
 
Návod pre správne a bezpečné použitie ultrazvukového difuzéra určeného pre vonné a 
esenciálne oleje s USB napájaním.   
 
 Pozorne si prečítajte pokyny a výstrahy obsiahnuté v tomto návode a uchovajte ho pre budúce použitie počas celej životnosti výrobku. Tento návod 
poskytuje dôležité informácie o funkčnosti, inštaláciu, bezpečnosti použitia a údržby výrobku.  
 
1 | Použitie  
Prístroj sa smie používať len na účely pre ktoré bol navrhnutý, to znamená, ako ultrazvukový difuzér určený pre vonné a esenciálne oleje. Akékoľvek 
iné použitie je považované za nesprávne a teda nebezpečné. Predajca nepreberá zodpovednosť za prípadné škody vyplývajúce z nevhodného alebo 
chybného použitia prístroja. Prístroj nie je určený na použitie deťmi a osobami so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými vlastnosťami 
alebo v neprítomnosti osoby so znalosťami a skúsenosťami so správnym použitím prístroja. Výrobok nie je určený pre deti na hranie.  
 
2 | Vlastnosti  
Prístroj rozptyľuje vašu obľúbenú vôňu do priestoru. Pri ultrazvukové difúziu nedochádza k spaľovaniu vonné esencie ako u bežných aróma lámp, ale k 
jemnému uvoľňovaniu vonné esencie atomizáciou a postupným odparovaním vody. Pri tomto procese dochádza k prirodzenému zvlhčovanie vzduchu 
a prevoňanie životného prostredia. Ultrazvukový difuzér slúži tiež ako interiérový doplnok. Vytvára ľahký hmlový opar a spoločne s podsvietením 
jemnými pastelovými farbami prispieva k vytvoreniu príjemnej relaxačné atmosféry. Vzhľadom k produkovaniu pary pri hmlového efektu musí byť 
prístroj umiestnený vždy na povrch odolný proti vlhkosti. 
 
3 | Všeobecné pokyny  
1. Po vybalení prístroja a odstránení obalu skontrolujte, či je zariadenie vcelku a bez viditeľného poškodenia. 2. Pred vlastným pripojením prístroja 
skontrolujte aj napajací kábel. 3. Používajte iba a výhradne napájací kábel USB dodávaný s prístrojom. 4. Prístroj neobaľujte žiadnymi materiálmi; 5. 
Pravidelne kontrolujte napájací kábel USB a nepoužívajte prístroj v prípade jeho poškodenia alebo poruchy; 6. Použitie akéhokoľvek elektrického 
spotrebiča vyžaduje dodržiavanie niekoľkých základných pravidiel, ako sú: - nenechávajte prístroj bez dozoru; - nevyťahujte napájací kábel USB zo 
zdroja napájania ťahom; - nevystavujte prístroj poveternostným vplyvom a udržujte ho mimo dosahu zdrojov tepla; - zabráňte používanie prístroja 
deťmi alebo nespôsobilými osobami bez dozoru; 7. Zabráňte otrasom a nárazom do prístroja, pri ktorých by mohlo dôjsť k znehodnoteniu jemných 
elektronických súčastí; 8. Nepoužívajte prístroj, pokiaľ je nádoba na vodu prázdna; 9. Pred každým čistením alebo údržbou, zariadenie odpojte od 
zdroja napájania vytiahnutím napájacieho kábla USB; 10. Zabráňte priamemu prúdeniu pary na iné elektrické zariadenie a nikdy neukladajte na vývod 
pary v hornej časti prístroja iné elektrické zariadenie; 11. V prípade poruchy alebo nesprávnej funkcie je potrebné prístroj vypnúť a zamedziť 
manipulácii s ním; 12. Ak sa rozhodnete dlhšie prístroj nepoužívať, je nutná jeho likvidácia v súlade so zákonom o likvidácii elektrických zariadení a 
zariadení, ktoré obsahujú elektronické komponenty. 
 

 
 
 
 
5 | Technické špecifikácie  
Ultrazvukový difuzér Rozmery: priemer 120 mm x výška 190 mm  
Vstupné napätie: DC 5V Výkon: 3W Objem nádržky: 235 ml  
Doba prevádzky na 1 naplnenie: 9 až 10 hodín 
 
 
 
6 | Návod na obsluhu 
 Prvé použitie 1. Opatrne vyberte difuzér z obalu a uistite sa, že na prístroji a jeho súčastiach nie sú viditeľné žiadne viditeľné škody. V takom prípade 
prístroj nepoužívajte a obráťte sa na svojho predajcu. 2. Nájdite vhodný priestor na umiestnenie prístroja. Zvoľte povrch, ktorý je rovný, stabilný, 
chránený proti vonkajším vplyvom a úplne vode odolný. Neumiestňujte prístroj v bezprostrednej blízkosti nábytku a na povrchy, ktoré môžu byť 



poškodené pôsobením vlhkosti alebo v prípade rozliatia vody. 3. Prístroj musí byť odpojený od zdroja napájania. 4. Odstráňte kryt otočením v smere 
hodinových ručičiek a zdvihnutím nahor. 5. Naplňte nádobu vodou k ryske vyznačenej na nádobe. Nenalievajte vodu priamo z kohútika a zabráni 
rozliatiu vody mimo nádobu prístroja. Voda by mala presahovať úroveň senzora hladiny vody, inak prístroj nefunguje. Uistite sa, že nedochádza k 
žiadnemu úniku vody z prístroja. 6. Do nádoby naplnenej vodou pridajte kvapky vonného či esenciálneho oleja (zvyčajne stačí 5 až 10 kvapiek podľa 
požadovanej intenzity vône).  Odporúčame používať rad esenciálnych olejov  www.ALTEVITA.sk . 7. Nasaďte kryt. 8. Zapojte USB konektor do 
počítača alebo iného vhodného zdroja a zapnite prístroj jemným dotykom na senzorové tlačidlo. Prístroj začne uvoľňovať jemný hmlový opar s 
vonnou esenciou Pokiaľ je prístroj pripojený k zdroju napájania a je v prevádzke, nikdy ho neprenášajte, nenakláňajte a nepokúšajte sa ho vyprázdniť. 
Bežné použitie Pri bežnom používaní prístroja postupujte od bodu 3. 
 
