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Ultrazvukový	difuzér	esenciálních	olejů	

Před	prvním	použi0m	difuzéru	si	pečlivě	přečtěte	tento	návod	k	použi0.	

POPIS	PRODUKTU	

1.Výstup	difúze	

2.	Vrchní	kryt	

3.	Světelný	zdroj	

4.	Vstup	pro	napájecí	kabel	

5.	Tlačítko	k	nastavení	difúze	a	podsvícení	

NASTAVENÍ	DIFÚZE	A	PODSVÍCENÍ	
1.	SLsknu0m	tlačítka	režim	difúze	a	podsvícení:	

1.	 	kliknu0:	rozsví0	se	podsvícení,	zapne	se	difúze	(nepřetržitý	režim),	dokud	nedojde	v	nádrži	

voda.	

2.	kliknu0:	rozsví0	se	podsvícení,	zapne	se	difúze	(přerušovaný	režim,	30	sekund	zapnuto	/	30	

sekund	vypnuto).	

3.	kliknu0:	podsvícení	a	difúze	VYPNUTO.	

2.	LED	indikátor	bliká,	když	je	hladina	vody	v	nádrži	příliš	nízká.	

Difuzér	se	automaLcky	zastaví	po	5	minutách.	

- Můžete	přidat	vodu	do	nádrže	a	poté	vybrat	znovu	režim	difúze.	

- Před	naplněním	vodní	nádrže	vždy	difuzér	vypněte.	

3.	Vypnu0	difuzéru:	

-	SLskněte	tlačítko	nastavení	difúze,	dokud	nezhasnou	všechny	kontrolky	LED.	

-	Chcete-li	vypnout	podsvícení,	sLskněte	tlačítko	nastavení	podsvícení.	

5.	Při	otevírání	horního	krytu	 je	vhodné	udržovat	kryt	nad	nádrží.	Zabrání	se	0m	stékání	vody	z	krytu	do	

elektrického	zařízení.	

Bezpečnostní	 funkce	automaLckého	vypnu0:	Difúze	a	podsvícení	se	automaLcky	vypnou,	když	 je	hladina	

vody	příliš	nízká.	

NÁVOD	K	POUŽITÍ	
Před	použi0m	tohoto	difuzéru:	

•	Difuzér	umístěte	na	stabilní	povrch,	který	je	hladký	a	rovný.	

•	Ujistěte	se,	že	je	nádrž	na	vodu	čistá	a	bez	cizích	předmětů.	

•	Doporučená	pokojová	teplota	je	mezi	15	a	30	°	C,	s	relaLvní	vlhkos0	mezi	40	a	60%.	

Obecná	 poznámka:	 Před	 jakoukoli	manipulací	 s	 difuzérem,	 nebo	 při	 doplňování	 vody	 do	 nádrže	 difuzér	

vypněte.		



NÁVOD	KROK	PO	KROKU	

UPOZORNĚNÍ	
• Před	připojením	spotřebiče	zkontrolujte,	zda	napě0	uvedené	na	adaptéru	odpovídá	napě0	v	místní	síL.	

• Nikdy	 se	 nepokoušejte	 přístroj	 sami	 opravit.	 Opravy	 nekvalifikovanými	 osobami	 mohou	 způsobit	

uživateli	extrémně	nebezpečnou	situaci.	V	případě	problému	kontaktujte	svého	prodejce.	

• Elektrický	kabel	udržujte	mimo	horké	povrchy.	

• Nedovolte	dětem	hrát	si	se	zařízením.	

• Toto	 zařízení	 není	 určeno	 k	 použi0	 osobami	 (včetně	 dě0)	 se	 sníženými	 fyzickými,	 smyslovými	 nebo	

mentálními	schopnostmi	nebo	s	nedostatkem	zkušenos0	a	znalos0,	pokud	nebyly	dříve	informovány	o	

tom,	jak	zařízení	správně	používat	osobou	odpovědnou	za	jejich	bezpečnost.	

