
Ultrazvukový difuzér Bloomy Lotus – Žalud 
 
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. K zapojení do zásuvky používejte pouze adaptér, který je součástí balení. Předejdete 

tak poškození přístroje.  
5. Při odpojování napájecího adaptéru přidržte rukou tělo adaptéru, netahejte za kabel.   
6. Pokud nebudete přístroj delší dobu používat, nebo při jeho přemisťování, odpojte 

napájecí adaptér, vylijte veškerou vodu a přístroj před uskladněním vyčistěte. 
7. Při přemisťování difuzéru se ujistěte, že jej držíte pevně v rukou. Předejdete tak 

rozbití nebo rozlití tekutiny. 
8. Opatření uvedená v tomto manuálu mají zajistit bezpečné a správné používání tohoto 

přístroje a zabránit tak jakémukoli nebezpečí nebo rozbití, které by mohly nastat 
nesprávným zacházením. 

9. „VAROVÁNÍ“ obsahuje důležité bezpečnostní pokyny. Dodržujte tyto pokyny. 
 
Varování: 

• 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. 
 

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

• Když tento produkt zůstane delší dobu nepoužíván, musí být hlavní jednotka 
odpojena ze zásuvky a musí být odstraněna veškerá voda. Předejdete tak nebezpečí 
úrazu elektrickým proudem. 
 

• Tento produkt musí být odpojen během čištění a údržby odpojen od zdrojů elektrické 
energie. 
 

• 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. 
 

• 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. 
 

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

• Nedotýkejte se difuzéru mokrýma rukama, mohlo by dojít k úrazu elektrickým 
proudem. 
 

• 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: Žalud (Petite Acorn) 
Kód produktu: BL-029 
Velikost: průměr 115 mm, výška 166 mm 
Voda: kohoutková voda pokojové teploty nebo minerální voda 
Materiál: PP (plast), sklo 
Příkon: DC 24 V/12 W 
Výrobce: Bloomy Lotus LLC 
Hmotnost: 653 g (5% odchylka) 
Objem nádržky na vodu:  140 ml 
Pokrytí: do 45 m2 

Použití: v interiéru 
Doba provozu: 2/4/8 hodin 
Design: USA 
Vyrobeno v Číně 
 
Záruka na produkt: je součástí originální návodu k použití, který je součástí balení 
 



 
 
Složení přístroje: viz obrázek v originálním manuálu 
1. Vnější skleněný kryt 
2. Vnitřní víko 
3. Nádržka na vodu 
4. Otvor, kterým odchází mlha 
5. Ventilace 
6. značka pro max. hladinu vody 
7. Čip 
8. Větrák 
9. Přívod vzduchu 
10. Tlačítko pro ovládání mlhy, nastavení času 
11. Tlačítko pro ovládání světla, nastavení barevného podsvícení 
12. Indikátor provozního režimu 
13. DC zásuvka 
14.  Napájecí adaptér 

 
Návod k použití:  

• Vždy umistěte difuzér na pevný, rovný a hladký povrch 
1. Zvedněte horní skleněný kryt. 
2. Odstraňte vnitřní víko. 
3. Do nádržky nalijte vodu, max. hladina vody je označena červenou značkou.  
4. Přidejte do vody 3-5 kapek esenciálního oleje. 
5. Nasaďte zpět vnitřní víko. 
6. Nasaďte zpět i horní skleněný kryt. Ujistěte se, že kryt správně sedí na přístroji.  
7. Zapojte adaptér do zásuvky. 
8. Stiskněte tlačítko „Mist“ pro zapnutí difuze a zapněte časovač.  
9. Difuzér začne pracovat. 

 
 
 

PROBLÉM MOŽNÁ PŘÍČINA ŘEŠENÍ

V nádržce není voda.
Přilijte do nádržky tolik vody, aby hladina 
dosahovala k červené rysce. 

Není správně zapojený adaptér do zásuvky.
Vypojte difuzér ze zásuvky a následně ho znovu 
zapojte.

Svítí zelené LED světlo, ale mlha nevychází. 

1. Zkontrolujte množství vody v nádržce. Množství 
vody by mělo dosahovat max. po červenou rysku, ne 
výše. 2. Ujistěte se, že je v nádržce kohoutková nebo 
minerální voda. 3. Mlhový čip je rozbitý, kontaktujte 
prosím prodejce.

Mlha nevychází, když je na nádržce krycí víčko.

1. Předejděte umístění difuzéru na měkký nebo 
nerovný povrch. Může dojít k blokování přívodu 
vzduchu na spodku difuzéru. 2. Zkontrolujte, zda 
funguje ventilátor. Pokud ne, kontaktujte prodejce.

