
                                                                                                                             
Návod k použití aroma difuzéru  SMART, SMART plus, 
RED BOTTLE 

 Použití 

přístroj se smí používat pouze pro účely, pro které byl navržen a to  jako ultrazvukový  difuzér určený pro vonné a  
esenciální oleje. Jakékoliv jiné použití je považováno za nesprávné a tudíž nebezpečné. Prodejce nepřebírá 
odpovědnost za případné škody vyplývající z nevhodného nebo chybného použití přístroje. 

Vlastnosti 

Přístroj rozptyluje vaši oblíbenou vůni do prostoru. Při ultrazvukové difúzi nedochází ke spalování vonné esence 
jako u běžných aroma lamp, ale k jemnému uvolňování vonné esence atomizací a postupným odpařováním vody. 
Při tomto procesu dochází k přirozenému zvlhčování vzduchu a provonění životního prostředí. Ultrazvukový 
difuzér slouží také jako interiérový doplněk. Vytváří lehký mlhový opar a společně s podsvícením jemnými 
pastelovými barvami přispívá k vytvoření příjemné relaxační atmosféry. Vzhledem k produkování páry při 
mlhovému efektu musí být přístroj umístěn vždy na povrch odolný proti vlhkosti. 

 Obecné pokyny 

Po vybalení přístroje a odstranění obalu zkontrolujte, zda je zařízení vcelku a bez viditelného poškození. V 
případě pochybnosti spotřebič nepoužívejte a obraťte se na svého prodejce. Před vlastním připojením 
přístroje do elektrické sítě se ujistěte, že parametry přístroje odpovídají rozvodné síti, kterou využíváte. 
Používejte pouze a výhradně napájecí zdroj dodávaný s přístrojem. Pro připojení přístroje nepoužívejte 
vícenásobné zásuvky a prodlužovací kabely. Přístroj neobalujte žádnými materiály. Pravidelně kontrolujte 
napájecí kabel, zástrčku a adaptér a nepoužívejte přístroj v případě jejich poškození nebo poruchy. Použití 
jakéhokoliv elektrického spotřebiče vyžaduje dodržování několika základních pravidel, jako jsou: – 
nenechávejte přístroj bez dozoru; – nevytahujte zástrčku ze zásuvky tahem za napájecí kabel; – nevystavujte 
přístroj povětrnostním vlivům a udržujte ho mimo dosah zdrojů tepla; – zabraňte používání přístroje dětmi 
nebo nezpůsobilými osobami bez dozoru. Zamezte otřesům a nárazům do přístroje, při kterých by mohlo 
dojít k znehodnocení jemných elektronických součástí. Nepoužívejte přístroj, pokud je nádržka prázdná. Před 
každým čištěním nebo údržbou zařízení odpojte od elektrické sítě vytažení napájecího kabelu z elektrické 
zásuvky. Zamezte přímému proudění páry na jiné elektrické zařízení a nikdy nepokládejte na vývod páry v 
horní části přístroje jiné elektrické zařízení. V případě poruchy nebo nesprávné funkce je třeba přístroj 
vypnout a zamezit manipulaci s ním. Pokud se rozhodnete déle přístroj nepoužívat, je nutná jeho likvidace v 
souladu se zákonem o likvidaci elektrických zařízení a zařízení, které obsahují elektronické komponenty. 

Popis součástí 

A -  keramický kryt, B – Základna,C – Zásuvka, D – Tlačítko pro Zapnuto / Vypnuto E -Odvzdušňovací ventil, F 
-Ryska pro maximální hladinu vody , G Elektrický adaptér 

Technické specifikace 

Ultrazvukový difuzér - Vstupní napětí: AC 100 ~ 240 V ~ 50/60 Hz Výkon: 12 W Objem nádržky: 120ml 
Ultrazvuková frekvence: KHz 1700 +/- 40 Životnost keramického disku: cca 2000 hodin. Elektrický adaptér 
AC/DC. Vstupní napětí: AC 100 ~ 240 V ~ 50/60 Hz Výstupní napětí: DC 24V ~ 500mA 

