
Návod k použití NEBULIZÉR SEASONS - AERO SM (bílý, zelený) 
 

• PŘEHLED 
Hlavní jednotka 
 

1. Vnitřní víčko 
2. Otvor pro rozprašování oleje 
3. Lahvička s esenciálním olejem 
4. Tlačítko TIMER pro časování (1 h/2 h/5 h) 
5. Tlačítko POWER pro nastavení intenzity (nízká/vysoká) 
6. Silikonový prsten 
7. Otvor pro USB 
8. Horní kryt trysky 
9. Přívod vzduchu 
10. Trubička s olejem 
11. Horní kryt z pryskyřice 
12. Silikonová zátka 
13. Otvor pro nabíječku baterie 
14. USB-A/USB-C 
15. Popruh na přenášení 
 
 
• NÁVOD K OBSLUZE 

Vždy pokládejte difuzér na rovný, pevný a vyrovnaný povrch.  
 

1. Zapojte přiložený nabíjecí kabel do přístroje, připojte jakýkoliv DC 5V 1A USB adaptér 
pro nabíjení v zásuvce.  
Čas nabíjení: 5 hodin 
Doba provozu: až 11 hodin 

2. Zvedněte horní kryt difuzéru a vnitřní víko. Vytáhněte trysku ven z přístroje. 
3. Vezměte trysku, pevně ji držte a otočte lahvičkou na olej ve směru hodinových 

ručiček. Naplňte lahvičku vašim oblíbeným esenciálním olejem nebo vložte přímo 
lahvičku s oblíbeným olejem namísto té původní. Opět vezměte trysku, držte ji a 
lahvičkou otočte proti směru hodinových ručiček.  

4. Vložte trysku i s lahvičkou zpět do přístroje. Ujistěte se, že je tryska správně vložená, 
musí být v rovině s označením trysky (indicated mark). Dejte zpět vnitřní víčko a horní 
kryt.   

 
Pozn.  

- Pro co nejlepší provonění doporučujeme použít přírodní esenciální oleje. Umělé vůně 
by mohly poškodit přístroj.  

- Během provozu nevytahujte trysku ani nemanipulujte s přístrojem.  
- Vždy pokládejte difuzér na rovný, pevný a vyrovnaný povrch. Koberce, koberečky a 

jiné nerovné povrchy mohou ovlivnit větrací systém.  
- Můžete použít jakoukoliv lahvičku s vašim oblíbeným esenciálním olejem o objemu 5 

ml, 10 ml nebo 15 ml. Trubičku na olej můžete zaříznout dle potřeby, s ohledem na 
velikost vložené lahvičky s olejem. (Ujistěte se, že zkracujete plochou část trubičky.) 



Popruh na přenášení – odstraňte silikonovou zátku a zašroubujte přezku ve směru 
hodinových ručiček k přístroji.  
 

• NASTAVENÍ PŘÍSTROJE 
 
TLAČÍTKO POWER: stiskněte tlačítko pro zapnutí přístroje. Nastavit jednu ze dvou intenzit. 
Nízká intenzita: interval 5 minut zapnuto/10 minut vypnuto 
Vysoká intenzita: interval 5 minut zapnuto/5 minut vypnuto 
 
TLAČÍTKO TIMER: stiskněte tlačítko pro změnu provozní doby. Nastavit lze 1 h/2 h/5h 
 
LED SVĚTLO: stiskněte dlouze tlačítko POWER a vyčkejte na zapnutí LED podsvícení. Dalším 
přidržením změníte barvu LED podsvícení. Tlačítko držte tak dlouho, dokud se světlo 
nezmění na vámi preferované barvě.  

- Nastavit lze měnící se barvy, světle modrou, světlo imitující světlo svíčky nebo fialové 
světlo.  

- Je-li baterie vybitá, rozsvítí se červeně blikající světlo.  
 
INDIKÁTOR NABITÍ BATERIE (SYMBOL SLUNÍČKA): Je-li baterie vybitá, bliká červené světýlko. 
Po nabití baterie na 100 % se rozsvítí zelené světýlko.  
 

• ČISTĚNÍ A ÚDRŽBA 
*Během čistění přístroje vždy odpojte USB kabel od přístroje.  
 

