jednou za měsíc.

Během destilačního procesu a čištění, prosím dbejte na to, aby nedošlo k 
žádnému kontaktu vody se zásuvkou destilátoru a napájecím kabelem. 
Předejte tak zkratu. (Zásuvka destilátoru a napájecí kabel jsou na obrázku výše)

Návod k čištění nerezové nádoby
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Preventivní opatření při čištění

Pokud nebude destilátor po nějakou dobu používán, prosím ujistěte

se, že je čistý. Pokud by zůstaly na stěnách a dně nerezové nádoby

usazeniny, mohou být kyselé nebo alkalické povahy a ničit nerezový

povrch.

01. Pokud je množství usazenin v nerezové nádobě příliš silné, prosím opakujte proces
čištění tak dlouho, dokud nebude nerezová nádoba úplně čistá.

02. Čisticí prostředek používaný pro tento přístroj je vyroben z poživatelných materiálů a
je zcela neškodný pro lidské tělo, proto je jeho použití bezpečné.

03. Prosím čistěte nerezovou nádobu v souladu s manuálem a preventivně odstraňujte
usazeniny, které se usazují uvnitř nádoby. Usazeniny značně snižují účinnost záhřevu 
destilátoru. (Čistěte nerezovou nádobu alespoň jednou za měsíc; frekvence čištění záleží 
na tom, jak rychle se ukládají na stěnách nerezové nádoby usazeniny).

04. Nepoužívejte prosím žádné drsné čističe a kartáče (jako například drsné houbičky,
drátěnky, atd…) k čištění destilátoru. Zamezíte tím poškození povrchu nerezových stěn a 
dna nádoby.

05. Neponořujte destilátor ani jeho části do vody a prosím držte napájecí zásuvku a vnější
povrch přístroje v suchu.

06. Po čištění nerezové nádoby prosím použijte k otírání suchou utěrku nebo suchou
látku, abyste předešli prosáknutí vody do zásuvky přístroje a neriskovali úraz elektrickým 
proudem.

07. K čištění hliníkového obložení a větráku používejte vysavač nebo vzduchovou pistoli.
Pravidelným čištěním těchto komponentů předejdete tomu, že se na nich usadí silná 
vrstva prachu.
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Sáčky s aktivním uhlím

Balení šesti sáčků aktivního uhlí Balení dvanácti sáčků aktivního uhlí 

Použitý sáček aktivního uhlí z destilátoru můžete použít například pro odstranění 
zápachu v lednici nebo ho umístit do bot, odkud také vstřebá nepříjemný zápach.

※

01. Složení aktivního uhlí: Přírodní kokosová skořápka

02. Funkce: Pohlcení pachů a zlepšení chuti

03. Trvanlivost: Každý sáček aktivního uhlí by měl být vyměněn pravidelně nejdříve po 
dvou měsících, ne déle než po 6 měsících. Pokud se projeví nestandartní chuť a vůně 
vody, vyměňte sáčky ihned.

04. Voda bude chutnější, pokud použijete dva sáčky najednou.

05. Nedávejte nepoužité nebo právě používané sáčky do lednice. Aktivní uhlí pohlcuje 
pachy a pak by voda nemusela mít dobrou chuť.

06. Pokud začnete používat nový sáček, mohou se objevit malé stopy černého prachu, 
který je zcela neškodný lidskému tělu. Jedná se pouze o prášek aktivního uhlí.

07. Dobře uzavřené sáčky aktivního uhlí uchovávejte na chladném místě.

08. Balení 6 sáčku aktivního uhlí je zahrnuto v balení nového destilátoru a další balení 
12 sáčků si můžete objednat u svého distributora.
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Čisticí prostředek destilátoru

01. Složení čisticího prostředku: jedlá kyselina citrónová (vyrobena z rostlinných 
zdrojů jako jsou brambory nebo kukuřice)

02. Funkce: Může rozpouštět špínu a usazeniny, inhibuje růst mikroorganismů.

03. Cíl: čistí usazeniny během destilačního procesu.

04. Čisticí prostředek může vytvářet vrstvu usazeniny, záleží na vaší geografické 
oblasti a chemickém složení vody. Pokud se vytvoří tvrdá vrstva, rozpusťte ji ve vodě. 
Čistící efekt čisticího prostředku zůstává stále stejný, i když vznikne výše popsaná 
tvrdá vrstva.

