
06421288 / 06421289   Aroma difuzér HUTERMANN Y01

Před používáním produktu si pečlivě přečtěte tento návod k použití!

1. Úvod
Vážení zákazníci,
děkujeme Vám za nákup našeho zboží. Před použitím přístroje si přečtěte tento návod. Vylaďte svůj domov 
do atmosféry pohody a klidu pomocí našeho zvlhčovače vzduchu. Vhodné pro aromaterapii, chromotera-
pii (terapie pomocí světla), vzhledem ke svému designu je tento přístroj i stylovým interiérovým doplňkem. 
Tento přístroj přemění vodu na jemnou vodní páru. Přidáte-li do vody pár kapek esenciálního oleje, aroma 
difuzér je působením ultrazvuku rozloží na jemné mikročástice, které provoní váš byt. Můžete si zvolit, jakého 
aromaterapeutického účinku chcete dosáhnout. 

Skořice vás uklidní a rozveselí, grapefruit zbaví podráždění a hněvu, vůně eukalyptu zmírní vaši únavu              
a zvýší mozkovou aktivitu a navíc odežene komáry. Účinky aromaterapie jsou prokázané, čich totiž ovlivňuje 
naši náladu ze všech smyslů nejvíce. Výběrem ze 7 barev LED navíc dosáhnete chromoterapeutického účinku 
(terapie pomocí barevného spektra). Vhodné pro ložnice, obývací pokoje, kanceláře, jóga kluby, fitness a SPA 
centra, masážní salony.

UPOZORNĚNÍ:
●  Přístroj může být používán pouze k účelům povoleným výrobcem.
●  Nenechávejte přístroj v provozu bez dozoru.
●  Nestrkejte do otvorů přístroje žádné předměty.
●  Nezakrývejte nasávací otvory a výdechy ani celý přístroj.
●  Přístroj musí být umístěn na bezpečném místě, mimo dosah dětí.
●  Přístroj umísťujte na pevný a rovný podklad, aby nedošlo k převrhnutí.
●  Přístroj nepoužívejte v prašném prostředí.
●	 Před nalitím vody do difuzéru odpojte napájecí kabel adaptéru ze zásuvky 230V.
●  Nenalévejte do přístroje horkou či minerální/perlivou vodu.
●  Nepoužívejte difuzér bez krytu.
●  Jako aroma používejte pouze přírodní esence bez jiných chemických látek.
●  Nezapínejte přístroj bez nalité vody.
●  Přístroj neumísťujte na přímé sluneční světlo nebo do blízkosti zdrojů tepla (plynový sporák), může dojít k deformaci či poškození plastových částí
   přístroje.
●  Pokud je přístroj, napáječ nebo připojovací kabel poškozené, přístroj NEPOUŽÍVEJTE a předejte k opravě.
●  Přístroj napájejte pouze předepsaným způsobem.
●  Před případným čištěním odpojte přístroj od napájení.
●  Pokud přístroj nepoužíváte, odpojte jej od napájení.

2. Popis
A)   Kryt
B)  Nádoba na vodu
C)  Tampón pro distribuci vody k výdechu
D)  Pouzdro tampónu s pružinou
E)  Výdech difuzéru
F)  Senzorové tlačítko: Zapnutí / Vypnutí LED / Vypnutí

Pro funkci difuzéru je důležité aby tampón byl mokrý a v pouzdře tampónu byla vložena pružinka, slouží k přitlačení mokrého tampónu na výrobník!!!

