
     

 
 

 
Prístroj LILIA je prvým cestovným difuzérom na trhu, ktorý funguje na princípe ultranebulizácie a rozptyľuje 
do ovzdušia mimoriadne drobné mikrokvapky esenciálných olejov. Molekuly esenciálnych olejov tak 
zostávajú vo vzduchu celé hodiny a ich blahodarné účinky môžu pôsobiť dlhšiu dobu. 
Difuzér Lilia dokáže prevoňať vzduch esenciálnymi olejmi priamo z fľaštičky, bez toho aby ste z nej museli 
vybrať kvapkadlo. 
 
POPIS FUNKCIÍ :  Priestor pre difúziu: 60 m2 
 
Zapnite prístroj stlačením vypínača / časovača. 
- 1. stlačenie - modré svetlo: 9 prúdov hmly na úvod a potom 3 prúdy každých 5 minút. Po 2 hodinách 
prevádzky sa prístroj automaticky vypne. 
Výdrž akumulátora: 24 cyklov po 2 hodinách. Fľaštička s objemom 15 ml vystačí na 92 hodín prevádzky. 
 
- 2. stlačenie - zelené svetlo: 9 prúdov hmly na úvod a potom 3 prúdy každých 10 minút. Po 4 hodinách 
prevádzky sa prístroj automaticky vypne. 
Výdrž akumulátora: 18 cyklov po 4 hodinách. Fľaštička s objemom 15 ml vystačí na 164 hodín prevádzky. 
 
- 3. stlačenie: difuzér sa vypne. 
 
Difuzér Lilia je skonštruovaný pre použitie s fľaštičkami esenciálnych olejov s objemom 5 ml, 10 ml a 15 ml. 
 
Keď nie je difuzér v prevádzke a je postavený na podstavci, lítiový akumulátor sa dobije v priebehu 2 hodín. 
 
Je nutné vybrať kvapkadlo? 
K prevádzke tohto prístroja nie je nutné vyťahovať kvapátko z fľašťičky. 
Ak chcete vytiahnuť fľaštičku esenciálneho oleja nainštalovanú v difuzéru Lilia, obráťte prístroj hore dnom a 
niekoľko minút počkajte, aby všetok olej v difuzéru stiekol späť do fľaštičky (návrat oleja do fľaštičky 
spomaľuje kvapkadlo). Potom difuzér z fľaštičky odskrutkujte. 
 
Keď sa výrobok dobíja, okolo otvoru pre difúziu svieti červené svetlo, ktoré po úplnom nabití zhasne. 
 
TECHNICKÝ POPIS : 
 
Rozmery výrobku: 170 (V) x 42 mm (P) 
Rozmery dobíjacieho podstavca: 27 (V) x 62 mm (P) Technológia difúzie: ultranebulizace 
Kompatibilita: fľaštičky esenciálnych olejov s objemom 5 ml, 10 ml a 15 ml 
Dobíjací podstavec a kábel USB sú súčasťou balenia. Dodaný napájací / USB adaptér: vstup 100-240 V 
str., 50/60 Hz, 0,3 A - výstup 5 V ss., 1 000 mA Hmotnosť výrobku: 112 g 
Hmotnosť dobíjacieho podstavca: 22 g  Doba dobíjania: 2 hodiny 
Príkon: 5 W, 5 V, 1 000 mA   Akumulátor: lítiový, 1 200 mAh  
 
 
Upozornenie 
Husté oleje, ako je napr olej amyris, pačuli a iné, môžu prístroj upchať. V takom prípade očistite otvor, 
ktorým vychádza hmla, vatovou tyčinkou namočeou v liehu. Ak si želáte vykonávať difúziu hustejších 
olejov, môžete ich zmiešať s tekutějšími esenciálnymi olejmi, napríklad s pomarančovým alebo citrónovým. 
Používajte len esenciálne oleje a zmesi určené na difúziu do ovzdušia. 
NEPOUŽÍVAJTE CHEMICKÉ OLEJE A DILUTE OLEJE ! 



NÁVOD NA POUŽITIE : 
1. Používajte IBA 100% čisté prírodné esenciálne oleje . 
2. Odstráňte kryt. 
3. Odskrutkujte viečko fľaštičky esenciálneho oleja. 
4. Obráťte difuzér hore nohami a naskrutkujte ho na fľaštičku esenciálneho oleja miesto viečka. 
5. Uistite sa, že je fľaštička v difúzeri úplne zatiahnutá, ale pri uťahovaní nevyvíjajte nadmernú silu. 
6. Obráťte prístroj naspäť a opatrne ním zatraste (aby začal esenciálny olej stekať do difúzneho 
zariadenia). 
7. Znova nasaďte kryt. 
8. Položte prístroj na dobíjací podstavec. 
9. Pomocou kábla USB zapojte podstavec do konektora USB alebo prostredníctvom dodaného 
napájacieho adaptéra do elektrickej zásuvky. 
10. Prístroj je pripravený na použitie a zároveň sa dobíja, aby ste ho neskôr mohli z dobíjacieho podstavca 
zložiť a používať ho napájaný akumulátorom. 
 
 

 
Kryt 

 

Fľaštiččka esenciálnbeho oleja ( nieje súčasťou balenia) 
 

 

Otvor pre výstup difúzovaného esenciálneho oleja 
 

Vypínač/časovač Difuzér 

 
 
 
Nabíjací  podstavec 

 
 
 

Kábel USB a napájací/ USB adaptér 
 
 
 
 
 
ÚDRŽBA : 
 
Pomocou navlhčenej vatovej tyčinky jemne utrite vonkajšiu časť kovového disku, aby ste ju zbavili 
prípadných usadenín, a v prípade potreby nakvapkajte do nádržky 3 alebo 4 kvapky liehu a zahájte difúziu. 
Nepoužívajte bežné čistiace prostriedky. 
 
 
 


