
BLOOMY LOTUS NEBULIZÉR BAMBOO (DOBÍJECÍ) – návod k použití 
 
Před použitím si pečlivě přečtěte návod k použití. 
 
BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ: 

• Nikdy nepoužívejte přístroj k jiným účelům, než ke kterým je určen. 
• Před použitím si pečlivě přečtěte návod k použití. 
• Před použitím odstraňte všechny obaly. 
• Použijte jedině USB typu C, který je součástí balení, předejdete tak poškození 

produktu.  
• Při vypojování USB kabelu raději přidržte přístroj rukama.  
• Pokud neplánujete přístroj delší dobu používat nebo jej chcete přemístit, odpojte 

přístroj ze sítě, vyndejte lahvičku s aroma olejem a vyčistěte lahvičku (případně celý 
přístroj) před jeho uskladněním.  

• S přístrojem během difuze nehýbejte. 
• Tento přístroj není hračka, uchovávejte ho mimo dosah dětí.  
• Preventivní varovná opatření uvedená v tomto návodu mají zajistit bezpečné a 

správné použití tohoto přístroje a mají předejít jakémukoli nebezpečí, které by 
hrozilo uživateli nebo ostatním.   

• „VAROVÁNÍ“ obsahuje důležité bezpečnostní pokyny. Pečlivě si tyto pokyny přečtěte. 
 
VAROVÁNÍ 

- Toto zařízení není určeno pro osoby se sníženou fyzickou nebo kognitivní kapacitou 
bez nezbytných zkušeností či znalostí. Pouze v případě, že byli tyto osoby vyškoleny, 
jak správně používat zařízení, a to osobou zodpovědnou za jejich bezpečí a chápou 
všechna možná rizika. 

- Přestaňte přístroj okamžitě používat a vypojte ho ze sítě v případě, že ucítíte kouř, 
zápach, uslyšíte neobvyklé zvuky nebo v případě, kdy se objeví jiné abnormality.  

- Neupravujte, neopravujte ani nedemontujte toto zařízení, mohli byste způsobit 
požár, elektrický výboj nebo jiné poškození.  

- Pro likvidaci přístroje doporučujeme sběrné místo pro recyklaci elektrického zařízení, 
ne běžný komunální odpad. 

- Pokud není přístroj dlouhou dobu používán, musí být odpojen od USB. V opačném 
případě může dojít k elektrickému šoku.  

- Ujistěte se, že zařízení alespoň jednou za 3 měsíce nabijete. Udržujte v zařízení určité 
množství baterie, jinak by to mohlo negativně ovlivnit kvalitu baterie. 

- Udržujte produkt mimo zdroje tepla, vysokotlaká místa a nerozbijte nebo nepoškoďte 
produkt. 

- Ujistěte se, že používáte zařízení v teplotním rozsahu uvedeném níže, jinak může 
dojít ke snížení životnosti baterie.  
Nabíjení: 15°- 45°C Pracovní režim: 0° - 60°C 

- Před čištěním a údržbou musí být tento výrobek odpojen od zdroje napájení. 
- Vyvarujte se prosím kapání esenciálního oleje na vnější stranu produktu nebo na 

nábytek. Pokud dojde k náhodnému kapání esenciálního oleje, okamžitě jej otřete, 
aby nedošlo ke změně barvy vnějšku produktu nebo nábytku.  

- Tento produkt není lékařské zařízení. Přímé vdechování vycházející voňavé mlhy 
z přístroje se nedoporučuje. 



- Máte-li nějaké zvláštní fyzické potíže, jako je těhotenství, selhání plic, rakovina, 
epilepsie nebo jiná onemocnění, poraďte se před použitím esenciálních olejů se svým 
lékařem. Pokud se začnete cítit nepohodlně, přestaňte výrobek používat a otevřete 
okna pro větrání. 

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

- Nemanipulujte s hlavní jednotkou a zásuvkou mokrýma rukama a nedovolte, aby se 
na ně rozlila voda nebo jiné tekutiny, protože by mohlo dojít k úrazu elektrickým 
proudem. 

- Tento výrobek není určen pro použití osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, 
smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, 
pokud na ně nebude dohlíženo nebo na ně nebude dohlížet osoba odpovědná za 
jejich bezpečnost nebo osoba poučená o používání výrobku. 

