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Návod k použití



 

1. Spínač
2. Základna ze dřeva
3. Bílá LED světla 
4. Otvor s těsněním pro skleněnou baňku
5. Skleněné trubičky
6. Skleněná baňka 
7. Skleněný uzávěr
8. Maximální množství esenciálního oleje (2/3 skleněné trubičky 

(5))
9. Otvor pro napájecí kabel
10. Adaptér



Sestavení difuzéru a návod k použití 

1. Vyjměte skleněnou baňku 
(6) z obalu a zasuňte ji 
jemným přitlačením a 
otočením doprava do otvoru 
v dřevěné základně (4).

2. Přidejte esenciální olej:
a: 20 kapek - difúze 30 ’Pozice 2.
b: 30 kapek - difúze 60 ‘pozice 3.
Aplikujte do skleněné baňky (6), dávejte 
pozor, abyste nepřekročili maximální 
úroveň. Mohlo by dojít k poškození 
zařízení.

3. Na skleněnou baňku (6) 
nasaďte uzávěr (7).

4. Připojte napájecí kabel do otvoru v 
difuzéru (9) a potom připojte adaptér 
(10) do zásuvky.



5. Zapněte difúzi
0     Pozice 1: spínač (1) uprostřed: Difuzér je vypnutý
30“ Pozice 2: spínač (1) nahoře: podsvícení se rozsvítí a difuzér běží v 
cyklech (2 minuty ZAPNUTO a 1 minuta VYPNUTO). Po 30 minutách se 
difuzér (světlo a difúze) vypne.
60“ Pozice 3: spínač (1) dole: podsvícení se rozsvítí a difuzér běží v 
cyklech (2 minuty ZAPNUTO a 1 minuta VYPNUTO). Po 60 minutách se 
difuzér (světlo a difúze) vypne.

Údržba

1. Denní čištění
Aby se prodloužila životnost vašeho difuzéru, je doporučeno jej po 
každém použití vyčistit:
- Vypněte a odpojte zařízení.
- Opatrně vyjměte skleněnou baňku (6) z dřevěného podstavce (2)
pomocí vertikálního a rotačního pohybu zleva doprava.
- Nalijte modifikovaný alkohol při 60 ° C do skleněné baňky (6), 

opatrně promícháním vyčistěte a poté vyprázdněte. 
- Nechte uschnout.



2.  Důkladné čištění
Aby se prodloužila životnost vašeho difuzéru, je doporučeno jej  
důkladně čistit:
- Vypněte a odpojte zařízení.
- Opatrně sejměte skleněnou baňku (6) z dřevěného podstavce (2)
pomocí vertikálního a rotačního pohybu zleva doprava.
- Nalijte teplou mýdlovou vodu do skleněné baňky(6), opatrně 

promícháním vyčistěte a poté vyprázdněte.
- Nechte uschnout.



Bezpečnostní upozornění
Návod k použití si přečtěte pozorně. Před použitím si prosím 
přečtěte všechna varování a bezpečnostní opatření pro použití a při 
používání difuzéru je dodržujte:
• Nezakrývejte difuzér, když je v provozu.
• Zařízení se smí používat pouze s dodaným napájecím zdrojem.
• Uchovávejte mimo dosah dětí a domácích zvířat.
• Děti si se zařízením nesmí hrát. Čištění a uživatelskou údržbu by 

neměly provádět děti bez dozoru.
• Pokud se esenciální olej dostane do očí, k očištění použijte 

rostlinný olej a vodu. Pokud podráždění přetrvává, vyhledejte 
lékaře.

• V případě požití esenciálního oleje nevyvolávejte zvracení, ale 
okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.

• Difuzér nepoužívejte na vlhkých a mokrých místech. 
Nemanipulujte s ním, pokud máte mokré ruce.

• Před jakoukoli manipulací se zařízením (např. čištění, nebo 
uskladnění) odpojte zařízení ze zásuvky.

• Toto zařízení mohou používat děti od 8 let a osoby se sníženými 
fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi, nebo bez 
zkušeností nebo znalostí, pokud jsou pod dohledem, nebo pokud 
jim bylo důkladně vysvětleno bezpečné používání zařízení a byli 
seznámeni se všemi riziky. 

• Udržujte zařízení mimo dosah jakýchkoli zdrojů tepla, jako jsou 
např. kamna, radiátory nebo jiná topná tělesa.

• Zařízení by mělo být používáno pouze s doporučenými 
esenciálními oleji vhodnými k difúzi. Použití jiných látek může vést 
k nebezpečí toxicity, nebo požáru.

