
Prenosný ultrazvukový difuzér Bloomy Lotus – Zen 
 
BEZPEČNOSTNÉ POKYNY: 

1. Nikdy nepoužívajte difuzér na iný účel, než na ktorý je určený. 
2. Pred použitím prístroja si pozorne prečítajte návod na použitie.  
3. Pred použitím prístroja odstráňte všetky obalové materiály. 
4. Ak nie je prístroj dlhšiu dobu používaný, vyčistite ho dôkladne podľa pokynov 

uvedených v manuáli a uložte ho.   
5. „VAROVANIE“ obsahuje dôležité bezpečnostné pokyny. Dodržiavajte tieto pokyny. 

 
UPOZORNENIE: 

• Toto zariadenie nie je určené na používanie osobami so zníženými fyzickými alebo 
kognitívnymi schopnosťami, bez potrebných skúseností alebo znalostí, ak neboli 
vyškolení na správne používanie zariadenia osobou zodpovednou za ich bezpečnosť a 
neporozumeli súvisiacim rizikám. 

 
• V prípade, že sa z prístroja začne dymiť, ucítite zápach alebo neobvyklé zvuky či iné 

anomálie, okamžite ho prestaňte používať a vypojte ho zo zásuvky. Mohlo by dôjsť k 
poškodeniu, zásahu elektrickým prúdom alebo k úprave tohto produktu. 
 

• Neupravujte, neopravujte ani nedemontujte prístroj, môže dôjsť k požiaru, 
poškodeniu alebo elektrickému šoku. 
 

• Pri likvidácii prístroja ho odporúčame zlikvidovať v zbernom mieste na recykláciu 
elektrických a elektronických zariadení, nie s komunálnym odpadom. 

 
VAROVANIE: 
 

• Pri kvapkaní esenciálnych olejov do difuzéru dbajte na zvýšenú opatrnosť a 
nepokvapkajte nábytok. V prípade pokvapkania nábytku olej okamžite zotrite, aby 
nedošlo k odfarbeniu vonkajšieho povrchu výrobku alebo nábytku. 
 

• Tento výrobok nie je zdravotníckym zariadením. Neodporúča sa priame vdychovanie 
esencií vychádzajúcich z difuzéru. 
 

• Neodporúčame prístroj používať v príliš vlhkom prostredí, môže dôjsť k poškodeniu 
funkcie HEPA filtra.  
 

• Pamätajte, že prístroj je potrebné dobiť min. 1x za 3 mesiace, aby bolo udržané 
dostatočné množstvo batérie a jej kvalita. 
 

• Udržujte prístroj v dostatočnej vzdialenosti od zdrojov tepla a od miest s vysokým 
tlakom, aby nedošlo k poškodeniu prístroja.  
 

• Uistite sa, že teplota prístroja sa pohybuje v odporúčanom rozmedzí, inak môže dôjsť 
k poškodeniu batérie. Počas nabíjania: 15 - 45 °C. Počas difúzie: 0 - 60 °C. 
 



• Ak máte nejaké špeciálne zdravotné problémy či indispozície, ako je napr. 
tehotenstvo, zlyhanie pľúc, rakovina, epilepsia alebo iné ochorenia, poraďte sa pred 
použitím éterických olejov so svojím lekárom. Ak sa začnete cítiť nepríjemne, 
prestaňte produkt používať a vyvetrajte. 
 

• Ak sa u vás objaví pálenie očí alebo svrbenie kože, prestaňte okamžite prístroj 
používať a ak je to nutné, poraďte sa so svojím lekárom.  

 
• Esenciálne oleje sú vysoko koncentrované a je potrebné s nimi vždy zaobchádzať 

opatrne, vrátane množstva pri každom použití.  
 

• Prístroj obsahuje batériu, ktorá je nevymeniteľná.  
 

• Voda sa nesmie dostať do prístroja.   
 

• Prístroj by mal byť umiestnený ďaleko od zdrojov tepla a spotrebičov produkujúcich 
teplo.  
 

• Nezapínajte prístroj, ak sú v prevádzke aerosólové jednotky. 
 

• Nezapínajte prístroj, ak je prikrytý či inak zaskladaný.  
 

• Počas prevádzky sa nedotýkajte dávkovača záporných iónov.  
 

• Výrobok nie je zdravotnícky prostriedok. Nenesieme zodpovednosť za žiadne nehody 
súvisiace s nariadením BOZP. 

 
DÔLEŽITÉ: 

• Tento výrobok nie je určený na použitie osobami (vrátane detí) so zníženými 
fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom 
skúseností a znalostí, ak im nebol poskytnutý dohľad alebo pokyny týkajúce sa 
používania výrobku osobou zodpovednou za ich bezpečnosť. 
 

• Prístroj nie je hračka. Nedovoľte deťom, aby s prístrojom manipulovali. Mohlo by 
dôjsť k zasiahnutiu detí elektrickým prúdom.  
 

• Aby ste predišli vzniku požiaru, úrazu elektrickým prúdom či poškodeniu prístroja, 
neumiestňujte prístroj na nižšie uvedené miesta:  
- Prostredia vystavené priamemu slnečnému žiareniu či vysokým teplotám. 
- Nádoby pod tlakom či horľaviny. 

