
BLOOMY LOTUS NEBULIZÉR BAMBOO – návod na použitie 
 
Pred použitím si starostlivo prečítajte návod na použitie. 
 
JEDNOTLIVÉ ČASTI NEBULIZÉRA: 

1. Telo 
2. Tlačidlo zapnutia/vypnutia ON/OFF 
3. LED indikátor 
4. Tlačidlo pre zapnutie či vypnutie vychádzajúcej hmly (nízka intenzita/vysoká 

intenzita) 
5. Časovač – 1h/2h/5h 
6. Otvor pre difúziu 
7. Dýza 
8. Fľaštička s aróma olejom 
9. Trubička na olej 
10. Prívod vzduchu 
11. Horný kryt dýzy 
12. USB typu C 

 
POUŽITIE:  

1. Povytiahnite dýzu von z tela nebulizéra. Držte dýzu a otáčajte fľaštičkou v smere 
hodinových ručičiek, kým ju nevytiahnete von.  

2. Naplňte originálnu fľaštičku na olej vaším obľúbeným esenciálnym olejom. Držte dýzu 
a otáčajte fľaštičkou proti smeru hodinových ručičiek pre jej uzatvorenie. 

3. Vložte dýzu aj s fľaštičkou do tela nebulizéra. Starostlivo zatlačte dýzu dole a uistite 
sa, že sedí v drážke. 

4. Vložte kábel USB typu C do zdroja elektriny (zásuvky) alebo do USB portu.  
5. Odstráňte ochrannú samolepku z hornej strany nebulizéra. Stlačte tlačidlo ON/OFF 

pre zapnutie nebulizéra a stlačte tlačidlo pre vychádzajúcu hmlu a časovač. 
6. Nebulizér teraz začne s difúziou.  

 
BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIE: 

• Nikdy nepoužívajte prístroj na iný účel, než na ktorý je určený. 
• Pred použitím si starostlivo prečítajte návod na použitie. 
• Pred použitím odstráňte všetky obaly. 
• Použite jedine USB typu C alebo napájací adaptér, ktorý je súčasťou balenia, 

predídete tak poškodeniu produktu.  
• Pri vyberaní USB kábla radšej pridržte prístroj rukami.  
• Ak neplánujete prístroj dlhšiu dobu používať alebo ho chcete premiestniť, odpojte 

prístroj zo siete, vyberte fľaštičku s aróma olejom a vyčistite fľaštičku (prípadne celý 
prístroj) pred jeho uskladnením.  

• S prístrojom behom difúzie nehýbte. 
• Tento prístroj nie je hračkou, uchovávajte ho mimo dosah detí.  
• Preventívne varovné opatrenia uvedené v tomto návode majú zaistiť bezpečné 

a správne použitie tohto prístroja a majú predísť akémukoľvek nebezpečenstvu, ktoré 
by hrozilo používateľovi alebo ostatným.   



• „VAROVANIE“ obsahuje dôležité bezpečnostné pokyny. Starostlivo si prečítajte tieto 
pokyny. 

 
VAROVANIE 

- Toto zariadenie nie je určené pre osoby so zníženou fyzickou alebo kognitívnou 
kapacitou bez nevyhnutných skúseností či znalostí. Iba v prípade, že boli tieto osoby 
vyškolené, ako správne používať zariadenie, a to osobou zodpovednou za ich 
bezpečnosť a chápu všetky možné riziká. 

- Prestaňte prístroj okamžite používať a odpojte ho zo siete v prípade, že zacítite dym, 
zápach, budete počuť neobvyklé zvuky alebo v prípade, kedy sa objavia iné 
abnormality.  

- Neupravujte, neopravujte ani nedemontujte toto zariadenie, mohli by ste spôsobiť 
požiar, elektrický výboj alebo iné poškodenie.  

- Pre likvidáciu prístroja odporúčame zberné miesto pre recykláciu elektrického 
zariadenia, nie bežný komunálny odpad. 

- Ak nie je prístroj dlhú dobu používaný, musí byť odpojený od USB kábla a zásuvky, 
fľaštička s olejom musí byť vybratá. V opačnom prípade môže dôjsť k elektrickému 
skratu.  

- Behom čistenia a údržby musí byť prístroj vypojený zo zásuvky. 
- Predíďte pokvapkaniu vonkajšej časti prístroja a nábytku esenciálnym olejom. 

