
Ultrasonický difúzer Édition Easy Pop Color Red 
 

1. Umiestnite prístroj na rovný povrch.  
2. Pripojte k prístroju USB kábel, ale nepripájajte ho ku zdroju.  
3. Zdvihnite horný kryt a naplňte nádržku vodou - max. 100 ml. Neprekročte limit.  
4. Nakvapkajte do vody 10 – 15 kvapiek aromatického alebo esenciálneho oleja.  
5. Nasaďte horný kryt.  
6. Zapojte prístroj ku zdroju elektrického prúdu.   

 
Tlačidlo ON/OFF:  

• Prvým stlačením tlačidla zapnete nepretržitú difúziu s podsvietením (max. doba difúzie 5 hodín pri 
max. naplnenej nádržke). 

• Druhým stlačením tlačidla zapnete non-stop difúziu s 15 sekundovými cyklami (automaticky sa vypne 
po 10 hodinách pri max. naplnenej nádržke). Svetielko 2x blikne ako indikácia zmeny módu. 

• Tretím stlačením tlačidla difúzer vypnete. 
 
Tlačidlo LIGHT: pracuje nezávislo na tlačidle „ON/OFF“ 

• Prvým stlačením tlačidla zapnete farebné podsvietenie (farby sa budú pravidelne meniť). 
• Druhým stlačením tlačidla zasvietite podsvietenie konkrétnej zvolenej farby. 
• Tretím stlačením tlačidla zapnete podsvietenie pripomínajúce svetlo sviečky („mihotajúce sa svetlo“). 
• Štvrtým stlačením tlačidla podsvietenie úplne vypnete.  

 
4 ZÁKLADNÁ ODPORÚČANIA PRE JEDNODUCHÉ KAŽDODENNÉ POUŽÍVANIE: 

- Neprekračujte maximálny objem nádržky na vodu (100 ml) 
- Naplňte nádržku vodou predtým, než do nej nakvapkáte aromatický alebo esenciálny olej 
- Difúzer po každom použití očistite, obzvlášť keramický disk na dne nádržky na vodu 
- Prečítajte si pozorne návod na použitie 

 
Upozornenie: Prístroj nemôže pracovať, ak je množstvo vody príliš malé alebo naopak príliš veľké (viac ako 200 
ml). Používajte minerálnu vodu alebo vodu z kohútika v izbovej teplote. Nepoužívajte horúcu vodu, prístroj sa 
môže poškodiť. Arómu alebo esenciálny olej pridávajte vždy až po naplnení nádržky vodou, nikdy nie do 
prázdnej nádržky, prístroj by sa mohol poškodiť! Veľké množstvo arómy alebo esenciálneho oleja môže difuzér 
poškodiť. Najtvrdšie a najviac viskózne esenciálne oleje môžu prístroj poškodiť.  
Aby ste predišli znečisteniu prístroja a vody odporúčame po každom použití prístroja vodu z nádržky vyliať a 
nádržku aj horný kryt vyčistiť. Na čistenie použite savý papier s malým množstvom čistiaceho prostriedku 
(mydla, prostriedku na umývanie riadu...). Na čistenie nepoužívajte aerosólové spreje, rozpúšťadlá ani 
abrazívne prostriedky. Následne prístroj osušte čistou a suchou handričkou. Zvonku prístroj čistite mierne 
navlhčenou handričkou. Pre prístup ku keramickému disku otočte ochranný uzáver v nádržke proti smeru 
hodinových ručičiek. Použite vatovú tyčinku (navlhčenú) a opatrne vyčistite disk, netlačte príliš silno. Po 
vyčistení otočte ochranný uzáver do pôvodnej polohy. Ak viete, že sa nebude prístroj dlhšiu dobu používať, 
uistite sa, že je voda z nádržky vyliata a prístroj je vyčistený a vysušený. Uchovávajte ho na suchom mieste.  
Distribútor: ARIA PURA s.r.o., Škrobárenská 518/16, Brno. www.ariapura.cz. Krajina pôvodu: Francúzsko.  
 


