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1. Postavte přístroj svisle a sundejte horní víko, obr. 1, pak sundejte vnitřní horní kryt, 
Obr. 2.

2. Připojte síťový adaptér do základny do konektoru napájení hlavního těla přístroje za 
pomoci kabelu.  Obr. 3.

3. Pro nalití vody do nádržky použijte odměrku, maximální hladina vody nesmí 
přesáhnout linii 300 ml. Nedoplňujte vodu, když je přístroj v chodu (nepoužívejte vodu 
o vysoké teplotě), pak nakapejte éterický olej do vody ve vertikální poloze (0,1 ml – 0,15 
ml na 100 ml vody by bylo ideální), nasaďte zpátky horní víko.  Obr. 4.

4. Po doplnění hladiny vody znovu nasaďte vnitřní horní kryt.  Obr. 5.

5. Nasaďte víko hlavního těla přístroje s originálním kanálem.  Obr. 6.

6. Zapojte konektor napájení do běžné elektrické zásuvky.

7. Když zmáčknete tlačítko MIST – pára – na hlavním těle přístroje, funkce pára je 
zapnutá. Můžete nastavit časovač, pokaždé když stisknete toto tlačítko, časování se bude 
měnit v rozsahu 60 minut, 120 minut, 180 minut, a ze zapnuto – ON – na vypnuto – 
OFF. Jakmile nastavíte časovač, přístroj se automaticky vypne po zadané době. Pokud 
ho mezitím potřebujete vypnout, stiskněte tlačítko MIST – pára – a přidržte po dobu 
2 – 3 sekund.        Obr. 8.

8. Stiskněte LIGHT – světlo, abyste zvolili vypnutí nebo zapnutí LED světla nebo 
nastavili barvu LED osvětlení.  Obr. 7.

9. Stiskněte HIGH/ LOW pro nastavení vysoké nebo nízké intenzity rozprašování. 
(Silné nebo slabé).  Obr. 8.

10. Pokud přístroj delší dobu nepoužíváte, vylijte vodu z nádrže, osušte a přístroj dobře 
uložte.

11. Když je přístroj zapojen do elektřiny, počáteční stav aroma difuzéru je „vypnuto“.

12. Pokud v nádrži není voda, aroma difuzér se automaticky vypne, i když je zapnuto 
tlačítko „MIST“ – pára.

13. V módu načasování se světlo automaticky vypne podle nastavení času.
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TENTO AROMA DIFUZÉR POUŽÍVÁ ULTRAZVUKOVÉ VLNY 
PRO PŘÍMÉ ODPAŘOVÁNÍ VODY A ÉTERICKÉHO OLEJE  
V NÁDRŽI PRO VÝROBU STUDENÉ, SUCHÉ VONNÉ PÁRY. 



• OBJEM A INTENZITA VYROBENÉ PÁRY SE BUDE LIŠIT, ALE TO NENÍ NEOBVYKLÉ A NELZE TO 
POVAŽOVAT ZA ZÁVADU.

• MEZI FAKTORY, KTERÉ TO OVLIVŇUJÍ, PATŘÍ DRUH VODY, VLHKOST, TEPLOTA A VZDUŠNÉ PROUDY.

• POKUD NENÍ V NÁDRŽI VODA, STISKNUTÍ TLAČÍTKA MIST – PÁRA POVEDE K TOMU, ŽE JEDNOTKA 
TŘIKRÁT „ZAPÍPÁ“, ABY VÁM PŘIPOMNĚLA DOPLNĚNÍ VODY. JEDNOTKA NEBUDE BEZ VODY 
FUNGOVAT.

• V PŘÍSTROJI JE MOŽNÉ POUŽÍVAT POUZE 100% PŘÍRODNÍ ÉTERICKÉ OLEJE. OLEJE OBSAHUJÍCÍ 
CHEMICKÉ VŮNĚ, KOŘENÍ NEBO NEČISTOTY ZPŮSOBÍ JEHO ŠPATNÉ FUNGOVÁNÍ. POUŽIJTE 3-5 
KAPEK NA 100 ML NA JEDNU DÁVKU. PŘÍLIŠ MNOHO OLEJE UCPE SYSTÉM A POVEDE K VADNÉMU 
FUNGOVÁNÍ. OČISTĚTE JEDNOTKU PODLE NÁVODU K POUŽITÍ, PŘEDTÍM NEŽ ZMĚNÍTE POUŽÍVANÝ 
TYP ÉTERICKÉHO OLEJE.

• VYPOJTE PŘÍSTROJ ZE ZÁSUVKY A SUNDEJTE VÍKO.

• VYLIJTE ZBYLOU VODU Z NÁDRŽE NA VODU.

• LEHCE ZATŘESTE JEDNOTKOU, ABYSTE VYKLEPALI VODU Z VNITŘKU MECHANISMU A PAK NECHTE 
PŘÍSTROJ VYSCHNOUT MINIMÁLNĚ 24 HODIN.

