
BLOOMY LOTUS – NÁVODY 
 
SKY – návod na použitie 
Veľkosť produktu: priemer 80 mm, výška 255 mm 
Materiál: plast (PP), sklo 
Príkon: DC24V/12W 
Hmotnosť: cca 525 g 
Objem nádržky: 115 ml 
Pokrytie: až 45 m2 

Vyrobené v Číne. 
 
Súčasťou balenia je: nádržka na vodu s krycím viečkom, vonkajší sklenený kryt, napájací 
adaptér 
Použitie: 
Difuzér vždy umiestnite na pevný, plochý a rovný povrch! 

1. Opatrne zdvihnite vonkajší sklenený kryt 
2. Zdvihnite krycie viečko 
3. Do nádržky na vodu nalejte vodu až po červenú rysku, ktorá značí max. možný objem. 
4. Do vody pridajte 3–5 kvapiek esenciálneho alebo aróma oleja. Množstvo kvapiek 

závisí na požadovanej intenzite prevoňania, čím viac kvapiek, tým je vôňa 
intenzívnejšia. 

5. Nasaďte späť krycie viečko 
6. Opatrne nasaďte vonkajší sklenený kryt. 
7. Zapojte difuzér pomocou adaptéra do zásuvky. 
8. Zapnite difuzér stlačením tlačidla „Mist“ a nastavte požadovanú dobu prevoňania. 

 
Upozornenie: 

1. Pri premiestňovaní difuzéra sa uistite, že ho držíte pevne v rukách. Predídete tak 
rozbitiu alebo rozliatiu tekutiny. 

2. Difuzér musí byť umiestnený na pevnom povrchu. Neumiestňujte ho na koberce, na 
drevené alebo leštené povrchy alebo nestabilné povrchy. 

3. Pre nalievanie vody do nádržky zvoľte vhodný lievik. Nepokúšajte sa nádržku naplniť 
pod tečúcim kohútikom, zvlášť, ak je pripojený do elektrickej siete. 

4. Pri nalievaní vody do nádržky dbajte na to, aby vždy dosahovala max. po vyznačenú 
rysku. Predídete tak poškodeniu prístroja. 

5. Neumiestňujte difuzér do blízkosti ventilátorov alebo iných prívodov vzduchu.  
6. Pre najlepšie a najefektívnejšie prevoňanie odporúčame použiť čisté esenciálne oleje.  
7. Ak nie je difuzér v prevádzke, vždy ho odpojte z elektrickej siete. 
8. Nikdy neodstraňujte kryt alebo viečko, ak je difuzér v prevádzke.  

 
Nastavenie difuzéra: 
Tlačidlo „Mist“ 

- Prvým stlačením tlačidla difúzer zapnete. Prednastavená doba prevádzky sú 2 hodiny 
- svieti nazeleno LED svetlo s označením „2H“ 

- Druhým stlačením tlačidla nastavíte dobu prevádzky na 4 hodiny – svieti zelené LED 
svetlo s označením „4H“ 



- Tretím stlačením tlačidla nastavíte dobu prevádzky na 8 hodín prerušovane (5 minút 
vonia, 5 minút je pauza) – svieti zelené LED svetlo s označením „8H“ 

- Štvrtým stlačením tlačidla difúzer vypnete. 
 

Tlačidlo „Light“ 
- Pri zapnutí difuzéra sa automaticky zapne svetelné podsvietenie s meniacimi sa 

farbami. 
- Prvým stlačením tlačidla zapnete podsvietenie modrou farbou. 
- Druhým stlačením tlačidla zapnete podsvietenie žltou (klasickou) farbou. 
- Tretím stlačení tlačidla zapnete podsvietenie fialovou farbou. 
- Štvrtým stlačením tlačidla podsvietenie difuzéra vypnete. 

 
Poznámky: 

1. Jemné rozdiely v množstve produkovanej hmly sa môžu pri jednotlivých zariadeniach 
líšiť 

2. Faktory ovplyvňujúce množstvo vychádzajúcej hmly: voda vlhkosť, teplota a prúdenie 
vzduchu.  

3. Difuzér sa automaticky vypne pri prevrátení alebo v prípade, že sa v nádržke minie 
voda. 

 
Čistenie a údržba: 
Pred čistením vždy vypojte difuzér zo zásuvky. 

1. Odpojte difuzér zo zásuvky. 
2. Opatrne zdvihnite vonkajší sklenený kryt. 
3. Zdvihnite krycie viečko.  
4. Uistite sa, že v nádržke nie je žiadna voda. 
5. Odstráňte z nádržky všetku zvyšnú vodu.  
6. Použite vatovú tyčinku a neutrálny čistiaci prostriedok a vyčistite kovový disk 

uprostred nádržky na vodu. Toto opakujte najmenej 2x týždenne. 
 
Upozornenie: 

- Nenamáčajte ani neumývajte tento produkt priamo, mohla by nastať mechanická 
porucha.  

- Nikdy nepoužívajte kyslé čistiace prostriedky, môžu spôsobiť jeho mechanické 
poškodenie. 

- Po každom použití použite na umytie bavlnený tampón, namočený v pramenitej vode 
alebo vo vode kohútika. Difuzér následne otrite suchou handričkou. 

- Nádržku na vodu vyčistite vždy, keď chcete použiť iný esenciálny olej.  
- Do difuzéra nalejte pramenitú vodu alebo vodu z kohútika.  
- Po použití alebo čistení nechajte difuzér uschnúť. 
- Uistite sa, že z vnútornej nádobky nevystrekla voda von. Mohlo by dôjsť k prerušeniu 

elektrického obvodu.  
 
Riešenie problémov: 

PROBLÉM MOŽNÁ PRÍČINA RIEŠENIE 



Difuzér sa nezapne 
alebo sa vypne pred 
uplynutím nastavenej 
doby prevádzky. 

V nádržke nie je voda. Prilejte do nádržky toľko vody, 
aby hladina siahala ku červenej 
ryske.  

Nie je správne zapojený 
adaptér do zásuvky. 

Vypojte difuzér zo zásuvky a 
následne ho znovu zapojte. 

Z difuzéra 
nevychádza žiadna 
hmla alebo naopak 
vychádza 
abnormálne 
množstvo hmly. 

Svieti zelené LED svetlo, ale 
hmla nevychádza.  

1. Skontrolujte množstvo vody v 
nádržke. Množstvo vody by malo 
dosahovať max. po červenú 
rysku, nie vyššie. 2. Uistite sa, že 
je v nádržke kohútiková alebo 
minerálna voda. 3. Hmlový čip je 
pokazený, kontaktujte prosím 
predajcu. 

Hmla nevychádza, keď je na 
nádržke krycie viečko. 

1. Predíďte umiestneniu difuzéra 
na mäkký alebo nerovný povrch. 
Môžu nastať blokovanie prívodu 
vzduchu na spodku difuzéra. 2. 
Skontroluje, či funguje ventilátor. 
Ak nie, kontaktujte predajcu. 

Vo vychádzajúcej hmle sú 
zvyšky oleja.  

Prosím, vyčistite difuzér podľa 
pokynov. Vyčistite prívod 
vzduchu, jeho čiastočné 
blokovanie ovplyvní možnosť 
vychádzajúcej hmly. 

Presakuje voda Teplota a vlhkosť môžu 
spôsobiť, že hmla rýchlo 
kondenzuje na kvapky. 

Upravte izbovú teplotu a vlhkosť 
v miestnosti. 

 
Distribútor: ARIA PURA s.r.o. Škrobárenská 518/16, Brno 617 00, Česká republika. 
www.ariapura.cz 