Funkcia tlačidla Zapnutie / Vypnutie / Ovládanie podsvietenia  
1. stlačení tlačidla - prístroj sa zapne a začne uvoľňovať jemný hmlový opar s vonnou esenciou. Prístroj zároveň v intervaloch plynule mení farby 
pomocou LED podsvietenia. 2. stlačení tlačidla - vypne LED podsvietenie a ponechá prístroj v prevádzke len s vytváraním hmlového oparu a 
uvoľňovaním vonné esencie. 3. stlačení tlačidla - prístroj sa vypne. Po každom použití prístroj vypnite. Nikdy nezapínajte prístroj, pokiaľ je nádoba na 
vodu prázdna. Prístroj sa automaticky vypne, ak klesne voda pod minimálnu hladinu.  
 
7 | Bezpečnostné upozornenie  
Umiestnite elektrický adaptér v bezpečnej vzdialenosti od vlhkosti, ktorá prirodzene vzniká produkciou pary prístrojom. - Pokiaľ dochádza k nadmernej 
produkcii vlhkosti v pare, môže to byť spôsobené vodou. Nalejte do nádoby čerstvou vodou. - Pri nízkej hladine vody sa difuzér automaticky vypne a 
bliká kým sa do nádoby nedoplní voda v objeme minimálne nad úroveň senzora nízkej hladiny vody. - nenakláňajte a nepremiestňujte prístroj, 
nepokúšajte sa prístroj vyprázdniť alebo naplniť, pokiaľ je v zapnutom stave a pripojený do elektrickej siete. 
 
8 | Čistenie a údržba  
Pred každým čistením prístroj vždy vypnite a odpojte USB kábel zo zdroja napájania. 1. Prístroj čistite jemným a jemne navlhčenou handričkou po 
každom použití, aby sa zabránilo tvorbe vodného kameňa a škvŕn. Usadzovaniu vodného kameňa má negatívny vplyv na prevádzku prístroja a znižuje 
jeho životnosť. Veko prístroja obsahuje elektronické súčiastky a nesmie prísť do kontaktu s vodou alebo čistiacimi prostriedkami. 2. Ak prístroj 
nepoužívate denne ale iba príležitostne, je dôležité ho po každom použití dôkladne očistiť a osušiť. 3. Na čistenie prístroja nepoužívajte kefy, chemické 
čistiace prostriedky, výrobky pre čistenie okien, nábytku a podobne. 4. Odporúčame úplne vyprázdniť a vyčistiť nádobu zakaždým, keď použijete iný 
druh vonného či esenciálneho oleja a v každom prípade výmeny vody, aby sa zabránilo spôsobeniu nepríjemných pachov. 5. Výkon prístroja závisí na 
kvalite vody, ak je voda príliš tvrdá, je vhodné použiť destilovanú vodu.  
 
9 | Záručné podmienky  
Na prístroj sa vzťahuje zákonná záruka na dobu dvoch rokov od dátumu nákupu. - Platnosť záruky musí byť preukázaná daňovým dokladom o 
zakúpení (faktúrou alebo príjmovým dokladom) a vzťahuje sa len na časti prístroja, ktoré sú defektné z výroby alebo sa týkajú výrobné chyby materiálu. 
- Záruka sa nevzťahuje na chyby spôsobené opotrebovaním, náhodným rozbitím, nevhodným používaním z dôvodu nedodržania užívateľské príručky, 
nedbalosťou pri použití alebo zanedbanej údržby. - Zo záruky sú tiež vylúčené: - Údržba, oprava alebo výmena dielov podliehajúcich bežnému 
opotrebovaniu; - Akákoľvek úprava alebo modifikácie výrobku; - Akákoľvek ujma spôsobená nehodou vyplývajúce z nesprávneho alebo nevhodného 
používania prístroja; - Škody spôsobené nedodržaním postupov v užívateľskej príručke; - Oprava neoprávnenou osobou alebo zákazníkom; - 
Nepredvídateľné udalosti: blesky, záplavy, požiar, a podobne; 
 
10 | Riešenie problémov 
 PROBLÉM Prístroj nesvieti Prístroj nevytvára hmlový opar  
MOŽNÁ PRÍČINA USB konektor nie je zapojený. Počítač je v úspornom režime. Nedostatok vody.  
RIEŠENIE Skontrolujte zdroj napájania, prípadne deaktivujte úsporný režim v počítači. Vypnite prístroj a doplňte vodu po značku . 
 
DISTRIBUTOR : ALTEVITA s.r.o., nám. Slobody 10, 92101 Piestany, www.altevita.sk  info@altevita.sk 
 

www.altevita.sk – kompletná ponuka 100% prírodných 
esenciálnych olejov 

 


