
Před použitím si, prosím, pečlivě pročtěte návod k použití, abyste zajistili 
bezchybný provoz přístroje. Manuál si uschovejte pro další použití.

DIFUZÉR
SCENT POD

Návod k použití

Stručný úvod a výhody

Difuzér používá větráček, který fouká vzduch kolem oleje, čímž dochází k jeho 
odpařování rychleji než obvykle. (Oleje nejsou součástí balení).

Plnící podložka

Mikro-USB kabel

Výpusť vzduchu

Horní kryt

Mikro-USB port

Vstup vzduchu

Tlačítko napájení



Návod k použití
1. Jemně otočte krytem.

5. Vypojte napájení.

6. Vyndejte plnící podložku a otřete držák podložky čistým 
měkkým hadříkem nebo papírovou utěrkou.

Nabíjení baterie:
Zapojte do elektřiny (5 V/ 1 A) za použití mikro USB kabelu.

Čištění:
Pro čištění vnějších i vnitřních částí přístroje použijte vlhký hadřík. K čištění pří-
stroje nepoužívejte saponáty, rozpouštědla ani abrazivní prostředky.

4. Stiskněte tlačítko a přístroj se zapne, stiskněte znovu pro 
střídavý provoz (30 s zapnuto a 30 s vypnuto)

2. Nakapejte 5 – 10 kapek éterického oleje přímo na plnící pod-
ložku.

3. Sundejte vnější kryt, vložte plnící podložku.
Multifunkční využití: vložte voňavý balzám a aroma perličky.

Důležité informace před použitím
• Prosím vyměňte plnící podložku před použitím jiného typu éterického oleje.
• Při doplňování éterického oleje nepoužívejte příliš velké množství. Stačí pouze 5 – 10 

kapek.



• Nepřipojujte k jinému zdroji elektřiny. Přístroj je navržen pouze pro USB.
• Nenabíjejte nadměrně baterii, jinak se tím nevyhnutelně sníží kapacita baterie difu-

zéru.
• Nedotýkejte se difuzéru mokrýma rukama.
• Nezapojujte ani nevypojujte elektrický kabel mokrýma rukama.
• Nepoužívejte ve vlhkém prostředí, při vysokých teplotách nebo v jiných extrémních 

podmínkách.
• Nevyhazujte do popelnice, najděte místo pro odevzdání odpadu k recyklaci zabudo-

vané nabíjecí baterie.
• Nevhazujte do ohně, může způsobit explozi.
• Nerozkládejte přístroj tak, aby se neodkryly jeho elektrické součásti. Ohledně asis-

tence a informací k záruce volejte zákaznický servis.
• Ukládejte mimo dosah dětí a domácích zvířat.
• Nepokládejte na volné látky, které by mohly zablokovat vstup vzduchu, což by zne-

možnilo správnou ventilaci přístroje.

Specifikace
LED světlo Červené/ zelené

Rozměry 4,3 (šířka) x 3,55 (výška) cm

Hmotnost 160 g

Materiál PP (bez, BPA)

Vstupní napětí/ proud 3,7 V/ 125 mA

Jmenovitý výkon 5 W max.

Pracovní napětí/ proud 3,7 V/ 125 mA

Doba nabíjení Cca 2 hod.

Doba provozu Max. 4 hod.

Nabíjecí cykly Cca 500×

Dosah vůně Cca 8,4 m2

Příslušenství 2 plnící podložky, 1 návod k použití, 1 USB kabel

Kapacita lithiové 
baterie 500 maH

Provozní mód Zapnuto 30 s a vypnuto 30 s




