
SKY – návod k použití 
Velikost produktu: průměr 80 mm, výška 255 mm 
Materiál: plast (PP), sklo 
Příkon: DC24V/12W 
Hmotnost: cca 525 g 
Objem nádržky: 115 ml 
Pokrytí: až 45 m2 
 
Součástí balení je: nádržka na vodu s krycím víčkem, vnější skleněný kryt, napájecí adaptér 
Použití: 
Difuzér vždy umístěte na pevný, plochý a rovný povrch! 

1. Opatrně zvedněte vnější skleněný kryt 
2. Zvedněte krycí víčko 
3. Do nádržky na vodu nalijte vodu až po červenou rysku, která značí max. možný 

objem. 
4. Do vody přidejte 3–5 kapek esenciálního nebo aroma oleje. Množství kapek závisí na 

požadované intenzitě provonění, čím více kapek, tím je vůně intenzivnější. 
5. Nasaďte zpět krycí víčko 
6. Opatrně nasaďte vnější skleněný kryt. 
7. Zapojte difuzér pomocí adaptéru do zásuvky. 
8. Zapněte difuzér stisknutím tlačítka „Mist“ a nastavte požadovanou dobu 

provoňování. 
 
Upozornění: 

1. Při přemisťování difuzéru se ujistěte, že jej držíte pevně v rukou. Předejdete tak 
rozbití nebo rozlití tekutiny. 

2. Difuzér musí být umístěný na pevném povrchu. Neumisťujte jej na koberce, na 
dřevěné nebo leštěné povrchy nebo nestabilní povrchy. 

3. Pro nalévání vody do nádržky zvolte vhodnou nálevku. Nepokoušejte se nádržku 
naplnit pod tekoucím kohoutkem, obzvláště, je-li připojen do elektrické sítě. 

4. Při nalévání vody do nádržky dbejte na to, aby vždy dosahovala max. po vyznačenou 
rysku. Předejdete tak poškození přístroje. 

5. Neumisťujte difuzér do blízkosti ventilátorů nebo jiným přívodům vzduchu.  
6. Pro nejlepší a nejefektivnější provonění doporučujeme použít čisté esenciální oleje.  
7. Pokud není difuzér v provozu, vždy jej odpojte z elektrické sítě. 
8. Nikdy neodstraňujte kryt nebo víčko, pokud je difuzér v provozu.  

 
Nastavení difuzéru: 
Tlačítko „Mist“ 

- Prvním stisknutím tlačítka difuzér zapnete. Přednastavená doba provozu jsou 2 
hodiny - svítí zelené LED světlo s označením „2H“ 

- Druhým stisknutím tlačítka nastavíte dobu provozu na 4 hodiny – svítí zelené LED 
světlo s označením „4H“ 

- Třetím stisknutím tlačítka nastavíte dobu provozu na 8 hodin přerušovaně (5 minut 
provoňuje, 5 minut je pauza) – svítí zelené LED světlo s označením „8H“ 

- Čtvrtým stisknutím tlačítka difuzér vypnete. 
 



Tlačtíko „Light“ 
- Při zapnutí difuzéru se automaticky zapne světelné podsvícení s měnícími se barvami. 
- Prvním stisknutím tlačítka zapnete podsvícení modrou barvou. 
- Druhým stisknutím tlačítka zapnete podsvícení na žluté (klasické) barvě. 
- Třetím stisknutím tlačítka zapnete podsvícení na fialové barvě. 
- Čtvrtým stisknutím tlačítka podsvícení difuzéru vypnete. 

 
Poznámky: 

1. Jemné rozdíly v množství produkované mlhy se mohou u jednotlivých zařízení lišit 
2. Faktory ovlivňující množství vycházející mlhy: voda, vlhkost, teplota a proudění 

vzduchu.  
3. Difuzér se automaticky vypne při převrhnutí nebo v případě, že v nádržce dojde voda. 

 
Čištění a údržba: 
Před čištěním vždy vypojte difuzér ze zásuvky. 

1. Odpojte difuzér ze zásuvky. 
2. Opatrně zvedněte vnější skleněný kryt. 
3. Zvedněte krycí víčko.  
4. Ujistěte se, že v nádržce není žádná voda. 
5. Odstraňte z nádržky všechnu zbývající vodu.  
6. Použijte vatovou tyčinku a neutrální čistící prostředek a vyčistěte kovový disk 

uprostřed nádržky na vodu. Toto opakujte nejméně 2x týdně. 
 
Upozornění: 

- Nenamáčejte ani neumývejte tento produkt přímo, mohlo by dojít k mechanické 
poruše.  

- Nikdy nepoužívejte kyselé čistící prostředky, mohou způsobit jeho mechanické 
poškození. 

- Po každém použití použijte na omytí bavlněný tampon, namočený v kohoutkové 
nebo pramenité vodě. Difuzér následně otřete suchým hadříkem. 

- Nádržku na vodu vyčistěte vždy, když chcete použít jiný esenciální olej.  
- Do difuzéru nalijte kohoutkovou nebo pramenitou vodu.  
- Po použití nebo čištění nechte difuzér uschnout. 
- Ujistěte se, že z vnitřní nádobky nevystříkla voda ven. Mohlo by dojít k přerušení 

elektrického obvodu.  
 
Řešení problémů: 

PROBLÉM MOŽNÁ PŘÍČINA ŘEŠENÍ 
Difuzér se nezapne 
nebo se vypne před 
uplynutím nastavené 
doby provozu. 

V nádržce není voda. Přilijte do nádržky tolik vody, aby 
hladina dosahovala k červené 
rysce.  

Není správně zapojený 
adaptér do zásuvky. 

Vypojte difuzér ze zásuvky a 
následně ho znovu zapojte. 



Z difuzéru nevychází 
žádná mlha nebo 
naopak vychází 
abnormální množství 
mlhy. 

Svítí zelené LED světlo, ale 
mlha nevychází.  

1. Zkontrolujte množství vody v 
nádržce. Množství vody by mělo 
dosahovat max. po červenou 
rysku, ne výše. 2. Ujistěte se, že 
je v nádržce kohoutková nebo 
minerální voda. 3. Mlhový čip je 
rozbitý, kontaktujte prosím 
prodejce. 

Mlha nevychází, když je na 
nádržce krycí víčko. 

1. Předejděte umístění difuzéru 
na měkký nebo nerovný povrch. 
Může dojít k blokování přívodu 
vzduchu na spodku difuzéru. 2. 
Zkontrolujte, zda funguje 
ventilátor. Pokud ne, kontaktujte 
prodejce. 

Ve vycházející mlze jsou 
zbytky oleje.  

Prosím, vyčistěte difuzér dle 
pokynů. Vyčistěte přívod 
vzduchu, jeho částečné blokování 
ovlivní množství vycházející mlhy. 

Prosakuje voda Teplota a vlhkost mohou 
způsobit, že mlha rychle 
kondenzuje v kapky. 

Upravte pokojovou teplotu a 
vlhkost v místnosti. 

 


