
SK: Ultrazvukový difuzér Esteban Paris Parfums – Easy Living Edition 

Záruku na produkt je možné uplatniť podľa platnej legislatívy po predložení účtenky 
alebo iného dokladu o dátume nákupu. Žiadne zlomené kusy. 

PREVENTÍVNE OPATRENIA NA POUŽITIE  
- Umiestnite prístroj na rovný, stabilný povrch v dostatočnej vzdialenosti od kraja.  
- Odporúčame používať: minerálnu vodu alebo vodu z vodovodu izbovej teploty, nie 

príliš tvrdú.  
- Nepoužívajte horúcu vodu, mohlo by dôjsť k poškodeniu niektorých súčiastok.  
- Nekvapkajte aróma alebo esenciálny olej do prázdnej nádržky bez vody, mohlo by dôjsť 

k poškodeniu prístroja. Nadbytočné množstvo vonného oleja by mohlo zamedziť difúzii 
alebo poškodiť prístroj!  

- Dodržiavajte odporučané dávkovanie (10-15 kvapiek na maximálny objem nádržky).  
-  Aby ste predišli zašpineniu a zápachu difuzéru, pred každým použitím:  
• Vyčistite nádržku na vodu a jej horný kryt pomocou mydla alebo prostriedku na 

umývanie riadov, nepoužívajte aerosólový sprej, rozpúšťadlá ani abrazívne prostriedky, 
mohlo by dôjsť k poškodeniu prístroja. Po umytí prístroj osušte suchou handričkou.  

• Vonkajšie časti prístroja umývajte mäkkou navlhčenou handričkou.  
• Na vyčistenie keramického disku vo vnútri nádobky na vodu použite vatovú tyčinku 

namočenú len vo vode. Disk čistite veľmi opatrne, príliš naň netlačte, je krehký 

Všetky rady a videonávody k ultrazvukovým difuzérom a aróma olejom Estéban nájdete 
na webových stránkach: www.esteban.fr 

Zoznam krajín, ktoré majú kompatibilný napájací zdroj nevyžadujúci adaptér s týmto 
ultrazvukovým difuzérom: Francúzsko, Nemecko, Portugalsko, Belgicko, Taliansko, 
Španielsko, Švajčiarsko, Rakúsko, Luxembursko, Holandsko, Brazília, Maroko, Ukrajina, 
Rusko, Azerbajdžan, Angola, Gabon, Senegal, Madagaskar, Fínsko, Rumunsko, Česká 
republika, Poľsko, Pobaltie (Estónsko, Lotyšsko, Litva), Grécko, Chorvátsko, Slovensko, 
Bulharsko, Maďarsko, Kazachstan, Bielorusko, Južná Kórea. 

Prehľad:  

A: vrchná časť / látkový poťah difuzéru  

B: spodná časť / nádržka na vodu  

1: vychádzajúca hmla 2: light button - tlačidlo na ovládanie svetla 3: ON/OFF button – tlačidlo 
na vypnutie/zapnutie 4: maximálny objem 5: keramický disk 6: vývod vzduchu C: elektrický 
kábel D: kefka na čistenie keramického disku 

Vstupný adaptér 100-240V 50/60Hz  
Výstupný adaptér 24V 0.5 mA  
Sila 7,5 W 
 
ZAPNUTÍIE DIFUZÉRU:  
 
• ON/OFF tlačidlo:  



- 1. stlačenie: difúzia prebieha nepretržite (automaticky vypne po min. 11 hodinách pri 
maximálnom objeme) a zapne sa režim intenzívneho svetla 
- 2. stlačenie: difúzia prebieha každých 15 sekúnd (automaticky vypne po min. 21 hodinách pri 
maximálnom objeme). Kontrolka 2x zabliká ako signál pre zmenu režimu.  
- 3. stlačenie: difuzér sa vypne.  
• Zapnutie svetla (LIGHT tlačidlo), pracuje nezávisle na tlačidle ON/OFF: 
- 1. stlačenie: zapne sa režim intenzívneho svetla.  
- 2. stlačenie: mäkké, upokojujúce svetlo.  
- 3. stlačenie: režim mihotajúceho sa svetla (plameň sviečky).  
- 4. stlačenie: svetlo sa vypne. 
 
