
CZ: Ultrazvukový difuzér Esteban Paris Parfums – Easy Living Edition 

Záruku na produkt lze uplatnit podle platné legislativy po předložení účtenky nebo jiného 
dokladu o datu nákupu. Žádné ulomené kusy. 

PREVENTIVNÍ OPATŘENÍ PRO POUŽITÍ  
- Umístěte přístroj na rovný, stabilní povrch v dostatečné vzdálenosti od kraje.  
- Doporučujeme používat: minerální vodu nebo vodu z vodovodu pokojové teploty, ne 

příliš tvrdou.  
- Nepoužívejte horkou vodu, mohlo by dojít k poškození některých součástek.  
- Nekapejte aroma nebo esenciální olej do prázdné nádržky bez vody, mohlo by dojít k 

poškození přístroje. Nadbytečné množství vonného oleje by mohlo zamezit difuzi nebo 
poškodit přístroj!  

- Dodržujte doporučené dávkování (10-15 kapek na maximální objem nádržky).  
-  Abyste předešli zašpinění a zápachu difuzéru, před každým použitím ho:  
• Vyčistěte nádržku na vodu a její horní kryt pomocí mýdla nebo mycího prostředku na 

nádobí, nepoužívejte aerosolový sprej, rozpouštědla ani abrazivní prostředky, mohlo by 
dojít k poškození přístroje. Po umytí přístroj osušte suchým hadříkem.  

• Vnější části přístroje omývejte měkkým navlhčeným hadříkem.  
• K vyčištění keramického disku uvnitř nádobky na vodu používejte vatovou tyčinku 

namočenou pouze ve vodě. Disk čistěte velmi opatrně, příliš na něj netlačte, je křehký 

Všechny rady a videonávody k ultrazvukovým difuzérům a aroma olejům Estéban 
najdete na webových stránkách: www.esteban.fr 

Seznam zemí, které mají kompatibilní napájecí zdroj nevyžadující adaptér s tímto 
ultrazvukovým difuzérem: Francie, Německo, Portugalsko, Belgie, Itálie, Španělsko, 
Švýcarsko, Rakousko, Lucembursko, Nizozemsko, Brazílie, Maroko, Ukrajina, Rusko, 
Ázerbájdžán, Angola, Gabon, Senegal, Madagaskar, Finsko, Rumunsko, Česká republika, 
Polsko, Pobaltí (Estonsko, Lotyšsko, Litva), Řecko, Chorvatsko, Slovensko, Bulharsko, 
Maďarsko, Kazachstán, Bělorusko, Jižní Korea. 

Přehled:  

A: vrchní část / látkový potah difuzéru  

B: spodní část / nádržka na vodu  

1: vycházející mlha 2: light button - tlačítko pro ovládání světla 3: ON/OFF button – tlačítko 
pro vypnutí/zapnutí 4: maximální objem 5: keramický disk 6: vývod vzduchu C: elektrický 
kabel D: kartáček k čištění keramického disku 

Vstupní adaptér 100-240V 50/60Hz  
Výstupní adaptér 24V 0.5 mA  
Síla 7,5 W 
 
ZAPNUTÍ DIFUZÉRU:  
 
• ON/OFF tlačítko:  



- 1. stisknutí: difuze probíhá nepřetržitě (automaticky vypne po min. 11 hodinách při 
maximálním objemu) a zapne se režim intenzivního světla 
- 2. stisknutí: difuze probíhá každých 15 sekund (automaticky vypne po min.  21 hodinách při 
maximálním objemu). Kontrolka 2x zabliká jako signál pro změnu režimu.  
- 3. stisknutí: difuzér se vypne.  
• Zapnutí světla (LIGHT tlačítko), pracuje nezávisle na tlačítku ON/OFF: 
- 1. stisknutí: zapne se režim intenzivního světla.  
- 2. stisknutí: měkké, uklidňující světlo.  
- 3. stisknutí: režim mihotajícího se světla (plamen svíčky).  
- 4. stisknutí: světlo se vypne. 
 
*Kvalita provonění: do difuzéru nakapejte 15 – 20 kapek aroma nebo esenciálního oleje 
Estéban paris Parfums, v závislosti na požadované intenzitě.  
 
UPOZORNĚNÍ: Difuzér nepracuje pokud je vody v nádržce příliš málo nebo více než 
maximální objem (200 ml).  
 
Upozornění: Používejte minerální nebo kohoutkovou vodu o pokojové teplotě. Nepoužívejte 
horkou vodu, přístroj se může poškodit. Aroma nebo esenciální olej přidávejte vždy až po 
naplnění nádržky vodou, nikdy ne do prázdné nádržky, přístroj se může poškodit! Velké 
množství aroma nebo esenciálního oleje může difuzér poškodit. Nejtvrdší a nejvíce viskózní 
esenciální oleje mohou přístroj poškodit. Abyste předešli znečištění přístroje a vody 
doporučujeme po každém použití přístroje vodu z nádržky vylít a nádržku i horní kryt vyčistit. 
K čištění použijte savý papír s malým množstvím čistícího prostředku (mýdla, prostředku na 
mytí nádobí... ). K čištění nepoužívejte aerosolové spreje, rozpouštědla nebo abrazivní 
prostředky. Následně přístroj osušte čistým a suchým hadříkem. Zvenčí přístroj čistěte lehce 
navlhčeným hadříkem. Pro přístup ke keramickému disku, otočte ochranným uzávěrem v 
nádržce proti směru hodinových ručiček. Použijte vatovou tyčinku (navlhčenou) a opatrně 
vyčistěte disk, netlačte příliš silně. Po vyčištění otočte ochranný uzávěr do původní polohy. 
Pokud víte, že nebude přístroj delší dobu používán, ujistěte se, že je voda z nádržky vylitá a 
přístroj je vyčištěný a usušený. Uchovávejte na suchém místě. 
 
OPRAVY 
Pokud produkt nefunguje správně, zkontrolujte následující body: 



 
 
Pokud problémy přetrvávají, kontaktujte svého prodejce. 
Výrobce nenese odpovědnost za škody způsobené nesprávným používáním difuzéru. 

 

 