• Esenciální oleje jsou aktivní složky, které je nutno používat s 
mírou a s ohledem na dávkování a doporučenou dobu difúze.

• Hladina esenciálního oleje by neměla být vyšší než skleněná 
trubička (5), protože pak nebude zařízení fungovat.

• Nepoužívejte na místech, kde jsou těhotné nebo kojící ženy, 
osoby s anamnézou epilepsie nebo křečí, nebo osoby citlivé na 
esenciální oleje.

• Nepoužívejte pokud jsou přítomny děti do 7 let.



• Pokud používáte difuzér za přítomnosti dětí do 7 let, postupujte 
podle doporučení pro konkrétní esenciální olej, nebo směs 
esenciálních olejů.

• Chcete-li používat difuzér ve stísněných prostorech nebo tam, kde 
jsou přítomny děti, používejte jej pouze v cyklech po 10 minutách, 
s intervalem 45 minut mezi každým cyklem.

• Buďte velmi opatrní v případě alergie, zejména u dýchacích cest. 
Před použitím esenciálních olejů se raději poraďte s odborníkem. 
Pro případnou konzultaci s lékařem mějte k dispozici obal a 
etiketu esenciálního oleje.

• Pečlivě si přečtěte a dodržujte výstražné a bezpečnostní opatření 
na piktogramech.

• Používejte pouze 100% čisté a přírodní esenciální oleje, nebo 
směsi esenciálních olejů, nejlépe s označením HECT.

• K difúzi můžete použít jakýkoli esenciální olej. Vyhněte se 
esenciálním olejům, které obsahují fenoly, ketony nebo aldehydy. 
O bezpečném použití esenciálních olejů se poraďte s 
certifikovaným aromaterapeutem.

Obecná bezpečnostní opatření použití 
esenciálních olejů:
• 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.



Odstraňování problémů

1. V případě neobvyklých situací, jako je přítomnost kouře, 
podivného zápachu, neobvyklého hluku atd., může jakékoli 
další použití zařízení vést k nehodám, jako je požár, úraz 
elektrickým proudem atd. Odpojte ihned adaptér ze zásuvky a 
kontaktujte vašeho prodejce.

2. Adaptér nikdy nezakrývejte látkou, papírem apod., mohlo by to 
narušit ventilaci a vést k přehřátí, nevratnému poškození 
difuzéru, nebo dokonce k požáru.

3. Uživatel není oprávněn zařízení demontovat, nebo sám 
opravovat. Pokud je třeba difuzér zkontrolovat nebo opravit, 
kontaktujte vašeho prodejce. 

Problém Možná příčina Řešení

Difuzér nefunguje Adaptér není připojený
Zapojte adaptér do sítě a 
zapněte difuzér.

Difuzér je zapnutý, ale 
difúze nefunguje

Skleněná baňka není 
správně umístěná v 
dřevěném podstavci.

Umístěte baňku správně 
do dřevěného 
podstavce.

Málo, nebo žádný 
esenciální olej v baňce.

Přidejte esenciální olej.

Příliš mnoho 
esenciálního oleje (nad 
maximální úroveň).

Odstraňte přebytečný 
esenciální olej z baňky.

Skleněný uzávěr je 
zablokován.

Vyčistěte skleněný 
uzávěr.

Skleněná trubička je 
zablokována.

Vyčistěte skleněnou 
baňku dle návodu (viz 
důkladné čištění).



Technické parametry
Název produktu: Difuzér esenciálních olejů Bulle.
Typ difuzéru: nebulizační.
Rozměry: Průměr skleněné baňky: 140 mm. Velikost dřevěného 
podstavce:  100 x 60 mm. 
Zdroj napájení: 5V / 1000 mA.
Hmotnost: 414 g.
Délka napájecího kabelu: 150 cm.
Světelný podsvícení: bílá LED světla. 
Příslušenství: adaptér, návod k použití. 

Záruka
Na tento difuzér je poskytována záruka po dobu jednoho roku 
pokud je správně používán podle údajů uvedených v tomto návodu 
k použití. V ostatních případech nebude záruka přijata. Záruka platí 
jeden rok od data nákupu, během této doby společnost nabídne 
bezplatnou opravu v případě problému, ke kterému dojde při 
běžném používání zařízení. Jakmile se objeví během záruční doby 
u difuzéru závada, kontaktujte svého prodejce a domluvte se na 
opravě, nebo výměně vadného zařízení.

Datum: Razítko