*Kvalita prevoňania: do difuzéru nakvapkajte 15 – 20 kvapiek aróma alebo esenciálneho oleja 
Estéban Paris Parfums, v závislosti na požadovanej intenzite.  
 
UPOZORNENIE: Difuzér nepracuje ak je vody v nádržke príliš málo alebo viac než 
maximálny objem (200 ml).  
 
Upozornenie: Používajte minerálnu alebo vodu z kohútika s izbovou teplotou. Nepoužívajte 
horúcu vodu, prístroj sa môže poškodiť. Aróma alebo esenciálny olej pridávajte vždy až po 
naplnení nádržky vodou, nikdy nie do prázdnej nádržky, prístroj sa môže poškodiť! Veľké 
množstvo aróma alebo esenciálneho oleja môže difuzér poškodiť. Najtvrdšie a najviac viskózne 
esenciálne oleje môžu prístroj poškodiť. Aby ste predišli znečisteniu prístroja a vody 
odporúčame po každom použití prístroja vodu z nádržky vyliať a nádržku aj horný kryt vyčistiť. 
Na čistenie použite savý papier s malým množstvom čistiaceho prostriedku (mydla, prostriedku 
na umývanie riadu... ). Na čistenie nepoužívajte aerosólové spreje, rozpúšťadlá ani abrazívne 
prostriedky. Následne prístroj osušte čistou a suchou handričkou. Zvonku prístroj čistite jemne 
navlhčenou handričkou. Pre prístup ku keramickému disku otočte ochranným uzáverom v 
nádržke proti smeru hodinových ručičiek. Použite vatovú tyčinku (navlhčenú) a opatrne 
vyčistite disk, netlačte príliš silno. Po vyčistení otočte ochranný uzáver do pôvodnej polohy. 
Ak viete, že prístroj nebude dlhšiu dobu používaný, uistite sa, že je voda z nádržky vyliata a 
prístroj je vyčistený a usušený. Uchovávajte na suchom mieste. 
 
OPRAVY 
Ak produkt nefunguje správne, skontrolujte nasledujúce body: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Problém Príčina Riešenie 
Z difuzéru po zapnutí 
nevychádza vonná hmla 

Prístroj nie je zapojený do zásuvky. Uistite sa, že USB kábel je správne 
pripojený. 

V nádržke je príliš málo vody. Doplňte vodu do nádržky. 
V nádržke je príliš veľa vody (viac ako je 
limit). 

Odoberte vodu do požadovaného limitu. 

Horný kryt difuzéru nie je správne 
nasadený. 

Uistite sa, že nič nebráni hmle v uvoľnení. 

Počas prevádzky prestane 
vychádzať hmla. 

V nádržke je príliš málo vody. Doplňte vodu do nádržky. 
V hornom kryte je vyzrážané veľké 
množstvo kvapiek vody. 

Vypnite difuzér, odstráňte horný kryt a 
očistite vyzrážané kvapky. 

Nedostatočná hmla. Keramický disk v nádržke je špinavý. Vyčistite keramický disk podľa návodu. 
V nádržke je nakvapkané príliš veľa 
vonného oleja. 

Vyprázdnite nádržku a vyčistite ju. 

V hornom kryte je vyzrážané veľké 
množstvo kvapiek vody. 

Vypnite difuzér, odstráňte horný kryt a 
očistite vyzrážané kvapky. 

Nejde zapnúť podsvietenie. Porucha prístroja. Reklamujte prístroj. 
 
Ak problémy pretrvávajú, kontaktujte svojho predajcu. 
Výrobca nenesie zodpovednosť za škody spôsobené nesprávnym používaním difuzéru. 

 

 


