
Přenosný ultrazvukový difuzér Bloomy Lotus – Zen 
 
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. Pokud není přístroj delší dobu používán, vyčistěte ho důkladně dle pokynů uvedených 

v manuálu a uložte ho.   
5. „VAROVÁNÍ“ obsahuje důležité bezpečnostní pokyny. Dodržujte tyto pokyny. 

 
UPOZORNĚNÍ: 

• 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. 

 
• 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. 
 

• Neupravujte, neopravujte ani nedemontujte přístroj, může dojít k požáru, poškození 
nebo elektrickému šoku. 
 

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

 
VAROVÁNÍ: 
 

• Při kapání esenciálních olejů do difuzéru dbejte zvýšené opatrností a nepotřísněte 
nábytek. V případě pokapání nábytku olej okamžitě setřete, aby nedošlo k odbarvení 
vnějšího povrchu výrobku nebo nábytku. 
 

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

• Nedoporučujeme přístroj používat v příliš vlhkém prostředí, může dojít k poškození 
funkce HEPA filtru.  
 

• Pamatujte, že přístroj je potřeba dobít min. 1x za 3 měsíce, aby bylo udržené 
dostatečné množství baterie a její kvalita. 
 

• Udržujte přístroj v dostatečné vzdálenosti od zdrojů tepla, od míst o vysokém tlaku, 
aby nedošlo k poškození přístroje.  
 

• Ujistěte se, že teplota přístroje se pohybuje v doporučeném rozmezí, jinak může dojít 
k poškození baterie. Během nabíjení: 15-45°C. Během difuze: 0-60°C. 
 



• 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. 
 

• Pokud se u vás objeví pálení očí nebo svědění kůže, přestaňte okamžitě přístroj 
používat, a pokud je to nutné, poraďte se se svým lékařem.  

 
• Esenciální oleje jsou vysoce koncentrované a je třeba s nimi vždy zacházet opatrně, 

včetně množství při každém použití.  
 

• Přístroj obsahuje baterii, která je nevyměnitelná.  
 

• Voda se nesmí dostat do přístroje.   
 

• Přístroj by měl být umístění daleko od zdrojů tepla a spotřebičů produkujících teplo.  
 

• Nezapínejte přístroj, pokud jsou v provozu aerosolové jednotky. 
 

• Nezapínejte přístroj, pokud je přikrytý či jinak zaskládaný.  
 

• Během provozu se nedotýkejte dávkovače záporných iontů.  
 

• Výrobek není zdravotnický prostředek. Neneseme odpovědnost za žádné nehody 
související s nařízením BOZP. 

 
DŮLEŽITÉ: 

• Tento výrobek není určen k použití osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, 
smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, 
pokud jim nebyl poskytnut dohled nebo pokyny týkající se používání výrobku osobou 
odpovědnou za jejich bezpečnost. 
 

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

• 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. 

 
INFORMACE O PŘÍSTROJI: 
 
Název produktu: Přenosný difuzér Zen 
Kód produktu: BLA-005 
Velikost: průměr 85 mm, výška 29,3 mm 
Materiál: PP (plast), PU (umělá kůže), lávový kámen 
Výkon: 5V=O,6A 



Lithiová baterie: 3.7V=600mAh 222Wh 
Výrobce: Bloomy Lotus LLC 
Hmotnost: 90 g 
Obsah záporných iontů: 19 milionů/cm3 
Design: USA 
Vyrobeno v Číně 
 
Záruka na produkt: je součástí originální návodu k použití, který je součástí balení 
 
ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ 

SYMPTOM MOŽNÁ PŘÍČINA ŘEŠENÍ 
Difuzér nejde zapnout. Je vybitá baterie. Dobíjte baterii dokud nepřestane 

svítit červené LED světlo.  
  Nějakou dobu se nezapne.  Pokud je spotřebič zcela vybitý, 

nabíjejte jej prosím několik minut, 
aby se zařízení aktivovalo a nabilo. 

  Byl použit adaptér se silou 
menší než 1 A.  

Chcete-li nabíjet difuzér, přejděte 
na adaptér 1A nebo vyšší. 