3. Použití
1)  Najdete vhodný prostor pro umístění přístroje. Zvolte povrch, který je rovný, stabilní, chráněný proti vnějším vlivům a zcela vodě odolný. Neumísťujte  
   přístroj v bezprostřední blízkosti nábytku a na povrchy, které mohou být poškozeny působením vlhkosti nebo v případě rozlití vody.
2)  Přístroj musí být odpojen od zdroje napájení.
3)  Odstraňte kryt otočením ve směru hodinových ručiček a zvednutím nahoru.
4)  Naplňte nádobu vodou k rysce vyznačené na nádobce. Nenalévejte vodu přímo z kohoutku a zabraňte rozlití vody mimo nádobu přístroje. Voda muže být  
   kohoutková o pokojové teplotě. Doporučovaný objem vody je minimálně 40 ml a maximálně 130 ml. Voda by měla přesahovat úroveň rysky maximální  
   hladiny vody. Ujistěte se, že nedochází k žádnému úniku vody z přístroje.
5)  Do nádoby naplněné vodou přidejte několik kapek vonného či esenciálního oleje (obvykle stačí 5 až 10 kapek dle požadované intenzity provonění). Přístroj  
   lze použít pouze s vodě rozpustnými oleji. Do vody s olejem vložte tampón (C) tak aby nasál tekutinu. Do pouzdra tampónu (D) vložte pružinku, poté do  
   pouzdra vložte tampón a pouzdro vložte do přístroje a zajistěte pootočením.
6)  Nasaďte kryt na plastové zámky a pootočením proti směru hodinových ručiček ho zajistěte na základnu přístroje. Pokud není kryt správně nasazený na  
   základnu, muže dojít k úniku vody z přístroje a poškození jeho elektronických součástí nebo povrchu podkladu.
7)  Zapojte USB konektor do počítače nebo jiného vhodného zdroje a zapněte přístroj jemným dotekem na senzorové tlačítko. Přístroj začne ihned uvolňovat  
   jemný mlhový opar s vonnou esencí. Pokud je přístroj připojený ke zdroji napájení a je v provozu, nikdy ho nepřenášejte, nenaklápějte a nepokoušejte se 
    ho vyprázdnit.
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4. Funkce tlačítka Zapnutí / Vypnutí LED / Vypnutí:
●		 První stisknutí tlačítka – přístroj se zapne a začne uvolňovat jemný mlhový opar s vonnou esencí. Přístroj zároveň v intervalech plynule mění barvy pomocí  
   LED podsvícení.
●		 Druhé stisknutí tlačítka – vypne LED podsvícení a ponechá přístroj v provozu pouze s vytvářením mlhového oparu a uvolňováním vonné esence.
●		 Třetí stisknutí tlačítka – přístroj se vypne.

Poznámka:
●	 Během provozu se může měnit množství a intenzita vypouštěné mlhy, toto není příznakem závady.
●		 Pokud je v nádržce nedostatek vody, přístroj přestane vypouštět mlhu.
●  Po použití přístroje jej odpojte od napájení (vyjměte kabel adaptéru ze zásuvky 230V), vylijte zbývající vodu z nádržky a nádržku vysušte.

5. Únik vody
Pokud do přístroje během provozu strčíte nebo jej nakloníte, může dojít k proniknutí vlhkosti do přístroje. V tomto případě:
●	 neprodleně odpojte přístroj od napájení
●	 vylijte zbytek vody z nádržky
●	 jemným třesení vyklepte zbývající vodu z přístroje
●	 po dobu nejméně 24h nechte přístroj vyschnout

6. Údržba, čištění
Po cca 5-6 použitích nebo po 3-5 dnech provozu proveďte vyčištění přístroje:
●	 Odpojte přístroj od napájení a sejměte kryt přístroje (A)
●	 Vylijte zbývající vodu z nádržky.
●	 Vlhkým měkkým hadříkem, namočeným do saponátu, vyčistěte nádržku a případně i tělo přístroje, suchým hadříkem nebo utěrkou poté přístroj vysušte.
●	 Dbejte, aby se při čištění nedostala voda do krytu přístroje (9)
●	 Pro čištění nepoužívejte abrazivní prostředky a rozpouštědla

7. Technické parametry
●		 Objem zásobníku cca 130ml
●		 Provozní napětí 5V / 300mA (přiložen napáječ kabel do USB)
●		 Příkon cca 14W
●		 Podsvícení proměnlivé barvy

8. Záruka a servis
Na zboží je poskytována záruka 24 měsíců. Záruka zaniká zejména v případě, že:
●	 Přístroj nebyl používán podle návodu.
●	 Přístroj byl poškozen nešetrným zacházením.

Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení. Při případnou reklamaci zašlete pro urychlení vyřízení zboží s jednoduchým popisem závady přímo na naší adresu. 
K reklamaci přiložte nákupní paragon. Pokud jste reklamovaný kus sami rozebírali, nemůžeme bohužel Vaši reklamaci uznat.

9. Likvidace produktu
Tento symbol znamená, že by se přístroj neměl vyhazovat do směsného odpadu. Abyste zabránili potencionální škodě na životním prostředí nebo 
zdraví, zodpovědně zařízení zrecyklujte, abyste podpořili udržitelnost obnovy přírodních zdrojů. Pro vrácení vašeho použitého přístroje použijte sběrná 
zařízení a nebo kontaktujte prodejce, od kterého jste zařízení koupili. Ti mohou přístroj zaslat k recyklaci bezpečné pro životní prostředí.
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