• Při	plnění	nebo	čištění	zařízení	vždy	odpojte	ze	sítě.	

1. Odklopte horní kryt difuzéru. 

4. Nasaďte kryt zpět na difuzér. 

5. Připojte kabel k difuzéru a potom připojte 
adaptér do zásuvky.  

2. Naplňte nádrž vodou až po MAX úroveň. 
Použijte čerstvou čistou vodu (voda z kohoutku je v 
pořádku, teplota 10 až 40°C). 

       

3. Přidejte 5 až 10 kapek čistého esenciálního 
oleje (nebo směsi čistých esenciálních olejů) do 
nádrže s vodou. 



Zvláštní	upozornění	
• Vodu	pravidelně	vyměňujte,	aby	nedošlo	k	bakteriální	kontaminaci.	

• Po	použi0	vždy	aroma	difuzér	odpojte.	

• Nikdy	nezakrývejte	aroma	difuzér	ručníkem	nebo	přikrývkou.	

• Umístěte	aroma	difuzér	do	místnosL	s	normální	pokojovou	teplotou.	

• Nevystavujte	difuzér	extrémnímu	teplu,	nebo	chladu,	nebo	přímému	slunečnímu	záření.	

• Zajistěte,	aby	difuzér	a	hlavní	kabel	byly	vždy	mimo	dosah	dě0.	

• Před	přemístěním	nebo	čištěním	vždy	vypněte	difuzér	a	odpojte	jej	ze	zásuvky.	

• Nepoužívejte	difuzér	venku.	

• Nezapínejte	aroma	difuzér,	pokud	v	nádržce	na	vodu	není	voda.	

• Vypněte	a	odpojte	difuzér,	pokud	vytváří	neobvyklý	zápach	nebo	zvuk.	

• Nikdy	nemanipulujte,	nebo	nevyprazdňujte	difuzér,	pokud	je	zapnutý.	

• Nesměřujte	výstup	difúze	k	nábytku	nebo	k	elektrickému	zařízení.	

• Nepoužívejte	difuzér	na	vlhkých	místech	(úroveň	vlhkosL	vyšší	než	60%)	nebo	v	blízkosL	vody.	

• Difuzér	je	určen	pouze	pro	použi0	v	domácnosL.	

• K	čištění	nepoužívejte	žádné	abrazivní,	kovové	nebo	tvrdé	předměty.	

ElektromagneXcká	pole	(EMF)	
Tento	 spotřebič	 vyhovuje	 všem	 normám	 týkajícím	 se	 elektromagneLckých	 polí	 (EMF).	 Při	 správném	

zacházení	a	podle	pokynů	v	této	uživatelské	příručce	je	používání	tohoto	zařízení	bezpečné	na	základě	dnes	

dostupných	vědeckých	důkazů.	

POUŽITÍ	ESENCIÁLNÍCH	OLEJŮ	
Používejte	 pouze	 100%	 čisté	 a	 přírodní	 esenciální	 oleje	 nebo	 směsi	 esenciálních	 olejů.	 Použít	 můžete	

jakýkoli	 esenciální	 olej,	 který	 je	 vhodný	 k	 difúzi.	 Vyhněte	 se	 esenciálním	 olejům,	 které	 obsahují	 fenoly,	

ketony,	 nebo	 aldehydy.	 O	 bezpečném	 použi0	 esenciálních	 olejů	 se	 poraďte	 s	 cerLfikovaným	

aromaterapeutem.	

Difuzér	esenciálních	olejů	můžete	zapnout	v	přítomnosL	dě0,	těhotných	žen	a	zvířat,	jen	pokud	je	místnost	

dostatečně	větraná	a	používáte	vhodné	esenciální	oleje.		

Obecná	bezpečnostní	opatření	týkající	se	esenciálních	olejů	
• Po	použi0	esenciálních	olejů	si	okamžitě	umyjte	ruce.	

• Vyvarujte	se	přímému	kontaktu	s	očima,	ušima	a	citlivou	sliznicí.	