• VYPOJTE PŘÍSTROJ ZE ZÁSUVKY A SUNDEJTE VÍKO.

• VYLIJTE ZBYLOU VODU Z „POSTRANNÍHO KANÁLKU“ NÁDRŽE.

• VYTÁHNĚTE KABEL ZE ZÁKLADNY PŘÍSTROJE.

• DEJTE 1 LŽÍCI KYSELINY CITRONOVÉ DO NÁDRŽE NA VODU, NALIJTE TĚSNĚ POD 100 ML TEPLÉ VODY 
(DO 70°C).

• NECHTE PŮSOBIT 5 MINUT A PAK VYPUSŤTE ROZTOK Z „POSTRANNÍHO KANÁLKU“ NÁDRŽE.

• OTŘETE MĚKKÝM HADŘÍKEM. VYHNĚTE SE ULTRAZVUKOVÉ VIBRAČNÍ DESCE, KTEROU LZE JEMNĚ 
OČISTIT VATOVÝM TAMPONEM.

UPOZORNĚNÍ

NÁHODNÉ VYLITÍ

ÚDRŽBA

V PŘÍPADĚ, ŽE DOJDE K PŘEVRÁCENÍ NEBO NAKLONĚNÍ BĚHEM POUŽÍVÁNÍ, ŘIĎTE SE NÍŽE UVEDENÝMI 
KROKY, ABYSTE ZABRÁNILI NARUŠENÍ FUNKCE PŘÍSTROJE.

POTÉ CO PŘÍSTROJ POUŽIJETE 5-6 KRÁT NEBO PO 2-3 DNECH UŽÍVÁNÍ, VYČISTĚTE PŘÍSTROJ PODLE 
NÁSLEDUJÍCÍCH POKYNŮ.

NIKDY NEPOUŽÍVEJTE JINÉ KYSELINY, ENZYMY NEBO ČISTICÍ PROSTŘEDKY, PROTOŽE TÍM MŮŽE DOJÍT K 
PRODUKCI JEDOVATÉHO PLYNU NEBO KE VZNIKU ZÁVADY VE FUNGOVÁNÍ.

VÍKO MÁ JEŠTĚ VNITŘNÍ KRYT, KTERÝ JE TAKÉ MOŽNÉ SUNDAT PRO VYČIŠTĚNÍ.

VÝPUST



1. ZATÁHNĚTE ZA DRŽADLO PRO OTEVŘENÍ, JAK JE NAKRESLENO NA OBRÁZKU.

2. PO VYČIŠTĚNÍ VNITŘNÍHO KRYTU, DRŽTE DRŽADLO A VRAŤTE ZPĚT, TLAČTE DOLŮ VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ 
KRYT, AŽ USLYŠÍTE ZACVAKNUTÍ.

• Nepřekračujte maximum 300 ml na jednu dávku.
• Nezapínejte přístroj, pokud je nádrž prázdná.
• Nedotýkejte se ultrazvukové vibrační desky.
• Čistěte pravidelně, jak je uvedeno v návodu k použití, abyste zajistili bezchybný chod přístroje.
• Před údržbou vždy vypojte ze zásuvky.
• Z hygienických důvodů vždy po použití vylijte zbylou vodu z „postranního kanálku“ z nádrže,  

a otřete čistým suchým hadříkem.
• Éterické oleje mohou dělat skvrny. V případě vylití nebo kontaktu setřete měkkým hadříkem.
• Pro doplnění vody do nádrže používejte pouze připojenou odměrku. Nikdy nedoplňujte přímo  

z kohoutku.
• Nenechejte páru mířit přímo na nábytek, oblečení, zdi apod.
• Nevystavujte přímému slunečnímu záření, uchovávejte dál od zdrojů tepla, klimatizace nebo 

větráků.
• Přístroj vždy postavte na rovnou plochu, nepokládejte na koberec, deku nebo nestabilní plochu.
• Udržujte mimo elektronická zařízení jako např. TV a audio vybavení.
• Přístroj nenaklánějte, protože by se voda mohla dostat do mechanismu a způsobit závadu 

fungování.
• Nepoužívejte déle než 8 hodin v kuse.
• Počkejte 60 minut, než přístroj znovu zapnete, abyste nepoškodili ultrazvukovou desku.
• Používejte pouze kohoutkovou vodu, nepoužívejte minerálku, perlivou vodu apod.
• Objem a intenzita vyrobené páry se může lišit, ale to není neobvyklé a nelze to považovat za 

vadu.
• Mezi faktory, které to ovlivňují, patří druh vody, vlhkost, teplota a vzdušné proudy.
• Nikdy nehýbejte přístrojem v provozu.
• Nesahejte na žádnou část přístroje mokrýma rukama.
• Uchovávejte mimo dosah dětí a domácích zvířat. Děti musí být pod dozorem, aby si nehrály  

s přístrojem. Zařízení nesmějí používat děti nebo osoby s omezenými fyzickými, senzorickými 
nebo mentálními schopnostmi, nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud nejsou pod 
dohledem nebo nebyly instruovány.