1. Držte spodek přístroje a zvedněte horní kryt a vnitřní víko.  
2. Prázdnou lahvičku od oleje naplňte lihem o koncentraci nižší, než je 75 %.  
3. Opět přístroj zapojte do zásuvky a zapněte na 5 minut.  
4. Po 5 minutách přístroj vypněte, vytáhněte trysku a oddělejte horní kryt trysky.  
5. Vezměte vatovou tyčinku namočenou do alkoholu a opatrně vyčistěte trysku.  
 
Důležité: Ujistěte se, že během čištění není tryska nebo přístroj otočený směrem dolů, 
mohlo by dojít k rozlití oleje a poškození přístroje.  
 
Poznámky:  
- Nikdy nepoužívejte k čištění alkohol o vyšší koncentraci než 75 %, mohlo by dojít ke 

zničení přístroje. 
- Alkohol je hořlavý, během čištění dostatečně větrejte, abyste předešli vzniku požáru.  
- Pro dosažení co nejlepšího provonění čistěte trysku 1-2x týdně.  
- Před výměnou esenciálního oleje za jiný vyčistěte trysku i trubičku na olej.  
- Intenzita provonění se může lišit v závislosti na nastavení a také na druhu použitého 

oleje. Vyzkoušejte různá nastavení a zjistěte, jaké vám bude nejvíce vyhovovat. 
- Používejte pouze čisté přírodní esenciální oleje abyste předešli poškození přístroje 

nebo jeho částí.  
 

 
• BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 
1. Nikdy nepoužívejte difuzér k jinému účelu, než ke kterému je určený. 



2. Před použitím přístroje si pečlivě přečtěte návod k použití.  
3. Před použitím přístroje odstraňte veškeré obalové materiály. 
4. Používejte pouze USB kabel, který je součástí balení. Předejdete tak poškození 

přístroje.  
5. Při odpojování napájecího adaptéru přidržte rukou tělo adaptéru, netahejte za 

kabel.   
6. Po nabití baterie na 100 % prosím odpojte USB kabel. 
7. Pokud nebudete přístroj delší dobu používat, nebo při jeho přemisťování, odpojte 

napájecí adaptér, vyjměte lahvičku s olejem a přístroj před uskladněním vyčistěte. 
8. Předejděte přemisťování přístroje během provoňování. Pokud jej přesto budete 

přemisťovat, držte celý přístroj pevně v rukou.  
9. Opatření uvedená v tomto manuálu mají zajistit bezpečné a správné používání tohoto 

přístroje a zabránit tak jakémukoli nebezpečí nebo rozbití, které by mohly nastat 
nesprávným zacházením. 

10. „VAROVÁNÍ“ obsahuje důležité bezpečnostní pokyny. Dodržujte tyto pokyny. 
 

• VAROVÁNÍ  
 

1. Toto zařízení není určeno pro používání osobami se sníženými fyzickými nebo 
kognitivními schopnostmi, bez potřebných zkušeností nebo znalostí, pokud nebyli 
vyškoleni k správnému používání zařízení osobou odpovědnou za jejich bezpečnost a 
neporozuměli souvisejícím rizikům. 

2. V případě, že se z přístroje začne kouřit, ucítíte zápach nebo neobvyklé zvuky či jiné 
anomálie, okamžitě jej přestaňte používat a vypojte jej ze zásuvky. Mohlo by dojít k 
poškození, zásahu elektrickým proudem nebo k úpravě tohoto produktu. 

3. Neupravujte, neopravujte ani jinak nedemontujte tento přístroj, mohlo by dojít 
k požáru, elektrickému šoku či jinému poškození.  

4. Při likvidaci přístroje ho doporučujeme zlikvidovat na sběrném místě pro recyklaci 
elektrických a elektronických zařízení, nikoli s domovním odpadem. 

5. Když tento produkt zůstane delší dobu nepoužíván, vyjměte z něj lahvičku s olejem a 
odpojte přístroj ze zásuvky. Předejdete tak nebezpečí úrazu elektrickým proudem. 

6. Přístroj nabijte min. 1x za 3 měsíce. Doporučujeme takto udržovat stav a životnost 
baterie.  

7. Udržujte přístroj v dostatečné vzdálenosti od zdrojů horka a míst s vysokým tlakem.  
8. Přístroj nerozbijte ani nepoškoďte.   
9. Ujistěte se, že přístroj má správnou teplotu. Nesprávná teplota by mohla ovlivnit 

životnost baterie. Teplota během nabíjení: 0°- 45°C. Teplota během provozu: 0°- 
50°C.  