• Neumisťujte	zařízení	ani	esenciální	oleje	do	dosahu	malých	děL.	

• Esenciální	oleje	uchovávejte	dobře	zavřené,	mimo	přímé	světlo	a	zdroje	tepla	a	ohně.	

• Při	používání	esenciálních	olejů	vždy	pečlivě	dodržujte	bezpečnostní	opatření	pro	konkrétní	esenciální	

olej.	

JAK	ČISTIT	DIFUZÉR	
Důležité:	 Před	 čištěním	 zařízení	 vždy	 vypněte	 a	 odpojte	 od	 elektrické	 sítě.	 K	 čištění	 nikdy	 nepoužívejte	

ostré,	nebo	abrazivní	předměty.	

• Vyprázdněte	nádrž	s	vodou	a	vyčistěte	ji	čistým	a	měkkým	navlhčeným	hadříkem.	Před	dalším	použi0m	

nebo	uložením	zařízení	vždy	dobře	opláchněte	a	osušte.	

• K	 očištění	 oscilační	 desLčky	 na	 dně	 vodní	 nádrže	 v	 případě	 potřeby	 (viz	 řešení	 problémů)	 použijte	

vatovou	tyčinku	namočenou	v	alkoholu.	



ŘEŠENÍ	PROBLÉMŮ	

TECHNICKÉ	ÚDAJE	
Napě0:	Vstup:	AC100-240V	50/60	Hz	/	12W	-	Výstup:	DC	24V	0,5A	

Nádrž	na	vodu:	160	ml	(max.)	

Minimální	množství	vody	k	udržení	difúze:	50	ml	

Maximální	doba:	5,5	hodiny	

Provozní	doba	do	automaLckého	zastavení:	

-	5,5	hodiny	v	nepřetržitém	režimu.	

Spotřeba	vody:	20-25	ml	/	hod	

Velikost	produktu:	110	mm	x	110	mm	x	222	mm	

Doporučeno	do	místnos0	o	velikosL	20	m2.	

Pranarôm	InternaLonal	

130	Boulevard	de	la	Liberté	

F	-	59000	Lille	

37	Avenue	des	ArLsans	

B	–	7822	Ghislenghien	

www.pranarom.com

Problém Možná příčina Řešení

Kontrolka napájení nesvítí a 
difuzor aroma nefunguje.

Difuzér není (správně) připojen k 
síti.

Zkontrolujte	zapojení	difuzéru.	

Zasuňte	zástrčku	(správně)	do	

síťové	zásuvky	a	poté	difuzér	

zapněte.
Kontrolka napájení svítí, 
ventilátor funguje, ale z výstupu 
difúze nevychází žádná mlha. 

Nádrž na vodu je prázdná nebo je 
hladina vody příliš nízká. 

Naplňte vodní nádrž dostatečným 
množstvím vody. 

Difuzér vytváří nepříjemný 
zápach. 

Voda v nádrži není čistá nebo 
byla v nádrži ponechána příliš 
dlouho. 

Vyčistěte nádrž na vodu podle 
pokynů v této příručce a poté ji 
naplňte čerstvou vodou.

Kontrolka napájení svítí, ale 
difuzér nefunguje. 

V nádrži je příliš mnoho vody. Vylijte trochu vody z vodní 
nádrže, abyste dosáhli vhodné 
úrovně. Poté pevně nasaďte horní 
kryt. 

Difuzér nevytváří dostatek mlhy. Na oscilační destičce jsou 
nečistoty. Voda může být také 
znečištěná, nebo ponechána příliš 
dlouho v nádrži. 

Vyčistěte nádrž na vodu podle 
pokynů v této příručce a poté ji 
naplňte čerstvou vodou.

Při zapnutí vydává difuzér 
zvláštní zvuk.

Hladina vody je příliš nízká. 
Difuzér může stát na nevhodném 
povrchu.

Ujistěte se, že je v nádrži dostatek 
vody. Umístěte difuzér na hladký, 
rovný a stabilní povrch.
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