 
INFORMÁCIE O PRÍSTROJI: 
 
Názov produktu: Prenosný difuzér Zen 
Kód produktu: BLA-005 
Veľkosť: priemer 85 mm, výška 29,3 mm 
Materiál: PP (plast), PU (umelá kože), lávový kameň 



Výkon: 5 V = O,6 A 
Lítiová batéria: 3.7 V = 600 mAh 222 Wh 
Výrobca: Bloomy Lotus LLC 
Hmotnosť: 90 g 
Obsah záporných iónov: 19 miliónov/cm3 
Dizajn: USA 
Vyrobené v Číne 
 
Záruka na produkt: je súčasťou originálneho návodu na použitie, ktorý je súčasťou balenia 
 
RIEŠENIE PROBLÉMOV 

SYMPTÓM MOŽNÁ PRÍČINA RIEŠENIE 
Difuzér nie je možné 
zapnúť. 

Je vybitá batéria. Dobite batériu pokiaľ neprestane 
svietiť červené LED svetlo.  

  Nejakú dobu sa nezapne.  Ak je spotrebič úplne vybitý, 
nabíjajte ho prosím niekoľko 
minút, aby sa zariadenie aktivovalo 
a nabilo. 

  Bol použitý adaptér so 
silou menšou než 1 A.  

Ak chcete nabíjať difuzér, prejdite 
na adaptér 1 A alebo vyšší. 

Difuzér je zapnutý, ale 
nevonia.  

Nedostatok esenciálneho 
oleja v HEPA filtri.  

Pridajte 3 - 5 kvapiek esenciálneho 
oleja na HEPA filter, prípadne aj 
viac, ak chcete vyššiu intenzitu 
vône.  

  Lávový kamenný filter 
zmiešaný s rôznymi 
esenciálnymi olejmi. 

Odporúčame použiť pre každú 
vôňu iný filter. 

  HEPA filter nebol dlhú 
dobu vymenený.  

Vymeňte HEPA filter z lávového 
kameňa po cca 3 mesiacoch 
používania.  

 
 
Zloženie prístroja: pozri obrázok v originálnom manuáli 
1. Vonkajší horný kryt 
2. HEPA filter z lávového kameňa 
3. Ventilátor 
4. LED indikátor 
5. ON/OFF (vypnutie/zapnutie), prepnutie režimu 
6. Prívod vzduchu 
7. USB port 
8. Vývod vzduchu 
9. Dávkovač záporných iónov 
10. Šnúrka 
11. USB C 
12. Kefka na čistenie 

 
 



NÁVOD NA POUŽITIE: 
• Uistite sa, že je prístroj plne nabitý, než ho prvýkrát zapnete. 

 
1. Pripojte USB-C a nabite batériu. Čas nabíjania: 3 hodiny. Doba prevádzky: nízka – až 

11 hodín, vysoká – až 8 hodín.  
2. Odstráňte vonkajší horný kryt. 
3. Pridajte 3 - 5 kvapiek vášho obľúbeného esenciálneho oleja priamo na HEPA filter. 
4. Nasaďte späť vonkajšie horné veko. 
5. Stlačte po dobu 2 sekúnd tlačidlo na zapnutie.  

 
NASTAVENIE PRÍSTROJA: 
TLAČIDLO NA ZAPNUTIE 

- Stlačte po dobu 2 sekúnd pre zapnutie/vypnutie prístroja. 
- Krátkym stlačením tlačidla prepnete pracovný režim. Východiskovým nastavením je 

nastavená nízka intenzita – 2 minúty zapnuté, 1 minútu vypnuté. Režim je indikovaný 
modrým LED svetlom.  

- Krátkym stlačením tlačidla nastavíte vysokú intenzitu – nepretržitý režim indikovaný 
zeleným LED svetlom.   

 
LED INDIKÁCIA: 

Modrá (svieti) - nízka intenzita Zelená (svieti) - vysoká intenzita. 
Modrá (mihotanie) - nízka intenzita + nabíjanie.  Zelená (mihotanie) - vysoká intenzita + 

nabíjanie.  
Modrá (blikajúca) - nízka kapacita batérie. Zelená (blikajúca) - nízka kapacita batérie. 
Červená (mihotanie) - nabíjanie. Žiadne svetlo - vypnuté/plne nabité.  

 
Poznámka:  

1. Pre dosiahnutie najlepších výsledkov odporúčame používať 100% čisté esenciálne 
oleje. Umelé vône, prísady alebo nečistoty môžu poškodiť prístroj.  

2. Počas používania neblokujte dávkovač záporných iónov, vstup a výstup vzduchu. 
3. Pravidelné čistenie spotrebiča zaisťuje optimálne výsledky a dlhšiu životnosť 

spotrebiča. 
4. Aby bola zachovaná zdravá životnosť batérie, tak ju pred prvým použitím plne nabite. 
5. Záporné ióny môžu mať vplyv na okolité prostredie, ako je teplota, vlhkosť a prúdenie 

vzduchu. 
6. Odporúčame vymeniť filter pri použití iného esenciálneho oleja. 

 
ČISTENIE A ÚDRŽBA:  
Pred čistením vždy vypnite prístroj.  
 

1. Odstráňte horný kryt difuzéru. 
2. Na čistenie dávkovača negatívnych iónov použite čistiacu kefku. 
3. Použite kefku na vyčistenie HEPA filtra a ventilátora.  

 
 
 



Poznámka: 
• Na čistenie zariadenia nepoužívajte alkohol, mohol by poškodiť funkciu filtra. 
• HEPA filter je možné používať 3 – 4 hodiny denne a pracovať nepretržite po dobu 3 

mesiacov. 


