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Návod k použití



Keramický kryt

Otvor pro difúzi

Nádrž na vodu

Vnitřní kryt

Dřevěný podstavec

Kryt ventilace

Přívod vzduchu

Vibrační destička

Otvor pro napájecí kabel

Tlačítko nastavení difúze Tlačítko nastavení 

podsvícení

LED kontrolky (časovač)



Sestavení difuzéru a návod k použití

Odklopte keramický kryt Odklopte vnitřní kryt

Naplňte nádrž vodou až po vyznačenou MAX úroveň

Nikdy nepřekračujte doporučenou MAX úroveň, jinak difúze nebude 

správně fungovat.

Vodu nenalévejte u přívodu vzduchu.

t

MAX úroveň



Přidejte 5-10 kapek esenciálního 
oleje do nádrže s vodoutt

Používejte jen 100% přírodní a čisté 
esenciální oleje.

Nikdy nepoužívejte syntetické vůně, 
může dojít k poškození difuzéru.

5. Nasaďte vnitřní a keramický 

kryt
6. Připojte napájecí kabel do otvoru

 v difuzéru a potom připojte adaptér do 

zásuvky.



Nastavení časovače a difúze

Nastavení časovače

1. klik:

Kontinuální difúze

2. klik:

1 hodina difúze

3. klik:

3 hodiny difúze

4. klik:

7 hodin difúze

5. klik:

Difúze se vypne

Nastavení režimu dfúze

Pokud chcete přepnout na alternativní 

difúzi (30s on / 30s off), stiskněte na 2 

vteřiny tlačítko časovače, dokud 

nebude kontrolka blikat.

Alternativní difúze
(30s on / 30s off)

Kontinuální difúze

stiskněte na 2 vteřiny
vyberte režim difúze

Poznámka: nastavení časovače se při změně režimu difúze nezmění.



Nastavení podsvícení

Tlačítko nastavení 

podsvícení

1. klik

jasné světlo

2. klik

tlumené světlo

3. klik

alternativní 

světlo

4. klik

světlo se vypne

Alternativní podsvícení

Pravidelné střídání intenzity světla (jasné x tlumené 
světlo).

Spánkový režim podsvícení

Můžete si nastavit spánkový režim, který po 30 
minutách automaticky světlo zhasne. 

Pokud chcete zapnout spánkový režim, stiskněte na 2 
vteřiny tlačítko nastavení podsvícení, dokud nebudou 
svítit všechny tři kontrolky a následně jedna po druhé 
nezhasne.

Pokud chcete spánkový režim vypnout, znovu krátce 
stiskněte tlačítko a světlo se vypne.

Poznámka: spánkový režim je možné zapnout jen 

pokud je aktivované jasné, nebo tlumené světlo.
stiskněte na 
2 vteřiny

spánkový režim

t



Nezávislé nastavení nočního světla

Podsvícení difuzéru se za normálních okolností vypne podle nastaveného 
časovače. Podsvícení si ale můžete zapnout i tak, aby fungovalo nezávisle na 
funkci časovače. 

Zapnutí nezávislého podsvícení
Chcete-li aktivovat nezávislé podsvícení, klikněte prosím současně na tlačítko 
nastavení difúze a podsvícení, dokud nezačnou střídavě blikat kontrolky “1H” a 
“3H”.

Vypnutí nezávislého podsvícení
Chcete-li deaktivovat nezávislé podsvícení, klikněte znovu na obě tlačítka 
současně, dokud nezačnou střídavě blikat kontrolky “3H” a “7H”.

Stiskněte obě tlačítka 
současně

aktivace 
nezávislého 
podsvícení

deaktivace 
nezávislého 
podsvícení



Další důležité informace
Dokud bude nádrž na vodu prázdná, difúze se nezapne.

Teplota vody, okolního prostředí, nebo vlhkost můžou ovlivnit difúzi a zkrátit 
provozní dobu.

Intenzita difúze může být na začátku ovlivněná teplotou a kvalitou vody.

Výsledná vůně může být ovlivněna větráním, teplotou, vlhkostí a velikostí 
prostoru. 

NIKDY nevyprazdňujte vodu z nádrže na straně, kde je ventilace. 

Údržba
Difuzér má ultrazvukovou vibrační destičku umístěnou uprostřed nádrže na vodu. 
Nejméně jednou týdně ji pečlivě očistěte vatovým tamponem nebo čistým 
měkkým navlhčeným hadříkem. Difuzér můžete čistit častěji v závislosti na 
používání.

Při čištění NIKDY nepoužívejte hrubou sílu ani žádné abrazivní materiály. Difuzér 
by se mohl poškodit.

Vyprázdněte a vyčistěte nádrž na vodu, když se 
nepoužívá. Pokud je to nutné, můžete použít k čištění 
jemný kuchyňský čistící prostředek.

Před čištěním nezapomeňte odpojit adaptér ze zásuvky.

N. B: Čištění ultrazvukové destičky slouží k odstranění 
vodního kamene.



Bezpečnostní upozornění

Pozorně si přečtěte návod k použití. Před použitím 
se seznamte s doporučeními a bezpečnostními 
upozorněními a při používání difuzéru je dodržujte:

- Toto zařízení mohou používat děti od 8 let a osoby 
se sníženými fyzickými, smyslovými nebo 
mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem 
zkušeností, pokud jsou pod dohledem, nebo pokud 
jim bylo důkladně vysvětleno bezpečné používání 
zařízení a byli seznámeni se všemi riziky.
- Nedovolte dětem hrát si se zařízením.
- Údržbu a čištění nesmí provádět děti bez dozoru.
- Difuzér používejte pouze se síťovým adaptérem, 
který byl k difuzéru dodán.
- Do difuzéru nenalévejte vodu otvorem pro difúzi.