Difuzér je zapnutý, ale 
nevoní.  

Nedostatek esenciálního 
oleje v HEPA filtru.  

Přidejte 3-5 kapek esenciálního 
oleje na HEPA filtr, případně i více, 
pokud chcete vyšší intenzitu vůně.  

  Lávový kamenný filtr 
smíchaný s různými 
esenciálními oleji. 

Doporučujeme použít pro každou 
vůni jiný filtr. 

  HEPA filtr nebyl dlouhou 
dobu vyměněný.  

Vyměňte HEPA filtr z lávového 
kamene po cca 3 měsících 
používání.  

 
 
Složení přístroje: viz obrázek v originálním manuálu 
1. Vnější horní kryt 
2. HEPA filtr z lávového kamene 
3. Ventilátor 
4. LED indikátor 
5. ON/OFF (vypnutí/zapnutí), přepnutí režimu 
6. Přívod vzduchu 
7. USB port 
8. Vývod vzduchu 
9. Dávkovač záporných iontů 
10. Šňůrka 
11. C USB 
12. Kartáček k čištění 

 
NÁVOD K POUŽITÍ: 

• Ujistěte se, že je přístroj plně nabitý, než jej poprvé zapnete. 
 



1. Připojte C-USB a nabijte baterii. Čas nabíjení: 3 hodiny. Doba provozu: nízká – až 11 
hodin, vysoká – až 8 hodin.  

2. Odstraňte vnější horní kryt. 
3. Přidejte 3-5 kapek vašeho oblíbeného esenciálního oleje přímo na HEPA filtr. 
4. Nasaďte zpět vnější horní víko. 
5. Stiskněte po dobu 2 sekund tlačítko pro zapnutí.  

 
NASTAVENÍ PŘÍSTROJE: 
TLAČÍTKO PRO ZAPNUTÍ 

- Stiskněte po dobu 2 sekund pro zapnutí/vypnutí přístroje. 
- Krátkým stisknutím tlačítka přepnete pracovní režim. Výchozím nastavením je 

nastavena nízká intenzita – 2 minuty zapnuto, 1 minutu vypnuto. Režim je indikovaný 
modrým LED světlem.  

- Krátkým stiskem tlačítka nastavíte vysokou intenzitu – nepřetržitý režim, indikovaný 
zeleným LED světlem.   

 
LED INDIKACE: 

Modrá (svítí) - nízká intenzita Zelená (svítí) - vysoká intenzita. 
Modrá (mihotání) - nízká intenzita + nabíjení.  Zelená (mihotání) - vysoká intenzita + 

nabíjení.  
Modrá (blikající) - nízká kapacita baterie. Zelená (blikající) - nízká kapacita baterie. 
Červená (mihotání) - nabíjení. Žádné světlo - vypnuto/plně nabito.  

 
Poznámka:  

1. Pro dosažení nejlepších výsledků doporučujeme používat 100% čisté esenciální oleje. 
Umělé vůně, přísady nebo nečistoty mohou poškodit přístroj.  

2. Během používání neblokujte dávkovač záporných iontů, vstup a výstup vzduchu. 
3. Pravidelné čištění spotřebiče zajišťuje optimální výsledky a delší životnost spotřebiče. 
4. Aby byla zachována zdravá životnost baterie, před prvním použitím ji plně nabijte. 
5. Záporné ionty mohou mít vliv na okolní prostředí, jako je teplota, vlhkost a proudění 

vzduchu. 
6. Doporučujeme vyměnit filtr při použití jiného esenciálního oleje. 

 
ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA:  
Před čištěním vždy vypněte přístroj.  
 

1. Odstraňte horní kryt difuzéru. 
2. K čištění dávkovače negativních iontů použijte čistící kartáček. 
3. Použijte kartáček k vyčištění HEPA filtru a ventilátoru.  

 
Poznámka: 

• K čištění zařízení nepoužívejte alkohol, mohl by poškodit funkci filtru. 
• HEPA filtr lze používat 3–4 hodiny denně a pracovat nepřetržitě po dobu 3 měsíců. 


