Aroma-difuzér se solnou krystalovou lampou
č. výrobku 137522272

Příručka
Děkujeme, že jste se rozhodli pro koupi tohoto výrobku. Přečtěte si prosím pečlivě tuto
příručku dříve, než uvedete přístroj do provozu. Příručku dobře uschovejte pro případné
budoucí použití.
Tento ultrazvukový aroma difuzér generuje uklidňující a uvolňující pokojovou atmosféru, je
současně zvlhčovačem, difuzérem, ionizátorem a solnou krystalovou lampou a přidáním
éterického oleje může být použita při aromaterapii.

Funkce
Aromaterapie: Ultrazvuková technologie produkuje vibrace ve vysokofrekvenčním rozsahu a
vytváří uklidňující a terapeutickou atmosféru.
Zvlhčovač: Zvlhčuje a osvěžuje pokojové klima. Ideální v létě (v teple) a v zimě (při topení)
pro zvlhčení suchého vzduchu.
Ionizátor: Dělá dobrou náladu. Anionty zvyšují náladu, posílí imunitní systém a pomáhá při
úlevě od stresu. Anionty mají mnoho dalších pozitivních efektů pro váš dýchací trakt a
pohodu. Stejně jakompřírodní solné krystaly z Himalájí také jako aroma difuzér posilují obav
vaše zdraví.
Solná krystalová lampa: Vytváří uvolňující a motivující pokojovou atmosférua užijete si
nádherné prostředí teplého osvětlení.

Příslušenství
lampa (2x), napájecí adaptér, odměrka

Uspořádání
levá strana shora: víko, vodní nádržka, lampa, obruba, spínač pro rozprašovač
pravá strana shora: kryt, mísa pro krystalky soli, kontakt, osvětlení

Technická data
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

označení výrobku: aroma-difuzér se solnou krystalovou lampou
číslo modelu: 9630
vstupní napětí: AC: 100-240V, 50/60 Hz DC: 24V
vodní nádržka: 160ml
výkon: 20W
rozměry: 187x175x219 mm
hmotnost: ca. 2,1 kg
pokojová plocha: 15m2
AC/DC síťový adaptér: vstup 100-240V, 50/60 Hz, výstup DC24V, 750mA
lampa: 24V, 10W, halogenová lampa

Důležité poznámky před prvním použitím
1. Přístroj umístěte na plochý povrch ve výšce v místnosti asi 60 cm a ca. 10 cm
vzdálenost od stěn. Difuzér prosím nestavte na dřevěné povrchy nebo jiné, které
mohou být poškozeny vlhkostí.
2. Sůl vždy zdržujte mimo dosah vody. Nechte rozsvícené světlo, aby se sůl zahřála a
udržovala v suchu.
3. Odměrku použijte pro naplnění vodní nádržky. Dejte prosím však pozor na značku
MAX, zde je označena maximální výška hladiny vody. Pokud sahá hladina vody nad
značku MAX, difuzér nefunguje.
4. Difuzér udržujte mimo dosah dětí a zvířat.
5. Difuzér postavte na otevřené místo, kde se může vlhký vzduch dobře rozptýlit po
místnosti. Udržujte dostatečný odstup od přístrojů, které jsou citlivé na vodu, aby
nedošlo k jejich poškození.
6. Důležité: Pokud přístroj nepoužíváte, vyprázdněte nádržku. Nádržku vysušte suchým
hadříkem.
7. Dejte pozor na to, aby nebyl kabel zavěšený, aby se předešlo nebezpečí zakopnutí o
kabel.
8. Pozor! Kvůli opravě přístro neotvírejte. Nebezpečí elektrického šoku!
9. Dejte pozor při přidávání komečních vonných olejů, přidejte jen pár kapek.
10. Difuzér potřebuje při provozu pravidelné doplňování vody.
11. Pozor! Nedotýkejte se lampy, pokud je přístroj zapnutý a byl delší dobu v provozu,
mohl by být velmi horký!
12. Pro výměnu lampy prosím odpojte síťový adaptér. Lampu prosím vyměňujte pouze
s čistýma rukama a dejte pozor na to, aby lampa zůstala čistá.
13. Dejte pozor na to, aby do obou kontaktů na přístroji nevnikly nějaké nečistoty nebo
voda. Kontakty udržujte vždy čisté a suché.
14. Uložte krystaly soli do vzduchotěsného sáčku, pokud nebudete přístroj delší dobu
používat.
Nádržku NIKDY neplňte vodou přes vrchní výstup vody. viz obrázek

První použití
1. Sejměte kryt a mísu pro krystalky soli a zastrčte lampu.
2. Obě zástrčky musí být zastrčeny do obou malých otvorů (žádný +/- rozdíl). Opět
nasaďte mísu pro krystalky soli.
3. Do mísy dejte krystalky soli a opět nasaďte kryt.
Při nasazení krytu dejte pozor na správný směr. Na starně přístroje musí být značka MAX.

