
 
 

Uživatelská příručka aromadifuzér DUG 

 
 

OBSAH BALENÍ : 
• Aromadifuzér 

• Napájecí adaptér 

• Uživatelská příručka 

POUŽITÍ: 

• Před naplněním nádržky na vodu připojte napájecí 

adaptér k napájecímu konektoru na spodní straně 

přístroje. 

• Sejměte víko difuzéru ze základny, abyste získali 

přístup k nádržce na vodu. 

• Naplňte nádržku na vodu vodou z vodovodu o 

pokojové teplotě, a to maximálně po rysku naznačující 

maximální hladiny vody. Pro dosažení maximální 

doby provozu naplňte zásobník po rysku MAX (150 

ml). Používejte vodu o teplotě nižší než 45 °C a 

zabraňte vniknutí vody do výstupního otvoru vzduchu. 

• NEDÁVEJTE více než 150 ml vody. Naplňte nádržku 

na vodu až po rysku naznačující maximální hladinu 

vody «MAX». 

• Přidejte 2 až 3 kapky esenciálního oleje (podle vlastní 

preference) do vody (150 ml). Pro silnější vůni přidejte 

více kapek oleje. 

• NEDÁVEJTE více než 2 kapky oleje na každých 20 ml 

vody. Nadměrné používání olejů ZKRÁTÍ životnost 

vašeho difuzéru. Nasaďte zpět kryt. 

• Nasaďte zpět víko difuzoru a ujistěte se, že je kryt v 

jedné rovině se základnou. 

• Stisknutím tlačítka napájení spusťte mlžení a zvolte 

požadovaný difuzní program. 

NASTAVENÍ DIFUZÉRU: 
NASTAVENÍ MLHY: 

• Stiskněte tlačítko MIST (MLHA) pro nastavení 

požadované doby provozu. 

• Stiskněte 1x pro nepřetržitou difúzi. 

• Stiskněte 2krát pro 30sekundový cyklus 

(přerušované mlžení). 

• Stiskněte 3x pro vypnutí difuzéru. 

• Pokud není hladina vody dostatečná, difuzér se 

automaticky VYPNE. 

NASTAVENÍ DIFUZÉRU: 
FUNKCE ČASOVAČE: 

• Stisknutím tlačítka TIMER (ČASOVAČ) aktivujte 

časovač. 

• Stiskněte 1x pro nastavení časovače na 1 hodinu. 

• Stiskněte 2x pro nastavení časovače na 2 hodiny. 

• Stiskněte 3x pro nastavení časovače na 4 hodiny. 

 

 

POKYNY PRO MANIPULACI A SKLADOVÁNÍ: 

• NEVYTAHUJTE kabel ze zásuvky, pokud je přístroj  

 v   provozu. 

• NEHÝBEJTE s difuzérem, pokud je v provozu, do 

vnějšího mechanismu přístroje by mohla vniknout voda 

a poškodit vnitřní části. 

• Před skladováním difuzér vyčistěte. 

• Při přemisťování držte přístroj pevně za základnu. 

NASTAVENÍ SVĚTLA: 

• Jedním stisknutím tlačítka LIGHT (SVĚTLO) aktivujete 

automatickou změnu barev. 

• Chcete-li zůstat na jedné barvě, stiskněte tlačítko 

znovu. 

• Opětovným stisknutím vyberete teplé bílé světlo. 

• Dalším stisknutím světlo vypnete. 

 

  



 

 

PÉČE A ÚDRŽBA: 

• Před čištěním přístroj vypněte a odpojte od sítě. 

• Před výměnou směsi esenciálních olejů vyčistěte 

nádržku na vodu. 

• Vyčistěte nádržku na vodu čistým a měkkým hadříkem 

nebo extrémně měkkým kartáčkem. 

• Vyčistěte ultrazvukový kotouč měkkým hadříkem. 

• K čistění kotouče NEPOUŽÍVEJTE kovové nebo 

drsné abrazivní prostředky. 

• Pokud se na ultrazvukovém kotouči nahromadí 

nadměrné množství zbytků, musíte pro jejich 

odstranění přístroj opakovaně čistit nebo na čistý 

vatový tampon naneste několik kapek alkoholu a 

kotouč otřete dočista. 

• Nechte přístroj vyschnout na dobře větraném místě 

(minimálně 3 hodiny). 

• NEPOUŽÍVEJTE ocet nebo jiné korozivní čisticí 

prostředky. 

• Zabraňte vniknutí vody do výstupního otvoru vzduchu. 

• Sací ventilátor na spodní straně přístroje pravidelně 

otírejte suchým měkkým hadříkem, abyste zabránili 

usazování prachu. 

 

ZÁRUKA: 

Na tento výrobek se vztahuje 2 letá záruka na výrobní 

vady při správném používání v souladu s tímto návodem. 

Na náhodné poškození se záruka nevztahuje. V případě 

jakýchkoli problémů během záruční doby se obraťte na 

svého prodejce a požádejte ho o radu nebo o podání 

reklamace. V takovém případě bude vyžadován doklad o 

koupi, proto si doklad o koupi bezpečně uschovejte spolu 

s touto příručkou. 

Korozivní oleje, jako je například citronella, mohou, pokud 

zůstanou v nádržce na vodu, poškodit ultrazvukový 

kotouč. Na tento typ poškození se nevztahuje záruka.

 

VAROVÁNÍ : 

• NEPOUŽÍVEJTE na nebo v blízkosti hořlavých látek, 

zdrojů tepla nebo otevřeného ohně. 

• NEPOUŽÍVEJTE difuzér na povrchu, který může 

poškodit přístroj nebo jeho povrch. 

• NEPOUŽÍVEJTE difuzér, pokud je poškozen kabel 

nebo zástrčka. 

• NEPOUŽÍVEJTE difuzér, pokud nefunguje normálně 

nebo pokud je některá část přístroje poškozená. V 

takovém případě difuzér okamžitě vypněte. 

• NEDOTÝKEJTE se ultrazvukového kotouče holými 

prsty ani jej neškrábejte kovovými nástroji. Tím by 

došlo k POŠKOZENÍ vašeho difuzéru a zrušení 

jakékoliv záruky. 

• Udržujte difuzér mimo dosah dětí a domácích zvířat. 

• Difuzér používejte POUZE na stabilním a suchém 

povrchu - používání elektroniky na mokrém povrchu 

může vést k úrazu elektrickým proudem. 

• Vždy nejprve nalijte vodu do nádržky a poté do vody 

přidejte vybraný esenciální olej. 

• Během údržby nebo v době, kdy přístroj nepoužíváte, 

jej vždy vypněte a odpojte ze zásuvky.  

•  

  

 
Chraňte životní prostředí! Nevyhazujte elektrické součástky do koše. Odneste je do nejbližšího recyklačního centra, 
kde budou recyklovány nebo bezpečně zlikvidovány. 
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