Údržba:
1/ Zmáčkněte tlačítko MIST po několik vteřin a zařízení vypněte.
2/ Odpojte zařízení z elektrické sítě.
3/ Odpojte zástrčku pod dnem difuzéru. Zařízení nenaklánějte, aby se voda nevylila.
4/ Odstraňte víko a vylijte vodu.
5/ Vyčistěte jemně atomizér (kovový kroužek na dně nádobky na vodu) vatovou tyčinkou.
Pro zajištění správné funkce je důležité difuzér pravidelně čistit, a to 1 krát za tři dny. Ujistěte se před
dalším použitím, že je po čištění víko difuzéru správně nasazeno.
Poznámky: Pro nejlepší fungování atomizéru doporučujeme používat vodu z vodovodu.
Nepoužívejte destilovanou vodu.
Pokud se voda dostane nedopatřením dovnitř difuzéru, ihned odpojte zařízení z elektrické sítě a
vodu vysušte. Potom nechte otevřený difuzér stát 3 dny v dobře větrané místnosti, aby před dalším
použitím dokonale vyschl.
Pokud si povšimnete během chodu zařízení jakékoliv chybné funkce, obraťte se na prodejce.

Obrázek přeškrtnuté popelnice na zařízení nebo jeho součásti znamená, že patří do skupiny
elektrických nebo elektronických zařízení a evropská legislativa vyžaduje, abyste při jeho likvidaci
využili zvláštní třídění:
- odevzdejte jej v místě nákupu, pokud si pořizujete další zařízení
- odevzdejte jej do místních sběrných nádob určených na elektroodpad.

Budete se tak účastnit recyklace elektrických a elektronických zařízení, které mají potenciálně
škodlivý vliv na životní prostředí a lidské zdraví.
Zařízení splňuje požadavky Evropské Unie na bezpečnost, hygienu, ochranu životního prostředí,
respekt a ochranu spotřebitele.
Technické údaje:
- Připojení na 110 V – 240 V
- Výška difuzéru 140 mm, průměr 100 mm.
- Atomizér ON/OFF tlačítko na přední straně difuzéru
- Světlo ON/OFF tlačítko na přední straně difuzéru
- Funkce automatického vypnutí při nedostatku vody v zařízení
- EC homologace
Záruční podmínky:
Záruka na výrobek je dva roky od potvrzeného data prodeje na faktuře. Záruka se vztahuje pouze na
vady spojené s běžným používáním výrobku podle návodu na použití a nevztahuje se na nešetrnou
manipulaci s difuzérem a jeho součástmi.
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návod k pouití

