
Návod k použi, aroma difuzéru SMELL 400 

 

Návod k obsluze 
Děkujeme vám, že jste zvolili právě náš aroma difuzér. Aby pro vás bylo jeho používání příjemné, přečtěte si 
prosím pečlivě tento návod k obsluze a difuzér správně používejte. 
Když používáte difuzér,  vždy si ponechte tento návod po ruce, abyste se do něj mohli podívat, pokud nastane 
problém. Prosíme vás, abyste návod pečlivě uschovali. Vůně se po zapnuH difuzéru bude šířit vzduchem spolu s 
vodní mlhou díky vibracím ultrazvukového mechanismu. Díky tomu, že vůně se těmito vibracemi nepoškozuje 
jako teplem, si můžete vychutnat přírodní vůni. Navíc můžete krásné led barvy využít jako noční osvětlení. 

Specifikace 
Výrobek: Difuzér pro aromaterapii 
Rozměry: 168 x 123 mm 
Hmotnost: 330g 
Napájení: Speciální adaptér 
AC vstup 100-240V 50/60Hz 
Výstup: DC 24V 600 mA 
Délka elektrického kabelu: Přibližně 50 cm 
Výkon: Cca 8 W 
Časovač: 1H/3H/6H/ON 
Aromaterapie: Díky vysokým ultrazvukovým vibracím se může směs vody a esenciálního oleje šířit v malých 
molekulách. Vůně je tedy přirozená a nepoškozuje se teplem. Díky tomuto difuzéru si můžete vychutnat 
přírodní vůni. 
Ultrazvuková frekvence: 2,4 MHz 
Rozsah:  10–30 m2 
Objem vody:  400 ml 
Led světlo: 7 ks 
Materiál: PP, ABS 
Příslušenství: AC adaptér, nádobka na vodu 
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1) Opatrně sejměte kryt ze zásobníku na vodu, nalijte do zásobníku čistou studenou vodu z vodovodu a 
esenciální olej a kryt opět nasaďte.  

2) Ovládání vodní mlhy 
Tiskněte tlačítko „MIST“ déle než jednu sekundu, nastavte časovač na 1H, 3H, 6H nebo ON. 

Ovládání světla 
SksknuHm tlačítka „LIGHT' se zapnou LED světla, barva světla se bude automakcky střídat, opětovným 
sksknuHm tlačítka nastavte barvu, která se vám líbí. Chcete-li difuzér vypnout,  dlouze skskněte tlačítko 
„LIGHT“.  

 
 

Provozní pokyny 

1. Položte difuzér na rovný povrch, sejměte kryt pohybem vzhůru. Difuzér nenaklánějte, pokud je v něm 
ještě voda. Obr. č. 1 

2. Připojte DC zástrčku adaptéru ke konektoru DC-IN, viz obr. č.2 
3. Naplňte zásobník na vodu čistou studenou vodou z vodovodu odměrkou, nepřeplňujte jej však nad 

vyznačenou rysku maximálního objemu. Nikdy nelijte vodu mimo zásobník. Nikdy nepoužívejte horkou 
vodu a neplňte difuzér, když je zapnutý. 

4. Přidejte esenciální olej, do plného zásobníku doporučujeme přidat 2 až 3 kapky (0,2-–0,3 ml). Obr. č. 3  
5. Zapojte AC zástrčku ke zdroji elektrického proudu a zapněte nástěnný vypínač. 
6. Dejte kryt na zásobník. Nenaklánějte difuzér, aby se obsah nevylil. Obr. č. 4 

 

7. SksknuHm tlačítka „MIST“ na jednu sekundu zapnete rozprašování mlhy, nastavte požadovanou dobu 
trvání na 1, 3 nebo 6 hodin nebo na nepřetržitou funkci dalším sksknuHm. Difuzér vypnete opětovným 
sksknuHm. Pokud budete tlačítko „MIST“ držet déle než 1 sekundu, difuzér vydá zvukový signál a vypne 
se. Obr. č. 5 

8. SksknuHm tlačítka „LIGHT“ zapnete nebo vypnete barevné LED osvětlení. Po prvním sksknuH se barvy 
budou automakcky střídat. Opětovným sksknuHm můžete nastavit jednu barvu. Dlouhým sksknuHm 
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tlačítka „LIGHT“ po dobu 2 sekund se LED osvětlení vypne. Obr. č. 5 

 

9. Pokud jste difuzér dlouho nepoužívali, vylijte zbývající vodu, difuzér vyčistěte a nechte jej na suchém a 
chladném místě. Před opětovným použiHm difuzér vyčistěte neutrálním čiskcím prostředkem. Při 
připojení ke zdroji elektrického proudu je difuzér vypnutý. Pokud je hladina vody uvnitř difuzéru příliš 
nízká,  automakcky přeruší provoz, když ho akkvujete. Když vyprší nastavený čas, LED světlo se vypne. 

Údržba 

Abyste zajiskli dlouhou životnost tohoto výrobku,  provádějte prosím údržbu podle pokynů. Po pěk až šesk 
použiHch nebo po 2 až 3 dnech používání je nutné provést údržbu difuzéru podle níže uvedeného postupu. 
 