- Nedovolte dětem používat tento výrobek. Uchovávejte mimo dosah dětí, mohlo by 
dojít k úrazu elektrickým proudem a zranění. Děti by měly být pod řádným dohledem, 
aby bylo zajištěno, že si s tímto výrobkem nebudou hrát. 

- Abyste předešli elektrickému šoku, zranění nebo zničení přístroje, neumisťujte 
přístroj na tato místa:  
1. Prostory vystavené přímému slunečnímu záření a vysokým teplotám, 

v dostatečné vzdálenosti od možného zdroje požáru. 
2. Předměty pod tlakem a hořlavé objekty. 

- 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. 

 
Záruční list je součástí originálního návodu k použití. 
 
PARAMETRY:  
Název produktu:   Bamboo (dobíjecí) 
Kód modelu:    BLP-002R 
Velikost produktu:   cca 80 mm (výška) x 84,2 mm (šířka) 
Materiál:    PP, hliník 
Síla:     5V = 1A 5W 
Lithiová baterie:   3,6V = 2500mAh 9Wh 
Váha hlavní jednotky:  330 g 
Hmotnost hlavní jednotky:  240,5 g 
Pokrytí:    do 80 m2 

Použití:    interiér  
Doba provozu:  1/2/5 hodin 
Designováno:    v USA 
Výrobce:   Bloomy Lotus LLC 
Vyrobeno v Číně 
 
 
 
 
 



ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ 
Pokud jste zaznamenali potíže s funováním přístroje, postupujte podle níže uvedených 
pokynů pro odstranění a vyřešení problémů. 
 

PROBLÉM MOŽNÁ PŘÍČINA ŘEŠENÍ 
Přístroj nejde 
zapnout. 

Je vybitá baterie. 
 
 
Přístroj nebyl dlouho zapnutý.  

Nabijte baterii, dokud se 
nerozsvítí zelené LED světlo.  
 
Pokud je spotřebič zcela vybitý, 
nabíjejte jej prosím několik 
minut, aby se zařízení aktivovalo 
a dobilo. 

Přístroj je zapnutý, 
ale nevychází z něj 
vonná mlha. 

Tryska není správně 
připojena.  

Odstraňte trysku a znovu ji 
správně zasuňte do drážky. 

Lahvička s olejem je prázdná 
nebo je oleje příliš málo 
(hladina nedosahuje konce 
trubičky).  

Přidejte více esenciálního oleje 
nebo vložte novou lahvičku 
s olejem nebo vyměňte trubičku 
na olej. 

Použili jste jednosložkový 
esenciální olej jako je např. 
Vetiver nebo santalové dřevo.   

Smíchejte použitý olej s jiným, 
který se používá v srdci nebo 
vrcholu parfému, případně 
použijte úplně jiný esenciální olej 
(směs olejů). 

 Trubička na olej správně 
nedoléhá na trysku.  

Znovu a opatrně vložte trubičku 
do trysky. 

Olej prosakuje 
tryskou/nebulizérem/ 
z lahvičky. 

Tryska/nebulizér nebo 
lahvička s olejem je nakloněná 
nebo nestojí rovně. 

Vždy umisťujte nebulizér na 
rovný a stabilní povrch. Nikdy 
nebulizér ani jeho části 
nenaklánějte a nepokládejte na 
šikmý povrch.  

 
 
 
JEDNOTLIVÉ ČÁSTI NEBULIZÉRU: 

1. Hlavní jednotka (tělo) 
2. Tlačítko zapnutí/vypnutí ON/OFF 
3. LED indikátor 
4. Tlačítko pro zapnutí či vypnutí vycházející mlhy (nízká intenzita/vysoká intenzita) 
5. Časovač – 1h/2h/5h 
6. Otvor pro difuzi 



7. Tryska 
8. Lahvička s aroma olejem 
9. Trubička na olej 
10. Přívod vzduchu 
11. Horní kryt trysky 
12. USB typu C (napájecí adaptér není součástí balení) 

 
POUŽITÍ:  
Před prvním použitím se ujistěte, že je stroj plně nabitý. 
 

1. Zapojte USB Type-C a nabijte baterii. Doba nabíjení: 5 hodin Pracovní doba: až 20 
hodin. 

2. Vytáhněte trysku a vyjměte ji z hlavního těla. Držte trysku a otáčejte lahvičkou ve 
směru hodinových ručiček, abyste ji vyjmuli. 

3. Naplňte olej do původní lahvičky nebo vyměňte svou oblíbenou lahvičku s 
esenciálním olejem. Držte trysku a otočte lahvičku proti směru hodinových ručiček, 
abyste ji zajistili. 

