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Návod k použití



 A. Horní skleněný kryt
B. Vnitřní kryt nádrže
C. Základna / nádrž
1. Ventilace
2. Keramická vibrační destička
3. Ukazatel maximální hladiny vody 
4. Tlačítko
D. Adaptér

Maximální hladina vody - MAX

 90 ml



Sestavení difuzéru a návod k použití 

1. Sejměte oba kryty. 
Poznámka: vnější 
kryt je vyroben ze 
skla a je křehký. 
Zacházejte s ním 
proto opatrně.

2. Naplňte nádrž vodou 
až po vyznačenou 
MAX úroveň (90 ml). 
NEPŘEKRAČUJTE 
MAX ÚROVEŇ.

3. Přidejte 8-10 
kapek esenciálního 
oleje do nádrže s 
vodou.

4. Nasaďte kryty zpět 
na základnu difuzéru.

5.-6. Připojte napájecí kabel do otvoru v 
difuzéru a potom připojte adaptér do zásuvky.

7. Stiskněte difuzér shora ve 
směru k tlačítku, jak je ukázáno na 
schématu. Při každém stisknutí 
uslyšíte zvuk tlačítka indikující 
spuštění, nebo změnu režimu. 
Režim můžete změnit stisknutím 
shora.



Nastavení difúze a barevného podsvícení

Další důležité informace

A. Difuzér vždy umístěte na rovný povrch. Použijte čistou vodu z 
vodovodu o normální teplotě. 

B. Naplňte nádržku na vodu až na 90 ml. Do vody přidejte 8 až 10 
kapek esenciálních olejů

C. Aby nedošlo k poškození tohoto zařízení, nikdy nepoužívejte 
žádné umělé nebo syntetické produkty.

D. Pokud se zařízení během provozu převrátí, může do vnitřního 
prostoru zařízení natéct kapalina. Odpojte napájení a vylejte 
veškerou vodu, udržujte zařízení ve svislé poloze v dobře 
větrané místnosti po dobu 3 dnů.

Údržba  

Počet stisknutí Difúze Podsvícení

1x Zapnuto Měnící se barvy

2x Zapnuto Výběr jedné barvy

3x Zapnuto Vypnuto

4x Vypnuto Vypnuto

1.-2. Vypněte zařízení a odpojte adaptér z 
difuzéru a ze sítě.

3. Sejměte kryty z difuzéru.



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:
• Toto zařízení mohou používat děti ve věku nejméně 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. 

• Děti si se zařízením nesmí hrát. Čištění a uživatelskou údržbu by 
neměly provádět děti bez dozoru

• Difuzér nepoužívejte na vlhkých a mokrých místech. 
• Difuzér čistěte každé tři dny.
• Pokud difuzér nepoužíváte, vyprázdněte z něj vodu a vyčistěte ho. 

Pokud jste difuzér nepoužívali delší dobu, vyčistěte ho i před 
dalším použitím.

Varování: Mikroorganismy, které se mohou vyskytovat ve vodě nebo 
v prostředí, ve kterém je zařízení používáno, nebo skladováno, se 
mohou ve vodní nádrži množit a dostat se poté do vzduchu, což 
může způsobit zdravotní riziko. Dbejte proto na pravidelné 
vyměňování vody v nádrži a čistěte difuzér alespoň jednou za tři 
dny.  

4. Vylejte vodu z nádrže. Vyhněte 
se straně, kde je ventilace.

5. Nádrž čistěte vatovým 
tamponem, nebo čistým měkkým 
hadříkem alespoň jednou za tři 
dny.

6. Udržujte nádrž suchou a čistou, když difuzér nepoužíváte.



• Nikdy nenechávejte vodu v nádrži, pokud zařízení nepoužíváte.
• Udržujte zařízení mimo dosah jakýchkoli zdrojů tepla, jako jsou 

např. kamna, radiátory nebo jiná topná tělesa.
• Pro nejlepší výkon použijte vodu z vodovodu, nebo balenou vodu. 

Nepoužívejte vysoce čištěnou, nebo destilovanou vodu.
• Neodstraňujte kryt, když je spotřebič zapnutý.

Pokyny pro čištění / odstranění vodního kamene:
• Vyměňujte pravidelně vodu v nádrži. Před naplněním nádrž 

opláchněte vodou z vodovodu nebo ji očistěte jemnými čisticími 
prostředky. Odstraňte vodní kámen, usazeniny nebo filmy, které 
se mohly vytvořit na stěnách nádrže, nebo na jejích vnitřních 
površích, a všechny tyto povrchy setřete.

• Chcete-li zařízení odvápnit, přidejte do nádrže bílý ocet s trochou 
vody. Spusťte difuzér a nechejte jej několik minut běžet, poté 
vyprázdněte vodu z nádrže, abyste vyčistili přebytečný vodní 
kámen a zbytky esenciálního oleje.

• Můžete také použít vatový tampon nebo vatový tampon namočený 
v bílém octě k vyčištění nádrže a zbavení se zbytků esenciálních 
olejů.

• Zařízení se smí používat pouze s dodaným napájecím zdrojem.
• Během plnění a čištění odpojte spotřebič ze zásuvky.
• Nevylévejte vodu ze strany, kde je umístěna ventilace.
• Během provozu difuzér nenaklánějte. 



• 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.

• Během provozu nedoplňujte vodu ani esenciální oleje. Před 
doplněním nejdříve odpojte zařízení ze sítě.

• Chraňte před teplem.
• Uchovávejte mimo dosah dětí a domácích zvířat.
• 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

Problém Možná příčina Řešení

Difuzér přestane během 
provozu fungovat.

Do vnitřního prostoru 
zařízení se mohla dostat 
voda.

Okamžitě odpojte 
napájení a vylejte vodu, 
udržujte zařízení ve 
svislé poloze v dobře 
větrané místnosti po 
dobu 3 dnů. Potom 
zkuste difuzér znovu 
zapnout.

Difúze nefunguje
Adaptér není připojený

Zapojte adaptér do sítě a 
zapněte difuzér.

Nedostatek vody Doplňte vodu do nádrže.

Nedostatečná difúze

Příliš vody

Vyprázdněte 
přebytečnou vodu, doku 
nebude pod vyznačenou 
MAX úroveň.

Keramická destička je 
zanešená.

Vyčistěte keramickou 
destičku podle návodu.

Difúze je zapnutá, ale z 
difuzéru nevychází 
žádná mlha.

Nějaký předmět blokuje 
přívod vzduchu 
ventilátoru umístěného 
na spodní straně 
difuzéru.

Odstaňte předmět pod 
difuzérem.

Kapka vody blokuje 
přívod vzduchu dovnitř 
vodní nádrže.

Sejměte kryt ventilátoru 
a odstraňte vodu, která 
brání přívodu vzduchu z 
ventilátoru do nádrže.



Technické parametry
Název produktu: Difuzér esenciálních olejů JOY 
Model: 39623UL-033
Typ difuzéru: ultrazvukový
Objem nádrže: 90 ml
Velikost produktu: Průměr: 135 mm. Výška: 126 mm. 
Vstupní napětí: DC 5V / 1A
Příkon: 5 W.
Difúzní režim: kontinuální
Světelný režim: stálý, střídavý, výběr barev. 
Příslušenství: adaptér, návod k použití 
Normy: LVD, EMC, ROHS, CE

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