Provoz
1. Nadzvedněte kryt.
2. Nadzvedněte vnitřní krytku.
3. Odměrku naplňte vodou. Dbejte na označení MAX a nepřeplňujte. Difuzér se
nezapne, pokud bude v nádržce příliš mnoho vody.
4. Přidejte 4-6 kapek vonného oleje (není součástí dodávky).
5. Nasaďte vnitřní krytku.
6. Nasaďte vnější krytku.

7. Připojte síťovou zástrčku.
8. Nastavení:
ON/OFF: Dotkněte se tlačítka pro zapnutí/vypnutí přístroje.
První dotek: difuzér se zapne, 2. dotek: difuzér se vypne.
Světlo: Pro zapnutí lampy se dotkněte tlačítka. Dotek od doteku zvyšujete jas (5
stupňů). Při 6. doteku se osvětlení vypne.

Po použití
1. Difuzér vypněte a vytáhněte zástrčku. Poté nadzvedněte kryt, abyste mohli vyjmout
nádržku na vodu.
2. Nádržku vyprázdněte a dobře ji vypláchněte kvůli odstranění zbytků nebo nečistot.
Nádržku vysušte čistým hadříkem.
Neplňte nádržku horkou vodou! Přístroj by ohl přestat těsnit! Pokud přístroj nepoužíváte,
vždy prosím vyprázdněte nádržku. Sůl skladujte v neprodyšném pytlíku, aby nezměkla.

Poznámky k použití vonného oleje
Držte se prosím níže uvedených doporučení při přidávání vonného oleje, aby se předešlo
případnému poškození přístroje nebo zranění.
• Používejte výhradně přírodní 100% éterický olej.
• Do 160 ml přidejte 4-6 kapek. Po použití prosím důkladně vypláchněte vodní nádržku,
aby v ní nezůstávaly zbytky.
• Vyhněte se kontaktu s olejem a nevdechujte jej!
• Pokud přijde do kontatu s olejem kůže, bezprostředně poté opláchněte místo vodou.
Pokud olej vdechnete, ihned vyhledejte lékaře.
• Nádržka a kryt jsou vyhotoveny z materiálu odolného vůči oleji. Jiné části přístroje
nesmí přijít do kontaktu s olejem, mohlo by to vést k poškození. Dávejte pozor při
vylévání vodní nádržky.
• Některé oleje jsou těžce rozpustné ve vodě. Proto prosím nádržku pravidelně čistěte.
• Nádržku také čistěte při výměně používaného oleje. V nádržce nebo ve vodě se
mohou nacházet zbytky z předchozího používaného oleje, což může vést k vytovření
nepříjemného aroma.
• Dejte pozor na to, aby se olej nedostal do očí. Pokud by k tomu došlo, vypláchněte
oči vodou a kontaktujte svého lékaře.
• Pokud se během používání přístroje cítíte nepříjemně, přístroj vypněte.
• Těhotné ženy, staré osoby nebo osoby s chronickým onemocněním reagují citlivěji na
pachy. Pokud se tedy cítíte nepříjemně, přístroj vypněte.
• Éterické oleje musí být skladovány pouze na tmavých a chladných místech. Vždy
dbejte na to, aby byl úzávěr na olejích vždy dobře utažen a oleje udržujte mimo
dosah dětí a domácích zvířat.
• Dejte pozor na spotřební datum oleje (doba použitelnosti cca 1 rok po otevření, u
citrusové vůně jen ca. 6 měsíců).

Likvidace starého přístroje

Tento produkt nepatří na konci své životnosti do běžného domácího odpadu, ale do
recyklačního svěrného dvora pro staré elektrické a elektronické přístroje. Symbol
přeškrtnuté popelnice na produktu, v příručce a na obalu, Vás na to upozorňuje.