4. Vložte trysku i s lahvičkou do těla nebulizéru. Pečlivě zatlačte trysku dolů a ujistěte 
se, že sedí v drážce. 

5. Odstraňte ochranou samolepku z horní strany nebulizéru. Stiskněte tlačítko ON/OFF 
pro zapnutí nebulizéru a stiskněte tlačítko pro vycházející mlhu a časovač. 

6. Nebulizér nyní začne s difuzí.  
 
POZNÁMKY:  

- Pro co nejvyšší efektivitu doporučujeme používat 100% čisté esenciální oleje-směsi. 
Umělé přísady v olejích nebo obsažené nečistoty můžou poškodit přístroj. 

- Neodstraňujte trysku ani s nebulizérem nehýbejte, pokud je zrovna v provozu.  
- Udržujte nebulizér na stabilním a rovném povrchu. Koberce, polštáře a jiné nerovné 

povrchy mohou postihnout ventilační systém. 
- Použijte 5ml, 10ml nebo 15ml balení vašeho oblíbeného esenciálního oleje nebo 

lahvičku, která je součástí balení. Hadičku vedoucí olej můžete zkrátit, pokud je třeba, 
aby seděla do odlišné velikosti lahvičky. (Ujistěte se, že odřezáváte rovnou část 
hadičky, šikmá část slouží k nasávání oleje.) 

 
NASTAVENÍ PŘÍSTROJE:  

- Tlačítko ON/OFF (s jednou LED kontrolkou) 
1. Stiskněte pro zapnutí přístroje. 
2. Výchozí nastavení – nízká intenzita vycházející mlhy, 5timinutová difuze 

s 10timinutovými pauzami. 
3. Výchozí časování – 1hodinový provoz. 

LED kontrolky:  
Difuze: svítí zelená kontrolka 
Dobíjení: svítí červená kontrolka 
Slabá baterie: bliká červená kontrolka 
Plně nabitá baterie: rozsvítí se zelená kontrolka 
 

- Tlačítko pro zapnutí/vypnutí vycházející mlhy (se dvěma LED kontrolkami) 



1. Výchozí nastavení – nízká intenzita vycházející mlhy, 5timinutová difuzér 
s 10timinutovými pauzami. 

2. Stiskněte toto tlačítko jednou pro přepnutí na vysokou intenzitu 
vycházející mlhy, 5timinutovou difuzi s 5timinutovými pauzami. 

3. Stiskněte toto tlačítko dvakrát pro přepnutí zpět pro nízkou intenzity 
vycházející mlhy. 

- Tlačítko časování (se třemi LED kontrolkami) 
1. Výchozí časování – 1hodinový provoz. 
2. Stiskněte toto tlačítko jednou pro přepnutí na 2hodinový provoz. 
3. Stiskněte toto tlačítko dvakrát pro přepnutí na 5hodinový provoz. 
4. Stiskněte toto tlačítko třikrát pro přepnutí zpět na 1hodinový provoz. 

 
ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA 

1. Nalijte do prázdné lahvičky na olej desinfekční roztok (tekutinu obsahující NE VÍCE 
než 75 % denaturovaného etylalkoholu)  

2. Vložte lahvičku do přístroje a zapněte ho na 5 minut. 
3. Vyjměte lahvičku, vytáhněte ji nahoru a vyjměte horní kryt trysky. 
4. Použijte vatovou tyčinku namočenou do desinfekčního roztoku a jemně vyčistěte 

trysku.  
 
POZNÁMKY:  

- Nikdy k čištění nepoužívejte více než 75% alkohol, mohl by způsobit poškození 
přístroje. 

- Alkohol je hořlavina, udržujte uvnitř místnosti dostatečnou cirkulaci vzduchu pro 
případ vzniku požáru. 

- Pro nejvyšší efektivitu přístroje čistěte trysku 1-2x za týden. 
- Vyčistěte trysku a vyměňte hadičku na olej pokaždé, když měníte esenciální olej. 
- Intenzita vůně se bude lišit v závislosti na nastavení a odlišném druhu 

esenciálního oleje. Najděte si způsob, který vám bude nejvíce vyhovovat.  
- Používejte pouze čisté esenciální oleje jako prevenci poničení přístroje nebo jeho 

částí.  
- Nenaklánějte difuzér, může se vylít olej nebo může olej začít prosakovat. 

 