• Nenechávejte kabel v cestě a netahejte za něj silou.
• Pokud cítíte kouř nebo zápach spáleniny, okamžitě vypojte ze zásuvky.

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

PROČTĚTE SI NÁSLEDUJÍCÍ INFORMACE, ABYSTE ZABRÁNILI VADNÉMU FUNGOVÁNÍ PŘÍSTROJE.



ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

SYMPTOM MOŽNÁ PŘÍČINA ŘEŠENÍ

Nezapne se – vypne 
se brzy.

• Je v nádrži dost vody?
• Je správně zapojený napájecí 

kabel?

• Dolijte vodu do nádrže.
• Vypojte, zkontrolujte kabely  

a znovu pečlivě zapojte.

Žádná pára nebo 
abnormální pára

• Není dost vody?
• Příliš vody?
• Nečistoty na ultrazvukové 

desce?
• Víko a vnitřní kryt nejsou 

správně umístěné?
• Nečistoty na vstupu pro 

nasávání vzduchu na spodní 
části základny?

• Doplňte potřebné množství 
vody do nádrže.

• Voda nesmí nikdy přesáhnout 
300 ml (linka MAX).

• Řiďte se návodem k použití. 
Sundejte a znovu správně 
nasaďte, aby mohla pára volně 
vycházet.

• Vyčistěte otvor pro nasávání 
vzduchu od příp. prachu.

• Omezené proudění vzduchu 
bude mít vliv na páru.

Voda vytéká z 
přístroje

• Víko a vnitřní kryt nejsou 
správně nasazené?

• Byla jednotka převrácena?
• Nízká teplota nebo vysoká 

vlhkost?

• Sundejte a znovu správně 
nasaďte, aby mohla pára volně 
vycházet.

• Řiďte se instrukcemi pro náhod-
né vylití.

• Za těchto podmínek může pára 
rychle kondenzovat na kapky 
vody.

Rozměry: cca 168 x 148mm 

Hmotnost (bez adaptéru): cca 550 g

Výkon: vstup/ výstup AC 100-240V 50/60 Hz/ DC 24V 650 mA

Délka elektrického kabelu: cca 170 cm

Spotřeba elektřiny: cca 13W

Mód časování: 60/120/180/zapnuto minut

Kapacita nádrže: 300 ml

LED osvětlení: 12 žárovek

Materiál: horní část PP, spodní část ABS

Doplňky: AC adaptér a odměrka

Metoda výroby páry: ultrazvukové vibrace o frekvenci cca 2,4 MHz



ZÁRUČNÍ LIST

Záruční lhůta (rok od data zakoupení)                     Den                       Měsíc                      Rok

ULTRAZVUKOVÝ AROMA DIFUZÉR
ZÁRUČNÍ LIST

Jméno Adresa Tel.

Razítko obchodu Záznam o opravě

• Zde u nás prohlašujeme, že byl 
výrobek zkontrolován a schválen.

• Na základě tohoto návodu, pokud do-
jde k přirozené závadě během normál-
ního provozu, výrobek má garanci 
zdarma po dobu jednoho roku.

• Výrobek bude také zdarma opraven 
v souladu s pravidly v této knize, 
nebudeme omezovat právní nároky 
zákazníka.

• Ohledně oprav po záruční lhůtě 
kontaktujte obchod, kde jste výrobek 
zakoupili.

• Pokud jste se přestěhovali nebo jste 
dostali výrobek darem, pak byste 
měli kontaktovat zákaznický servis, 
protože obchod už nadále nemá zod-
povědnost.

• Osobní informace (jméno a adresa 
atd.) zapsané v záručním listě by měly 
být správné a platné. Ty by měly být 
použity pro odpovídající řešení rekla-
mace. Prosíme o pochopení.

Pokud byl výrobek rozbitý během záruční 
lhůty, přineste s sebou tuto knihu se 
záručním listem, hlavní tělo přístroje 
společně se všemi doplňky do obchodu, 
kde jste přístroj koupili, pro bezplatnou 
opravu. Ale pokud se jedná o následující 
případy, nemůžeme ho zdarma opravit ani 
v záruční době. 

1. Problém se objevil rok od data zak-
oupení.

2. Nebyla předložena knihy, razítko 
obchodu ani účtenka pro potvrzení 
data prodeje.

3. Zdá se, že datum, text nebo čísla byla 
záměrně změněna.

4. Jedná se o vady způsobené ohněm, 
zemětřesením, bouří, záplavami, 
zničením, půdní erozí, veřejnou 
katastrofou, válkou nebo jinými 
katastrofami.

5. Jedná se o vady způsobené pádem, 
používáním ve vodě, chybným 
užíváním.

6. Poškození, znečištění nebo vada se 
týkají vzhledu.