V prípade pokvapkania olej okamžite zotrite, aby nedošlo k zmene farby prístroja či 
nábytku. 

- Produkt nie je zdravotníckym zariadením. Priame vdychovanie (inhalovanie) 
vychádzajúcej „voňavej hmly“ nie je odporúčané.  

- Ak sa nachádzate v akomkoľvek špeciálnom fyzickom stave, ako je napr. tehotenstvo, 
zlyhanie pľúc, rakovina, epilepsia alebo iné choroby, prosím, konzultujte použitie 
prístroja a esenciálnych olejov so svojím lekárom. Ak sa pri jeho používaní začnete 
cítiť nekomfortne, prestaňte prístroj používať a miestnosť dobre vyvetrajte. 

- Esenciálne oleje sú vysoko koncentrované a malo by byť s nimi zaobchádzané 
s opatrnosťou, dbajte opatrnosti s používaným množstvom.  

- Nemanipulujte s telom difúzera či zásuvkou mokrými rukami a dávajte pozor na jeho 
poliatie vodou či inými tekutinami, mohlo by dôjsť k elektrickému skratu.  

- Toto zariadenie nie je pre osoby so zníženou fyzickou alebo kognitívnou kapacitou 
(vrátane detí) bez nevyhnutných skúseností či znalostí, a v prípade, že neboli 
vyškolené, ako správne používať zariadenie, a to osobou zodpovednou za ich 
bezpečnosť. 

- Zabráňte používaniu prístroja deťmi. Držte prístroj z dosahu detí, mohlo by dôjsť 
k zraneniu elektrickým prúdom či inému poraneniu. Majte deti pod prísnym 
dohľadom a uistite sa, že sa s prístrojom nehrajú.  

- Aby ste predišli elektrickému skratu, poškodeniu alebo zničeniu prístroja, 
neumiestňujte prístroj na tieto miesta:  
1. Priestory vystavené priamemu slnečnému žiareniu a vysokým teplotám, 

v dostatočnej vzdialenosti od možného zdroja požiaru. 
2. Predmety pod tlakom a horľavé objekty. 

- Neodporúčame používať jednozložkové esenciálne oleje používané v základoch 
parfumov (predovšetkým Vetiver alebo Santalové drevo), sú príliš viskózne. 
Používajte skôr zmesi olejov, tie sú behom difúzie jednoduchšie rozptýlené. 



 
PARAMETRE:  
Názov produktu:   Bamboo 
Kód modelu:    BLP-002 
Veľkosť produktu:   cca 80 mm (výška) x 84,2 mm (šírka) 
Materiál:    PP, hliník 
Príkon:    DC 5 V/2,5 W 
Výrobca:   Bloomy Lotus LLC 
Hmotnosť hlavnej jednotky:  240,5 g 
Pokrytie:    do 80 m2 

Použitie:    interiér  
Doba prevádzky:  1/2/5 hodín 
Dizajnované:    v USA 
Vyrobené v Číne. 
 
Záručný list je súčasťou originálneho návodu na použitie. 
 

PROBLÉM MOŽNÁ PRÍČINA RIEŠENIE 
Prístroj nie je možné 
zapnúť. 

Napájací kábel/USB kábel 
nie je správne zapojený. 

Odpojte prístroj od zdroja 
a znovu ho opatrne zapojte.  

Prístroj je zapnutý, ale 
nevychádza z neho vonná 
hmla. 

Dýza nie je správne 
pripojená.  

Odstráňte dýzu a znovu ju 
správne zasuňte do drážky. 

Fľaštička s olejom je 
prázdna alebo je oleja príliš 
málo (hladina nedosahuje 
ku koncu trubičky).  

Pridajte viac esenciálneho 
oleja alebo vložte novú 
fľaštičku s olejom alebo 
vymeňte trubičku na olej. 

Použili ste jednozložkový 
esenciálny olej, ako je napr. 
Vetiver alebo santalové 
drevo.   

Zmiešajte použitý olej s iným, 
ktorý sa používa v srdci alebo 
vrchole parfumu, prípadne 
použite úplne iný esenciálny 
olej (zmes olejov). 

 Trubička na olej správne 
nedolieha na dýzu.  

Znovu a opatrne vložte 
trubičku do dýzy. 

Olej presakuje 
dýzou/nebulizérom/z fľašti
čky. 

