
CZ: Ultrazvukový difuzér NELUMBO 
 
SPECIFIKACE 
Název: Nelumbo 
Rozměry: průměr 12 cm, výška 13 cm 
Objem: 50 ml 
Napětí difuzéru: 5 V (1 A), 5 W 
 
Difuzér se skládá z: 

- Horního krytu 
- Nádržky na vodu 
- Základny (obsahuje keramický disk, rysku pro max. objem, ventilace, tlačítko pro 

zapnutí) 
- Adaptér (pro zapojení do zásuvky) 

 
NASTAVENÍ DIFUZÉRU 

Počet zmáčknutí   
 Difuze Světlo 

1x Zapnuto Měnící se barvy 
2x Zapnuto Jednobarevné podsvícení 
3x Zapnuto Vypnuto 
4x Vypnuto Vypnuto 

 
Důležité upozornění před použitím:  
A: Zapojte elektrický kabel do difuzéru a následně jej umístěte na rovný povrch.  
 
B: Do difuzéru nalijte vodu (doporučujeme vodu z kohoutku nebo minerální vodu, ne však 
demineralizovanou vodu). 
 
C: Doporučujeme použít ve vodě rozpustné esenciální oleje. Mějte na paměti, že esenciální 
oleje jsou korozivní a můžou tak mít vliv na funkce přístroje. Dbejte opatrnosti a dodržujte 
návod na použití, případně kontaktujte prodejce difuzéru pro více informací.  
 
D: V případě, že se difuzér převrátí během difuze, voda může vytéct do přístroje. Odpojte 
difuzér z elektriky a všechnu vodu vylijte. Následně dejte přístroj do vertikální polohy a 
nechte ho v dobře větrané místnosti 3 dny vyschnout. Jestliže poté difuzér nefunguje 
správně, kontaktujte prodejce difuzéru.  
 
INSTALACE 

1. Zvedněte horní skleněný kryt 
2. Naplňte nádržku vodou. Nepřekračujte max. objem nádržky (50 ml).  
3. Přidejte 2-3 kapky esenciálního oleje. 
4. Nasaďte skleněný kryt zpět na difuzér.  
5. Zapojte adaptér do difuzéru a následně do zásuvky.  
6. Zmáčkněte tlačítko pro zapnutí a užívejte si voňavou relaxaci.  

Poznámka:  
- Zkontrolujte, kam směřuje tlačítko pro zapnutí. Musí směřovat směrem dolů.  



- Rukou zatlačte na difuzér, jakmile uslyšíte zvuk zmáčknutí tlačítka, difuzér začne 
provoňovat. 

 
ÚDRŽBA 
1. Vypojte difuzér ze zásuvky.  
2. Elektrický kabel odpojte z difuzéru.  
3. Zvedněte horní skleněný kryt.  
4. Opatrně vyprázdněte nádržku na vodu. 
5. Vyčistěte difuzér jednou až dvakrát za měsíc bílým vinným octem, nalijte jej do 

nádržky na vodu a nechte působit, dokud veškerý vodní kámen nezmizí.  
6. Pokud difuzér delší dobu nepoužíváte, mějte jej vyčištěný a vysušený.  

 
 

 
 