05. Nepoužitý čisticí prostředek by měl být skladován na chladném místě až do jeho 
expirace.

06. Lahvička 250g čističe je v balení nového destilátoru. Balení 500g si můžete 
objednat u svého distributora.

Lahvička 250g čisticího prostředku        Lahvička 500g čisticího prostředku
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Problémy s horní částí destilátoru a jejich řešení

Velmi děkujeme, že používáte destilátor vody Megahome.
Čistá a bezpečná destilovaná voda přinese vám i vaší rodině dobré zdraví a dobrou kvalitu 
pitné vody.
Pokud váš destilátor vykazuje nějaké abnormality, nikdy jej nerozebírejte a neopravujte sami 
a vždy kontaktujte vašeho distributora pro zajištění opravy. Jednak z důvodu záručního práva 
na přístroj a také z bezpečnostních důvodů.
Doufáme, že budete spokojeni s užíváním destilátoru vody Megahome.
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Problémy s tělem destilátoru a jejich řešení
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Záruka

Záruka na destilační přístroj Megahome jsou 2 roky na vady výrobku.

Tato záruka se nevztahuje na následující případy: 

01. Vada vznikla zacházením s přístrojem, které nebylo v souladu s tímto Návodem k obsluze 
destilátoru

02. Pokud vada vznikla náhodným rozebíráním nebo opravami obsluhy, majitele nebo 
neautorizovaného servisu.

03. Destilátor byl poškozen během zacházení. Pro příklad: Nebyl zapojen do sítě se správným 
napětím nebo byl poškozen v následku pádu. 

04. Přístroj nebyl řádně čištěn a v nerezové nádrži ulpívaly usazeniny, které mají za následek 
špatný přenos tepla a poškození přístroje.

05. Na spotřební části se nevztahuje tato záruka (Například: sáčky s aktivním uhlím, čistič, PP 
nádoba, skleněná nádoba a napájecí kabel.)

06. Na poškození přístroje v následku přírodních katastrof (například: povodně, požár, 
zemětřesení, blesk, tajfun, tsunami,…) se tato záruka nevztahuje.

07. Prosím poskytněte následující informace, pokud budete potřeba přístroj opravit:
 A. Produktový název, sériové číslo (vytištěno na nálepce na těle destilátoru)
 B. Datum nákupu a místo nákupu
 C. Detailní popis vady nebo obrázky poškození

08. Prosím neseškrabujte ani neoddělávejte nálepku se sériovým číslem z destilátoru, 
nevztahovala by se pak na něj záruka.

09. Aby byly ochráněny práva spotřebitelů, poškozené destilátory mohou být opraveny jen 
autorizovanými distributory.

10. Pro bezpečnost uživatelů je nutné používat jen certifikované elektronické vybavení. 

11. Megahome Corporation dodává destilátory s různou specifikací napětí pro uživatele na 
celém světě. Prosím zkontrolujte si, zda má destilátor být destilátor používán pro stejné 
napětí, jako je ve vaší elektrické síti.
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POZNÁMKY

-
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POZNÁMKY

-
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POZNÁMKY

-
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Specifikace

Napětí:
230V  50/60Hz
240V   50/60Hz

Prosím kontaktujte nás, pokud máte ohledně přístroje 
nějaké dotazy na info@puravia.cz 

Kapacita: 4 litry    Příkon: 580W
Rozměry destilátoru: Maximální průměr 23,5 cm, výška 36 cm
Váha destilátoru (net): 3,4 kg
Destilátor/PP nádoba/ příslušenství: Celková hmotnost: 5,2 kg
Destilátor/skleněná nádoba/ příslušenství: Celková hmotnost: 6,0 kg

Výrobce: Megahome Corporation

No. 155, Keji 5th Rd., Annan District, Tainan City, Taiwan, R.O.C. 709-55

TEL: 886-6-3841551~3                          https://www.megahome.com.tw/

FAX: 886-6-3841560                    E-mail: megahome@ms17.hinet.net
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