
Návod k použi, 

DIFUZÉR FIG 

Před použi,m si přečtěte pokyny. Příručku nevyhazujte, uschovejte ji pro případnou pozdější potřebu. 
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POPIS PŘÍSTROJE: 

Otvor pro výstup páry (MIST OUTLET) 

Kryt (COVER INSIDE) 

Nádoba na vodu (WATER TANK) 

Tlačítko LIGHT pro režim světla 

Tlačítko MIST pro režim páry 

Čip páry (MIST CHIP) 

Venflační otvor (AIR OUTLET) 

Těleso přístroje (MAINBODY) 

Tlačítko LIGHT pro režim světla 

Přívod vzduchu (AIR INTAKE) 

Venflační otvor (OUTLET) 

Zástrčka pro konektor DC (DC SOCKET) 

• Tento přístroj využívá k odpařování vody a esenciálního oleje v nádobě ultrazvukového vlnění 
a díky tomu produkuje chladnouvoňavou páru. 

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY: 

Dbejte níže uvedených pokynů, aby nedošlo k poruše fungování přístroje. 

• Nenalévejte do přístroje více než 300ml vody. 

• Nezapínejte přístroj, pokud je nádoba na vodu prázdná. 

• Pokud je přístroj zapnutý, nedotýkejte se ultrazvukové vibrační desky. 



• Odpojte přístroj, než zahájíte údržbu. Pravidelně čistěte vlhkým čistým hadříkem. 

• Nenalévejte vodu přímo, použijte odměrnou nádobku. 

• Udržujte přístroj v dostatečné vzdálenosf od přímého slunečního záření, tepelných zářičů, 
klimafzačních jednotek a venflátorů. 

• Vždy umístěte na rovný suchý povrch, nepoužívejte na koberci, přikrývce či nestabilním 
povrchu. 

• Nepoužívejte přístroj v blízkosf elektronických zařízení jako je televize apod. 

• Nepřevracejte přístroj, pokud je v provozu, mohlo by dojít k vniknu, vody do zařízení a 
způsobit poruchu. 

• Doba použi, přístroje: přibližně 16 hodin. 

• Nedotýkejte se žádné čásf přístroje mokrýma rukama. 

• Umístěte přístroj mimo dosah dě, a zvířat. Děf, starší osoby a osoby se sníženými tělesnými, 
smyslovými či mentálními schopnostmi by měly používat přístroj jen pod dohledem. 

PROVOZ PŘÍSTROJE: 

1 Držte přístroj ve svislé poloze, sejměte vrchní kryt a víko nádoby na vodu směrem nahoru. 
2 Připojte AC adaptér do zástrčky DC konektoru na hlavní jednotce. 
3 Použijte odměrnou nádobku (není součás, balení) k nali, vody z kohoutku (nenalévejte horkou 
vodu). Věnujte pozornost dodržení správné hladiny. Hladina nesmí přesahovat rysku MAX. 
Nenalévejte vodu, pokud je přístroj zapnutý. Přidávejte kapky esenciálního oleje do nádoby na vodu 
svislým směrem. 
4 Nasaďte kryt na hlavní jednotku do drážky tak, aby dosedl do svislé polohy, pootočte víkem, abyste 
nastavili ús, rozprašovače do správné pozice. Přístroj je nutné používat vždy s řádně nasazeným 
krytem. 
5 Zapojte adaptér do zásuvky elektrické sítě. 
6 Sfskněte tlačítko MIST pro režim páry a zvolte si požadovaný čas (1H, 3H, 6H nebo nepřetržitý 
režim rozprašování). Dlouhým sfskem tlačítka MIST zvolíte vysokou nebo nízkou produkci páry(1x 
zvukový signál znamená vysokou produkci, 2x znamená nízkou produkci páry). Chcete-li přístroj 
vypnout, je třeba sfsknout tlačítko 5x (1H/3H/6H/nepřetržitý provoz/vypnuto). 
7 Sfskněte tlačítko LIGHT pro ovládání světla a zvolte si intenzitu světla (silná/slabá/vypnuto). 
8 Pokud přístroj delší dobu nepoužíváte, vylijte vodu z nádoby, vysušte a přístroj dobře uložte. 
Budete-li ch,t přístroj opět použít, vyčistěte nejdříve nádobu pomocí neutrálního čisfcího 
prostředku. 
9 Po zapojení do sítě je počáteční režim přístroje vypnuto. 
10 V případě nedostatku vody v nádobě se přístroj se automafcky vypne. 
11 Pokud v nádobě není voda, vypne se produkce páry i světlo. 

ÚDRŽBA: 

Po každých 5-6 použi,ch nebo po 3-5 dnech vyčistěte přístroj podle následujících pokynů: 

Odpojte AC adaptér od hlavní jednotky a zásuvky elektrické sítě. Vyprázdněte nádobu na vodu a 
pomocí vlhkého hadříku ji vytřete. Hlavní jednotku nesmíte ponořit do vody. K odstranění případných 



zbytků oleje použijte vatovou tyčinku. Nepoužívejte k čištění tvrdé předměty ani alkohol. Opakujte 
čištění pravidelně. 



UPOZORNĚNÍ: 

1 Doba použi, přístroje: Přibližně 16 hodin. 
2 Je běžné, že intenzita a množství páry je proměnlivá, toto není považováno za chybu. 
3 Faktory ovlivňující výše zmíněnou skutečnost mohou být kvalita vody, vlhkost, teplota a proudění 
vzduchu. 
4 Po odpaření vody se přístroj automafcky vypne. 
5 Používejte jen 100% přírodní esenciální oleje. Pokud oleje obsahují chemické přísady, vůně či 
nečistoty, může dojít k poškození přístroje. 
6 Než začnete používat nový esenciální olej, vyčistěte přístroj podle pokynů pro údržbu. 

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ: 

NÁHODNÉ VYLITÍ VODY: 

V případě, že dojde k převrácení nebo shození přístroje během provozu, postupujte podle těchto 
pokynů, aby nedošlo k poruše přístroje. 

1 Odpojte přístroj a sejměte kryt. 
2 Vyprázdněte nádobu na vodu. 
3 Zatřeste jemně hlavní jednotkou, abyste ji zbavili vody a nechte ji vyschnout na dobře větraném 
místě.

Dojde-li k problémům s fungováním přístroje, pročtěte si následující body a až poté žádejte 
opravu:

Přístroj nelze 
spusft.

Je v nádobě dostatek vody? 
... Doplňte vodu. 
Je přístroj správně zapojen do elektrické sítě? 
... Odpojte přístroj, zkontrolujte kabel a znovu řádně připojte.

Nevychází pára, 
popř. nesprávná 
funkce produkce 
páry.

Málo vody nebo příliš mnoho vody? 
... Naplňte vodu správným množstvím vody, hladina nesmí přesahovat rysku 
MAX (300ml). 
Ultrazvuková deska je zanesena? 
... Postupujte dle pokynů pro údržbu. Vyčistěte a znovu zapojte přístroj. 
Vrchní kryt a vnitřní víko nádoby není správně nasazeno? Zanesen otvor pro 
přívod vzduchu na spodní straně nádoby? 
... Zanesený otvor pro přívod vzduch brání výstupu páry. Je třeba jej řádně 
vyčisft.

Voda vytéká 
z nádoby.

Vrchní kryt a vnitřní víko nádoby není správně nasazeno? 
... Sejměte a znovu správně nasaďte, aby pára mohla volně vystupovat. 
Nízká teplota nebo vysoká vlhkost vzduchu? 
... Za takových podmínek může pára rychle kondenzovat a měnit se na 
drobné kapičky vody.