DIFUZÉR
SE ZVLHÈOVAÈEM VZDUCHU
T0326

s etrným odpaøováním
a volitelným podbarvením

Popis: Ultrazvukový difuzér kombinuje blahodárné účinky aromaterapie, světla a zvlhčování vzduchu.
Umožňuje zvolit příjemné podbarvení, které dotváří náladu, případně barevné ladění vypnout.
Rozptylování éterických olejů pomocí ultrazvuku bez zahřívání je velmi šetrné k éterickým olejům, které
si tak zachovávají všechny vlastnosti, důležité pro jejich aktivní účinek v ovzduší. Difuzér vytváří jemnou
mlhu, která nese éterické oleje a příjemně zvlhčuje suchý vzduch. Je vybavený kontrolkou pro nízkou
hladinu vody s automatickým vypínáním a dvěma časovými programy pro zvlhčování vzduchu. Difuzér
je vhodný pro každodenní použití a jeho elegantní design doplňuje příjemnou atmosféru v každém
prostředí.
Tento difuzér éterických olejů funguje na bázi atomizace vody. Do nádržky s vodou přidávejte pouze
několik kapek éterického oleje nebo směsi (až 6 kapek). Součástí difuzéru je adaptér, návod k použití a
odměrka. Před použitím si přečtěte následující instrukce a vždy se ujistěte, že s difuzérem (dále:
zařízením) pracujete správně.
- Nedávejte zařízení na nakloněný či jinak nestabilní povrch, hrozí pád, rozbití a možnost poranění.
- Pokud zařízení vydává spálený pach nebo vykazuje známky špatného fungování, okamžitě jej
odpojte ze zásuvky. Vyčkejte, až spálený pach vyvane a poté kontaktujte prodejce.
- V případě pádu zařízení, odpojte jej okamžitě ze zásuvky.
- Nesnažte se rozebírat či modi kovat zařízení, jinak okamžitě ztrácíte nárok na záruční opravy.
- Vyhýbejte se překládání, kroucení či tahání elektrického kabelu, které by jej mohlo poškodit a
způsobit požár či elektrický šok.
- Nepokládejte na zařízení těžké předměty.
- Nevystavujte zařízení vysokým teplotám.
- Nenechávejte zařízení v dosahu dětí.
- Sledujte obvyklá doporučení při používání éterických olejů
- Nepoužívejte zařízení ve vodě.
- Nekapejte éterické oleje na vnější části zařízení.
- Nepoužívejte zařízení v uzavřených, vlhkých či prašných prostředích nebo v místech, kde se
vyskytují silné otřesy.
- Nepoužívejte zařízení v blízkosti otevřeného ohně.
- Do zařízení používejte pouze vodu z vodovodu.
- Nepoužívejte destilovanou vodu.
- Zařízení může být obsluhováno dětmi nad 8 let a osobami se sníženou fyzickou, senzorickou
nebo mentální kapacitou, s nedostatkem zkušeností či vědomostí, pokud jim byl poskytnutý
dohled či instrukce k bezpečnému použití od osoby zodpovědné za jejich bezpečnost a rozumí
rizikům.
- Nenechávejte děti bez dozoru manipulovat se zařízením.
- Čištění a údržbu zařízení není možné provádět dětmi bez dohledu.
- Používejte zařízení pouze s elektrickým kabelem, který je součástí balení.
- Používejte zařízení pouze s extra bezpečným nízkým příkonem tak, jak je označeno na zařízení.
- Nepoužívejte v zařízení chemické vonné látky, používejte pouze 100% éterické oleje.
- Do zařízení používejte pouze 5-6 kapek éterického oleje. Vyšší množství může poškodit systém.
- Nezapínejte zařízení, pokud je nádržka na vodu prázdná.
- Nedotýkejte se ultrazvukové destičky.
- Čistěte zařízení pravidelně.
- Nedávejte zařízení do blízkosti jiných elektrických zařízení.
- Vyprazdňujte difuzér pomocí trysky, aby se voda nedostala dovnitř zařízení a nepoškodila jej.
- Nikdy nehýbejte se zařízením, pokud je zapnuté.
- Po dlouhém kontinuálním použití, vyčkejte 60 minut před opětovným zapnutím zařízení.
- Je-li mlha zařízením rozprašována nesouvisle, není to známka toho, že zařízení nepracuje
správně.
- Nenechte mlhu, aby byla v přímém kontaktu se zdmi, nábytkem či oblečením.
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Návod k použití:
1/ Položte zařízení na rovný povrch, jemně otočte víkem proti směru hodinových
ručiček a víko sejměte.

2/ Zasuňte zástrčku pod dnem difuzéru (nezapojujte jej do elektrické sítě) a položte
zařízení zpět na rovný povrch.

1.

2.

3/ Použijte odměrku a nalijte do nádržky vodu z vodovodu, nepřekračujte maximální
vyznačenou hladinu vody.
3.

4/ Nakapejte do vody 5 až 6 kapek éterického oleje nebo směsi éterických olejů.

5/ Nasaďte víko a otočte jej tak, aby uzavírací značky na víku i difuzéru byly v jedné
lince nad sebou. Potom difuzér připojte do elektrické sítě.
4.

Když v zařízení dojde voda, difuzér se automaticky vypne. Pro další použití, dolijte vodu
do nádržky. Pokud se budete snažit zařízení zapnout bez vody, uslyšíte tři krátká pípnutí.
6/ Stiskněte krátce tlačítko MIST, dokud se nerozsvítí zelená kontrolka. Tím spustíte
cyklus 30 vteřin odpařování a 30 vteřin pauza.
5.
Stiskněte podruhé krátce tlačítko MIST a zelená kontrolka se změní na červenou. Tím
spustíte cyklus nepřetržitého odpařování.
Stiskněte potřetí krátce tlačítko MIST a kontrolka zhasne. Tím se odpařování zastaví.
Kdykoliv během používání zařízení je možné zastavit odpařování i světlo tím, že tlačítko MIST
přidržíte zmáčknuté několik vteřin.
6.
7/ Stiskněte krátce tlačítko LIGHT a světlo bude postupně měnit barvu.
Stiskněte podruhé krátce tlačítko LIGHT a zařízení bude svítit v té barvě, kterou aktuálně
má.
Každé další stisknutí tlačítka změní barvu a intenzitu světla.
Kdykoliv během používání zařízení je možné světlo zhasnout tím, že tlačítko LIGHT
přidržíte zmáčknuté několik vteřin.

7.