Návod k obsluze Opatrně vyjměte difuzér z obalu a ujistěte se, že na přístroji a jeho součástech nejsou patrné 
žádné viditelné škody. V takovém případě přístroj nepoužívejte a obraťte se na svého prodejce. 2. Najděte 
vhodný prostor pro umístění přístroje. Zvolte povrch, který je rovný, stabilní, chráněný proti vnějším vlivům 
a zcela vodě odolný. Neumísťujte přístroj v bezprostřední blízkosti nábytku a na povrchy, které mohou být 
poškozeny působením vlhkosti nebo v případě rozlití vody. 3. Přístroj musí být odpojen ze zásuvky. 4. 
Odejměte skleněný nebo keramický kryt. 5. Naplňte nádobu vodou k rysce vyznačené na nádobě. Voda může 
být kohoutková či minerální o pokojové teplotě. Doporučovaný objem vody je minimálně 40 ml a maximálně 
120ml. Voda by měla přesahovat úroveň senzoru hladiny vody, jinak přístroj nefunguje. Ujistěte se, že 
nedochází k úniku vody. 6. Do nádoby naplněné vodou přidejte kapky esenciálního oleje (obvykle stačí 5 až 



10 kapek dle požadované intenzity provonění). Přístroj lze použít pouze s vodorozpustnými oleji. 
Doporučujeme používat řadu esenciálních olejů 7. Nasaďte kryt na základnu přístroje a ujistěte se jeho 
správnou polohou. Pokud není kryt správně nasazený na základnu, může dojít k úniku vody z přístroje a 
poškození jeho elektronických součástí nebo povrchu nábytku. 8. Zapojte adaptér do zástrčky elektrické sítě 
a zapněte přístroj. Pokud je přístroj připojený do elektrické sítě a je v provozu, nikdy ho nepřenášejte, 
nenaklápějte a nepokoušejte se ho vyprázdnit. 

 

Zapnutí a obsluha přístroje 

Přístroj naplníme vodou a zapneme do el.sítě. 

První stisknutí tlačítka : Difuzér se zapne a pomocí jemného mlhového oparu se vonná esence uvolňuje do 
prostoru. Současně se zapnutím přístroje se v intervalech mění barevné LED podsvícení. ( Standardní mlha) 

Druhé stisknutí tlačítka : začne foukat v krátkých intervalech vysoká mlha 

Třetí stisknutí tlačítka : zapíná se interval 30 sekund, (30sek.vypouští páru-30sek.vypnuto) 

Čtvrté stisknutí tlačítka : zapíná se časovač na 2 hodiny 

Páté stisknutí : Difuzér vypnete 

 

Bezpečnostní upozornění 

 Umístěte elektrický adaptér v bezpečné vzdálenosti od vlhkosti, která přirozeně vzniká produkcí páry 
přístrojem. – Pokud dochází k nadměrné produkci vlhkosti v páře, může to být způsobeno vodou. Nalijte do 
nádoby čerstvou vodou.  Při nízké hladině vody se difuzér automaticky vypne a bliká, dokud se do nádoby 
nedoplní voda v objemu minimálně nad úroveň senzoru nízké hladiny vody.  Nenaklápějte a nepřemísťujte 
přístroj, nepokoušejte se přístroj vyprázdnit nebo naplnit, pokud je v zapnutém stavu a připojený do 
elektrické sítě. 

Čištění a údržba 

Před každým čištěním přístroj vždy vypněte a odpojte napájecí kabel z elektrické zásuvky. Základnu přístroje 
čistěte jemným a lehce navlhčeným hadříkem po každém použití, aby se zabránilo tvorbě vodního kamene a 
skvrn. Usazování vodního kamene na keramickém disku má negativní vliv na provoz přístroje a snižuje jeho 
životnost. Zejména pokud přístroj nepoužíváte denně ale pouze příležitostně, je důležité ho po použití očistit 
a nechat vyschnout. K čištění přístroje nepoužívejte kartáče, chemické čistící prostředky, výrobky pro čištění 
oken, nábytku a podobně. Pouze pro skleněný nebo keramický kryt přístroje lze použít jemný čisticí 
prostředek.  Doporučujeme zcela vyprázdnit a vyčistit nádobu pokaždé, když použijete jiný druh vonného či 
esenciálního oleje a v každém případě výměny vody, aby se zabránilo poškození přístroje nebo způsobení 
nepříjemných pachů. Udržujte přístroj čistý a suchý, pokud ho po delší dobu nepoužíváte.  Pouze pravidelná 
výměna vody, čištění a údržba přístroje vede k zachování výkonu tvorby mlhového oparu a prodloužení 
životnosti celého difuzéru. 

                                                                                                                            

 

           