Krok č.1: Odpojte střídavý AC adaptér od zdroje elektrického proudu, sundejte kryt a 
udržujte jednotku stabilní na rovném povrchu. 

Krok č.2: Pokud je v zásobníku ještě voda, vylijte ji stranou, která je určená k vyliH vody. Nikdy vodu nevylévejte 
stranou s vývodem vzduchu, protože by dovnitř difuzéru mohla natéct voda. 

 

Krok č.3: Odpojte DC zástrčku od difuzéru. 

Krok č.4: Případné zbytky vonného oleje 
odstraňte jemným zředěným kuchyňským mycím 
prostředkem na vlhkém hadříku a dejte pozor, 
aby na difuzéru nezůstaly zbytky mycího 
prostředku. (DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Dejte 
pozor, abyste během čištění nevyvíjeli silný tlak 
na ultrazvukový mechanismus v zásobníku na 
vodu nebo abyste jej nepoškrábali. 
Krok č.5: Nalijte vodu do zásobníku, akkvujte 
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difuzér a nechte jej pracovat 30 minut. Vylijte zbylou vodu a difuzér vyčistěte. 

Krok č.6: Pokud je uvnitř vývodu vzduchu nějaká nečistota, sundejte kryt a venkl 
vyčistěte. 

Nikdy nepoužívejte čiskcí prostředky na bázi chlóru, ani kyselé či enzymakcké 
prostředky k čištění povrchu uvnitř ani vně difuzéru. Vždy používejte neutrální čiskcí 
prostředek. 

Bezpečnostní opatření 

Abyste mohli difuzér bezpečně používat, věnujte prosím pozornost následujícím bodům:  

! Nikdy difuzér nerozebírejte, nepozměňujte ani neopravujte. Pokud je třeba výrobek opravit, obraťte se 
prosím na prodejce nebo výrobce. 

! Nikdy difuzér nepoužívejte jako lékařský inhalátor. Záměrné vdechování mlhy by mohlo být škodlivé pro vaše 
zdraví. 

! Nikdy nekruťte, nepropichujte ani nenatahujte kabel napájecího adaptéru, ani na kabel nedávejte horké 
předměty. Nevyvíjejte na kabel silný tlak, kterým by se kabel mohl ohnout nebo zmačkat. 

! Nikdy nepoužívejte čiskcí prostředky na bázi chlóru, ani kyselé či enzymakcké prostředky k čištění povrchu 
uvnitř ani vně difuzéru.  

! Nikdy nepoužívejte výrobek, pokud byl napájecí kabel poškozen nebo pokud zásuvka špatně drží. 

Nikdy nenechávejte adaptér připojený ke zdroji elektrického proudu během údržby nebo při dolévání vody. 

Nikdy nepoužívejte výrobek, pokud difuzér vydává neobvyklý zápach nebo hluk, nebo pokud se difuzér 
přehřívá.  

Nikdy nepřipojujte ani neodpojujte AC adaptér střídavého proudu ke zdroji elektrického proudu.  

Nikdy difuzér nenamáčejte do vody, ani jej nepoužívejte ve vlhkém prostředí, jako je koupelna nebo 
skleník. 

! Nikdy nenechávejte v blízkosk přívodu vzduchu hřebíky, jehly ani jiné předměty. 
! Nikdy difuzér nezakrývejte, ani neucpávejte výstup vodní mlhy ani přívod vzduchu.  
! Nikdy nedovolte dětem difuzér používat – uchovávejte mimo dosah děH a domácích mazlíčků. 
! Nikdy nepoužívejte esenciální olej nízké kvality, kterým by se výrobek mohl poškodit, vždy používejte 100% 

čistý esenciální olej. 
! Nikdy nevylévejte zbývající vodu ze strany výstupu vzduchu. Vodu vždy vylévejte z difuzéru z té strany, která 

je k tomu určena. 
! Nikdy nesundávejte kryt, když je difuzér v provozu.  
! Nikdy silně netlačte na ultrazvukový mechanismus v zásobníku na vodu.  
! Nikdy difuzér nepokládejte na elektrické spotřebiče, jako jsou počítač, televizor nebo audio zařízení. 

 Nikdy nenechávejte adaptér připojený ke zdroji elektrické energie, pokud jej dlouho nepoužíváte. 

 Nikdy do difuzéru nenalévejte horkou ani minerální vodu, ani jej nedoplňujte, když je přístroj v provozu. 
Vždy používejte pouze studenou vodu z vodovodu nebo desklovanou vodu.  

! Nikdy nečistěte prach z AC adaptéru působením tepla. 

 Nikdy nepokládejte difuzér na nestabilní povrch, ani s ním během provozu nehýbejte. 

 Dejte pozor, abyste nepoškrábali ultrazvukový mechanismus v zásobníku na vodu. 
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VAROVÁNÍ: Při nedodržení návodu k použi, a bezpečnostních pokynů může dojít k poškození výrobku 
nebo ke zranění uživatele výrobku.
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