- Difuzér nepoužívejte na vlhkých místech a v 
blízkosti vody - např. v blízkosti vany, sprchy, nebo 
umyvadla. Nedotýkejte se zařízení mokrýma 
rukama.
- Udržujte zařízení mimo dosah jakýchkoli zdrojů 
tepla, jako jsou např. kamna, topení, nebo jiná 
topná tělesa.
- Zařízení nepoužívejte, pokud je viditelně 
poškozené.
- V případě závady, nebo poruchy zařízení 
okamžitě vypněte.
- Nikdy se zařízením nemanipulujte, nebo ho 
nepřenášejte pomocí napájecího kabelu.
- Pro správné fungování difuzéru používejte 
kohoutkovou, případně balenou vodu. 
Nepoužívejte vysoce čištěnou a destilovanou vodu.
- Intenzivní používání difuzéru může výrobek 
dlouhodobě poškodit a zkrátit jeho životnost.
- Nesundávejte horní kryt, pokud je difuzér zapnutý.



- Vodu v nádrži vyměňujte pravidelně, abyste 
předešli tvorbě usazenin, které mohou poškodit 
zařízení.
- Pokud je napájecí kabel poškozený, nepoužívejte 
zařízení a obraťte se na prodejce.
- Vždy směřujte výstup difúze do volného prostoru, 
alespoň 1m od ostatních překážek (např. nábytku, 
nebo jiných spotřebičů).
- Difuzér ničím nezakrývejte. Umístěte difuzér na 
rovnou plochu.
- Zařízení by mělo být používáno pouze s 
doporučenými esenciálními oleji. Používání jiných 
látek může vést k riziku toxicity, nebo požáru.
- Esenciální oleje jsou vysoce koncentrované látky, 
respektujte doporučené množství a délku difúze. 
- Během provozu nedoplňujte vodu, ani esenciální 
oleje. Před doplněním nejdříve odpojte zařízení ze 
sítě.
- Nevystavujte difuzér extrémnímu teplu.



- Zajistěte, aby difuzér a hlavní kabel byly vždy 
mimo dosah dětí a domácích zvířat.
- Buďte velmi opatrní v případě alergie, zejména u 
dýchacích cest. Před použitím esenciálních olejů se 
poraďte s odborníkem.
- Pro konzultaci s lékařem si uschovejte nádobu a 
etiketu esenciálního oleje.
- Vždy si pečlivě přečtěte a dodržujte výstražné a 
bezpečnostní opatření.
- Používejte výhradně 100% čisté a přírodní 
esenciální oleje, nebo směsi esenciálních olejů. 
Pranarom vám doporučuje své směsi určené k 
difúzi, nebo esenciální oleje s označením HECT.
- Použít můžete jakýkoli esenciální olej, který je 
vhodný k difúzi. Vyhněte se esenciálním olejům, 
které obsahují fenoly, ketony, nebo aldehydy. O 
bezpečném použití esenciálních olejů se poraďte s 
certifikovaným aromaterapeutem.



dosahu malých děti.
Esenciální oleje uchovávejte dobře zavřené, mimo 
přímé světlo a zdroje tepla a 

Po použití esenciálních olejů si okamžitě umyjte 
ruce.
Vyvarujte se přímému kontaktu s očima, ušima a 
citlivou sliznicí.
Neumisťujte zařízení ani esenciální oleje do dosahu 
malých dětí.
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.

Obecná bezpečnostní opatření použití 
esenciálních olejů:



Odstraňování problémů

Problém Možná příčina Řešení

Difúze 
nefunguje

Adaptér není připojený

Nedostatek vody

Zapojte adaptér do sítě a 
stiskněte tlačítko difúze

Doplňte vodu

Nedostatečná 
difúze

Příliš vody

Vyprázdněte přebytečnou 
vodu, dokud nebude pod 
vyznačenou MAX úroveň.

Ultrazvuková destička 
je zanešená

Vyčistěte destičku podle 
návodu k použití

Kontrolky 
difuzéru svítí, 
ventilátor 
funguje, ale z 
difuzéru 
nevychází žádná 
mlha

Nějaký předmět blokuje 
přívod vzduchu 
ventilátoru umístěného 
pod difuzérem

Odstraňte předmět 
pod difuzérem

Kapka vody blokuje 
přívod vzduchu uvnitř 
vodní nádrže

Sejměte kryt přívodu 
vzduchu a odstraňte vodu 
na horní straně přívodu 
vzduchu



Typ difuzéru: ultrazvukový

Kapacita nádrže: 180 ml

Elektrický příkon: DC 24V, 12W

Režimy difúze: kontinuální / alternativní

Text

Velikost produktu: 129 x 129 x 127 mm

Režimy podsvícení: jasné / tlumené / alternativní / spánkový 

Režimy difúze - časovač: 1H /3H /7H / ON

 Doba trvání difúze: až 9 hodin - kontinuální režim

až 18 hodin - alternativní režim

Příslušenství: adaptér / návod k použití

Vyrobeno v ČLR 

Patentovaný produkt

Technické parametry



Pranarôm International

Immeuble le Leeds -253

Boulevard du Leeds

F-59777 Lille

37 Avenue des Artisans

B-7822 Ghislenghien

www.pranarom.com

Záruka
Na tento difuzér je poskytována záruka 1 rok, pokud je správně používán 
dle údajů uvedených v tomto návodu k použití. Ve všech ostatních 
případech nebude záruka přijata. Jakmile se objeví během záruční doby u 
difuzéru závada, obraťte se na svého prodejce a domluvte se na opravě, 
nebo výměně vadného zařízení.

Produkt: Difuzér Cera

Razítko:

Datum:


