
Ultrazvukový difuzér Bloomy Lotus – Žaluď 
 
Bezpečnostné pokyny: 

1. Nikdy nepoužívajte difuzér na iný účel, než ku ktorému je určený. 
2. Pred použitím prístroja si pozorne prečítajte návod na použitie.  
3. Pred použitím prístroja odstráňte všetky obalové materiály. 
4. Na zapojenie do zásuvky používajte len adaptér, ktorý je súčasťou balenia. Predídete 

tak poškodeniu prístroja.  
5. Pri odpájaní napájacieho adaptéra pridržte rukou telo adaptéra, neťahajte za kábel. 
6. Ak nebudete prístroj dlhšiu dobu používať, alebo pri jeho premiestňovaní, odpojte 

napájací adaptér, vylejte všetku vodu a prístroj pred uskladnením vyčistite. 
7. Pri premiestňovaní difuzéra sa uistite, že ho držíte pevne v rukách. Predídete tak 

rozbitiu alebo rozliatiu tekutiny. 
8. Opatrenia uvedené v tomto manuáli majú zaistiť bezpečné a správne používanie 

tohto prístroja a zabrániť tak akémukoľvek nebezpečenstvu alebo rozbitiu, ktoré by 
mohli nastať nesprávnym zaobchádzaním. 

9. „VAROVANIE“ obsahuje dôležité bezpečnostné pokyny. Dodržiavajte tieto pokyny. 
 
Varovanie: 

• 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. 
 

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

• Keď tento produkt zostane dlhšiu dobu nepoužívaný, musí byť hlavná jednotka 
odpojená zo zásuvky a musí byť odstránená všetka voda. Predídete tak 
nebezpečenstvu úrazu elektrickým prúdom. 
 

• Tento produkt musí byť počas čistenia a údržby odpojený od zdrojov elektrickej 
energie. 
 

• 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. 
 

• 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. 
 

• Esenciálne oleje sú vysoko koncentrované a je potrebné s nimi vždy zaobchádzať 
opatrne, vrátane množstva pri každom použití.  
 

• Nedotýkajte sa difuzéru mokrými rukami, mohlo by dôjsť k úrazu elektrickým 
prúdom. 
 

• 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: Žaluď (Petite Acorn) 
Kód produktu: BL-029 
Veľkosť: priemer 115 mm, výška 166 mm 
Voda: kohútiková voda izbovej teploty alebo minerálna voda 
Materiál: PP (plast), sklo 
Príkon: DC 24 V/12 W 
Výrobca: Bloomy Lotus LLC 
Hmotnosť: 653 g (5% odchýlka) 
Objem nádržky na vodu:  140 ml 
Pokrytie: do 45 m2 

Použitie: v interiéri 
Doba prevádzky: 2/4/8 hodín 
Dizajn: USA 
Vyrobené v Číne. 
 
Záruka na produkt: je súčasťou originálneho návodu na použitie, ktorý je súčasťou balenia 
 



 
 
Zloženie prístroja: pozri obrázok v originálnom manuáli 
1. Vonkajší sklenený kryt 
2. Vnútorne veko 
3. Nádržka na vodu 
4. Otvor, ktorým odchádza hmla 
5. Ventilácia 
6. Značka pre max. hladinu vody 
7. Čip 
8. Vetrák 
9. Prívod vzduchu 
10. Tlačidlo na ovládanie hmly, nastavenie času 
11. Tlačidlo na ovládanie svetla, nastavenie farebného podsvietenia 
12. Indikátor prevádzkového režimu 
13. DC zásuvka 
14.  Napájací adaptér 

 
Návod na použitie:  

• Vždy umiestnite difuzér na pevný, rovný a hladký povrch 
1. Zdvihnite horný sklenený kryt. 
2. Odstráňte vnútorné veko. 
3. Do nádržky nalejte vodu, max. hladina vody je označená červenou značkou.  
4. Pridajte do vody 3-5 kvapiek esenciálneho oleja. 
5. Nasaďte späť vnútorné veko. 
6. Nasaďte späť aj horný sklenený kryt. Uistite sa, že kryt správne sedí na prístroji.  
7. Zapojte adaptér do zásuvky. 
8. Stlačte tlačidlo „Mist“ pre zapnutie difúzie a zapnite časovač.  
9. Difuzér začne pracovať. 

 



 
 
Upozornenie: 

• Prístroj presúvajte opatrne a držte ho pevne v rukách. S týmto výrobkom 
zaobchádzajte opatrne, aby ste zabránili nárazom alebo pádom. 

• Prístroj by mal byť umiestnený na rovnom pevnom povrchu. Neumiestňujte na 
koberce, koberčeky, drevený/leštený nábytok alebo nestabilné povrchy. 

• Na naplnenie vody do nádržky použite vhodnú odmerku. Nikdy sa nepokúšajte plniť 
vodu pod tečúcim kohútikom alebo pokiaľ je prístroj zapojený v zásuvke. 

• Hladina vody by nemala prekročiť červenú značku pre maximálnu hladinu vody, aby 
nedošlo k poškodeniu tohto zariadenia. 

• Udržiavajte vodu mimo ventilačný otvor a prívod vzduchu. 
• Pre dosiahnutie najlepších výsledkov odporúčame, aby ste použili prírodný esenciálny 

olej. Umelá vôňa, prísady alebo nečistoty môžu poškodiť jednotku. 
• Ak výrobok nepoužívate, vždy ho odpojte zo zásuvky. 
• Počas prevádzky neskladajte kryty. 

 
Nastavenie prístroja:  

• „Mist“ button (tlačidlo na zapnutie difúzie/hmly) 
- Prístroj zapnete jedným stlačením tlačidla. Východiskový čas sú 2 hodiny, označené 

„2H“ a zeleným LED svetlom. 
- Stlačte tlačidlo druhýkrát a pracovnú dobu nastavíte na 4 hodiny, čo je indikované 

symbolom „4H“ a zeleným LED svetlom. 
Stlačte tlačidlo tretíkrát a pracovnú dobu nastavíte na 8 hodín prerušovane, (5 minút 
zapnuté a 5 minút vypnuté). Režim je indikovaný zelenou LED diódou a symbolom 
„8H“.  

- Štvrtým stlačením tlačidla vypnete difuzér. 
 

• „Light“ button (tlačidlo na zapnutie svetla) 
- Po stlačení tlačidla „Mist“ sa automaticky zapne farebné podsvietenie (farby sa 

striedajú).  
- Stlačením tlačidla „Light“ prvýkrát prepnete na „svetlo modrú“ 
- Stlačením tlačidla „Light“ druhýkrát prepnete na svetlo pripomínajúce mihotajúce sa 

svetlo sviečky 
- Stlačením tlačidla „Light“ tretíkrát prepnete na „fialovú“ 
- Stlačením tlačidla „Light“ štvrtýkrát prepnete na „zelenú“ 
- Piatym stlačením tlačidla „Light“ vypnete svetlo. 

 
Poznámka:  
1. Očakáva sa mierny rozdiel v množstve hmly produkovanej rôznymi prístrojmi.  
2. Faktory ovplyvňujúce množstvo hmly: voda, vlhkosť, teplota a prúdenie vzduchu v 
miestnosti. 
3. Prístroj má funkciu automatického vypnutia, ak v nádržke dôjde voda alebo ak sa prístroj 
prevráti.  
 
Čistenie a údržba: 

• Pred čistením vždy vypojte difuzér zo zásuvky. 



• Odpojte difuzér zo zásuvky. 
• Zdvihnite hornú časť vonkajšieho krytu. 
• Zdvihnite krycie viečko.  
• Uistite sa, že v nádržke nie je žiadna voda. 
• Odstráňte z nádržky všetku zvyšnú vodu.  
• Použite vatovú tyčinku a neutrálny čistiaci prostriedok a vyčistite kovový disk 

uprostred nádržky na vodu. Toto opakujte najmenej 2x týždenne. 
 
Pozor: 

• Nikdy nepoužívajte kyslé čistiace prostriedky, pretože môže dôjsť k poškodeniu 
prístroja. 

• Po každom použití prístroj očistite vatovým tampónom. Opláchnite vodou z 
vodovodu alebo minerálnou vodou a potom otrite suchou handričkou. 

• Pred každou výmenou oleja je nutné vyčistiť nádržku na vodu. 
• Použite vodu z vodovodu alebo minerálnu vodu. 
• Po použití/čistení nechajte dôkladne zaschnúť. 
• Zaistite, aby do výstupu vzduchového potrubia nevnikla voda, pretože by to mohlo 

poškodiť elektrický obvod. 