10. Tento produkt musí být odpojen během čištění a údržby odpojen od zdrojů elektrické 
energie. 

11. Při manipulaci s olejem nebo lahvičkou na olej dbejte zvýšené opatrností a 
nepotřísněte nábytek. V případě pokapání nábytku olej okamžitě setřete, aby 
nedošlo k odbarvení vnějšího povrchu výrobku nebo nábytku. 

12. Tento výrobek není zdravotnickým zařízením. Nedoporučuje se přímé vdechování 
esencí vycházejících z difuzéru. 

13. Pokud máte nějaké speciální zdravotní problémy či indispozice, jako je např. 
těhotenství, selhání plic, rakovina, epilepsie nebo jiná onemocnění, poraďte se před 



použitím éterických olejů se svým lékařem. Pokud se začnete cítit nepříjemně, 
přestaňte produkt používat a vyvětrejte. 

14. Esenciální oleje jsou vysoce koncentrované a je třeba s nimi vždy zacházet opatrně, 
včetně množství při každém použití.  

15. Nedotýkejte se difuzéru mokrýma rukama a buďte opatrní, aby nedošlo k potřísnění 
přístroje vodou, mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem. 

16. Přístroj není hračka. Nedovolte dětem, aby s přístrojem manipulovali. Mohlo by dojít 
k zasažení dětí elektrickým proudem.  

17. Abyste předešli vzniku požáru, úrazu elektrickým proudem či poškození přístroje, 
neumisťujte přístroj na níže uvedená místa:  
- Prostředí vystavená přímému slunečnímu záření či vysokým teplotám. 
- Nádoby pod tlakem či hořlaviny. 

• 18. Nedoporučujeme používat jednosložkové esenciální oleje používané v základech 
parfému (především Vetiver nebo Santalové dřevo), jsou příliš viskózní. Používejte 
spíše směsi olejů, ty jsou během difuze snáze rozptýleny.  
 

• INFORMACE O PŘÍSTROJI 
 
Název přístroje:   Aero SM 
Kód přístroje:    SSAW-002 
Rozměry přístroje:   průměr 90 mm x 155 mm 
Materiál:    pryskyřice, PP 
Příkon:    5 V (1 A) 
Baterie:    3,6 V (= 2500 mAh) 
Váha hlavní jednotky:  795 g 
Pokrytí:    až 1200 m2 

Doba provozu:   1/2/5 hodin (s intervaly) 
Vhodný esenciální olej:  kterýkoliv o objemu 5 – 15 ml 
 
Vyrobeno v Číně.  
SSAW LLC 
seasonslife.com 
 

• ZÁRUKA 
Je součástí originální návodu k použití, který je součástí balení 
 

• ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ 
PROBLÉM MOŽNÁ PŘÍČINA  ŘEŠENÍ 
Difuzér nejde zapnout. 
Difuzér se vypne před 
koncem provozní 
doby. 

Nedostatek baterie. Použijte USB-C kabel, který je 
součástí balení a nabijte difuzér.  

Difuzér je zapnutý, ale 
neprovoňuje 
(nedocház+P6+O4 

Tryska není správně 
nasazená.  

Vyjměte trysku a znovu ji správně 
nasaďte do přístroje.  

Lahvička s olejem je 
prázdná nebo hladina oleje 
nedosahuje konce trubičky.  

Přilijte do lahvičky více oleje nebo 
vložte jinou lahvičku nebo jinou 
trubičku.  



Použili jste jednosložkové 
esenciální oleje. +P6+O4 

Smíchejte použitý olej s jiným 
(vhodnějším) nebo použijte úplně 
jiný olej.  

Trubička na olej není 
správně napojena na 
lahvičku s olejem.  

Znovu a správně vložte trubičku 
do trysky.  

Olej prosakuje z 
trysky/difuzéru/lahvič
ky. 

Tryska/difuzér/lahvička je 
nakloněná nebo není ve 
správné poloze.  

Vždy pokládejte difuzér na stabilní 
a rovný povrch. Nikdy 
nenaklánějte přístroj ani jej 
neumisťujte na nerovný povrch.  

 
• Nedemontujte ani neopravujte přístroj sami. V případě, že nemůžete odstranit 

problém, kontaktujte prodejce.  
 
 
 
 

 