Dýza/nebulizér alebo 
fľaštička s olejom je 
naklonená alebo nestojí 
rovno. 

Vždy umiestňujte nebulizér 
na rovný a stabilný povrch. 
Nikdy nebulizér ani jeho časti 
nenakláňajte a nepokladajte 
na šikmý povrch.  

 
 



POZNÁMKY:  
- Pre čo najvyššiu efektivitu odporúčame používať 100 % čisté esenciálne oleje – zmesi. 

Umelé prísady v olejoch alebo obsiahnuté nečistoty môžu poškodiť prístroj. 
- Prístroj vždy vypojte zo zdroja elektrického napätia, ak nie je používaný. 
- Neodstraňujte dýzu ani s nebulizérom nehýbte, ak je práve v prevádzke.  
- Udržujte nebulizér na stabilnom a rovnom povrchu. Koberce, vankúše a iné nerovné 

povrchy môžu poškodiť ventilačný systém. 
- Použite 5 ml, 10 ml alebo 15 ml balenie vášho obľúbeného esenciálneho oleja alebo 

fľaštičku, ktorá je súčasťou balenia. Hadičku vedúcu olej môžete skrátiť, ak je 
potrebné, aby sedela do odlišnej veľkosti fľaštičky. (Uistite sa, že odrezávate rovnú 
časť hadičky, šikmá časť slúži pre nasávanie oleja.) 

 
NASTAVENIE PRÍSTROJA:  

- Tlačidlo ON/OFF (s jednou LED kontrolkou) 
1. Stlačte pre zapnutie prístroja. 
2. Východiskové nastavenie – nízka intenzita vychádzajúcej hmly, 5 minútová 

difúzia s 10 minútovými pauzami. 
3. Východiskové časovanie – 1 hodinová prevádzka. 

- Tlačidlo pre zapnutie/vypnutie vychádzajúcej hmly (s dvomi LED kontrolkami) 
1. Východiskové nastavenie – nízka intenzita vychádzajúcej hmly, 5 minútová 

difúzia s 10 minútovými pauzami. 
2. Stlačte toto tlačidlo raz pre prepnutie na vysokú intenzitu vychádzajúcej 

hmly, 5 minútovú difúziu s 5 minútovými pauzami. 
3. Stlačte toto tlačidlo dvakrát pre prepnutie späť pre nízku intenzitu 

vychádzajúcej hmly. 
- Tlačidlo časovania (s tromi LED kontrolkami) 

1. Východiskové časovanie – 1 hodinová prevádzka. 
2. Stlačte toto tlačidlo raz pre prepnutie na 2 hodinovú prevádzku. 
3. Stlačte toto tlačidlo dvakrát pre prepnutie na 5 hodinovú prevádzku. 
4. Stlačte toto tlačidlo trikrát pre prepnutie späť na 1 hodinovú prevádzku. 

 
ČISTENIE A ÚDRŽBA 

1. Nalejte do prázdnej fľaštičky na olej dezinfekčný roztok (tekutinu obsahujúcu NIE 
VIAC ako 75 % denaturovaného etylalkoholu).  

2. Vložte fľaštičku do prístroja a zapnite ho na 5 minút. 
3. Vyberte fľaštičku, vytiahnite ju hore a vyberte horný kryt dýzy. 
4. Použite vatovú tyčinku namočenú do dezinfekčného roztoku a jemne vyčistite dýzu.  
 
POZNÁMKY:  

- Nikdy na čistenie nepoužívajte viac ako 75 % alkohol, mohol by spôsobiť 
poškodenie prístroja. 

- Alkohol je horľavina, udržujte vo vnútri miestnosti dostatočnú cirkuláciu vzduchu 
pre prípad vzniku požiaru. 

- Pre najvyššiu efektivitu prístroja čistite dýzu 1 – 2x za týždeň. 
- Vyčistite dýzu a vymeňte hadičku na olej vždy, keď meníte esenciálny olej. 
- Intenzita vône sa bude odlišovať v závislosti od nastavenia a odlišného druhu 

esenciálneho oleja. Nájdite si spôsob, ktorý vám bude najviac vyhovovať.  



- Používajte iba čisté esenciálne oleje ako prevenciu poškodenia prístroja alebo 
jeho častí.  

- Nenakláňajte difúzer, môže sa vyliať olej alebo môže olej začať presakovať. 
 