Ve vycházející mlze jsou zbytky oleje. 
Prosím, vyčistěte difuzér dle pokynů. Vyčistěte 
přívod vzduchu, jeho částečné blokování ovlivní 
množství vycházející mlhy.

Prosakuje voda
Teplota a vlhkost mohou způsobit, že mlha 
rychle kondenzuje v kapky.

Upravte pokojovou teplotu a vlhkost v místnosti.

Difuzér se nezapne nebo se vypne 
před uplynutím nastavené doby 
provozu.

Z difuzéru nevychází žádná mlha 
nebo naopak vychází abnormální 
množství mlhy.



Upozornění: 
• Při přesouvání přístroje ho opatrně přesouvejte a držte pevně v rukou. S tímto 

výrobkem zacházejte opatrně, abyste zabránili nárazům nebo pádům. 
• Přístroj by měl být umístěn na rovném pevném povrchu. Neumisťujte na koberce, 

koberečky, dřevěný/ leštěný nábytek nebo nestabilní povrchy. 
• K naplnění vody do nádržky použijte vhodnou odměrku. Nikdy se nepokoušejte plnit 

vodu pod tekoucím kohoutkem nebo pokud je přístroj zapojený v zásuvce. 
• Hladina vody by neměla překročit červenou značku pro maximální hladinu vody, aby 

nedošlo k poškození tohoto zařízení. 
• Udržujte vodu mimo ventilační otvor a přívod vzduchu. 
• Pro dosažení nejlepších výsledků doporučujeme, abyste použili přírodní esenciální 

olej. Umělá vůně, přísady nebo nečistoty mohou poškodit jednotku. 
• Pokud výrobek nepoužíváte, vždy jej odpojte ze zásuvky. 
• Během provozu nesundávejte kryty. 

 
Nastavení přístroje:  

• „Mist“ button (tlačítko pro zapnutí difuze/mlhy) 
- Přístroj zapnete jedním stisknutím tlačítka. Výchozí čas jsou 2 hodiny, označené „2H“ 

a zeleným LED světlem. 
- Stiskněte tlačítko podruhé a pracovní dobu nastavíte na 4 hodiny, což je indikováno 

symbolem „4H“ a zeleným LED světlem. 
Stiskněte tlačítko potřetí a pracovní dobu nastavíte na 8 hodin přerušovaně, (5 minut 
zapnuto a 5 minut vypnuto). Režim je indikovaný zelenou LED diodou a symbolem 
„8H“.  

- Čtvrtým stisknutím tlačítka vypnete difuzér. 
 

• „Light“ button (tlačítko pro zapnutí světla) 
- Po stisknutí tlačítka „Mist“ se automaticky zapne barevné podsvícení (barvy se 

střídají).  
- Stisknutím tlačítka „Light“ poprvé přepnete na „světle modrou“ 
- Stisknutím tlačítka „Light“ podruhé přepnete na světlo připomínající mihotající se 

světlo svíčky 
- Stisknutím tlačítka „Light“ potřetí přepnete na „fialovou“ 
- Stisknutím tlačítka „Light“ počtvrté přepnete na „zelenou“ 
- Pátým stisknutím tlačítka „Light“ vypnete světlo. 

 
Poznámka:  
1. Očekává se mírný rozdíl v množství mlhy produkované různými přístroji.  
2. Faktory ovlivňující množství mlhy: voda, vlhkost, teplota a proudění vzduchu v místnosti. 
3. Přístroj má funkci automatického vypnutí, pokud v nádržce dojde voda nebo pokud se 
přístroj převrátí.  
 
Čištění a údržba: 

• Před čištěním vždy vypojte difuzér ze zásuvky. 
• Odpojte difuzér ze zásuvky. 
• Zvedněte horní část vnějšího krytu. 
• Zvedněte krycí víčko.  



• Ujistěte se, že v nádržce není žádná voda. 
• Odstraňte z nádržky všechnu zbývající vodu.  
• Použijte vatovou tyčinku a neutrální čistící prostředek a vyčistěte kovový disk 

uprostřed nádržky na vodu. Toto opakujte nejméně 2x týdně. 
 
Pozor: 

• Nikdy nepoužívejte kyselé čisticí prostředky, protože může dojít k poškození přístroje. 
• Po každém použití přístroj očistěte vatovým tamponem. Opláchněte vodou z 

vodovodu nebo minerální vodou a poté otřete suchým hadříkem. 
• Před každou výměnou oleje je nutné vyčistit nádržku na vodu. 
• Použijte vodu z vodovodu nebo minerální vodu. 
• Po použití/čištění nechte důkladně zaschnout. 
• Zajistěte, aby do výstupu vzduchového potrubí nevnikla voda, protože by to mohlo 

poškodit elektrický obvod. 


