
 

Aroma difuzér 

Návod k výrobku



Obecné informace 

1. Velikost: 110x190 mm; Vstup: 110-240V 50/60Hz; Výstup: DC 12V-0.5A/DC 5V-1A 

2. Obsahuje 4 čásG: dřevěný podstavec, skleněnou láhev s rozprašovačem, rozprašovací 

trysku a adaptér. 

3. Otáčením spínacího knoflíku upravte intenzitu odpařování éterického oleje. 

4. Doplňte éterický olej, když se intenzita odpařování zmenší. 

 



Použití difuzéru NEBULIZER DROP 
Krok 1: Vložte láhev na dřevěný podstavec a připojte napájení. 

Krok 2: Přidejte 10 - 15 kapek éterického oleje po vnitřní stěně láhve a nasaďte víčko. Možná 

budete muset upravit těsnící O-kroužek na víčku, abyste se ujisGli, že pevně doléhá. 

POZNÁMKA: NENECHÁVEJTE OLEJ STÉKAT PO INTEGROVANÉ ROZPRAŠOVACÍ HLAVĚ! 
 

Krok 3: Po 15–20 minutách provozu se olej rozptýlí do prostoru o rozloze přibližně 20–30 
metrů čtverečních. 
POZNÁMKA:  Difuzér běží 10 minut a poté se na 20 minut automaGcké zastaví.        
Po 2 hodinách a čtyřech cyklech se difuzér automaGcky vypne. 

Krok 4: Před změnou druhu éterického oleje důkladně očistěte láhev lékařským lihem. 



Údržba 

1. Sejměte víčko a odstraňte skleněnou láhev z dřevěného podstavce. 

2. Vylijte zbývající éterický olej ze skleněné láhve a vnitřek omyjte lékařským lihem. 

3. Přidejte asi 3 ml lékařského lihu a nechejte aroma difuzér 15 minut běžet. 

4. Vylijte lékařský líh a znovu spusťte aroma difuzér, dokud se zbývající líh neodpaří. 

5. Pokud po výše uvedených krocích v láhvi stále zůstávají zbytky éterického oleje, vložte 
skleněnou láhev na půl dne do teplé vody (s teplotou pod 45 °C) s neutrálním čisGcím 
prostředkem a poté ji znovu omyjte čistou vodou. Difuzér lze znovu použít až po setření 
zbývající vody. 

DŮLEŽITÁ POZNÁMKA  

1. NENECHÁVEJTE BĚŽET VÍCE NEŽ 3 HODINY. 

2. Používejte pouze 100% čistý éterický olej. 

3. Čistěte alespoň 1x týdně, aby nedošlo k ucpání, a používejte pouze lékařský líh. 
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