CZ: Ultrasonický difuzér Édition Black Timer

Používáte-li difuzér poprvé, odstraňte plastovou fólii ze dna difuzéru.
Fáze I.
1.

Připojte elektrický kabel. Abyste předešli nehodám, ujistěte se, že je kabel umístěný mimo oblast, kde procházejí
lidé.
2. Na displeji se zobrazí čas a rozsvítí se 4 kontrolky (červeně).
Nastavení času:
Stiskněte tlačítko „G“ (viz obrázek) po dobu 3-4 sekund pro úpravu (ozve se „pípnutí“ a kontrolky začnou blikat)
Stiskněte tlačítko „E“ pro nastavení hodiny a poté stiskněte tlačítko „F“ pro nastavení minut.
Stiskněte opět tlačítko „G“ po dobu 3-4 sekund k uložení nastaveného času.
Fáze II.
1.
2.
3.

4.

Umístěte přístroj na rovný a stabilní povrch.
Zvedněte horní část difuzéru a do nádržky nalijte pomocí odměrky vodu – max. 100 ml. Vhodná je pokojová
teplota vody, do difuzéru nenalévejte příliš horkou vodu. Difuzér nebude pracovat, pokud v něm bude příliš málo
vody nebo naopak více než 100 ml.
Přidejte do vody pár kapek aroma nebo esenciálního oleje (10 nebo více kapek, v závislosti na požadované
intenzitě provonění). Velké množství aroma nebo esenciálního oleje může difuzér poškodit. Nejtvrdší a nejvíce
viskózní esenciální oleje mohou přístroj poškodit. Aroma nebo esenciální olej přidávejte vždy až po naplnění
nádržky vodou, nikdy ne do prázdné nádržky, přístroj se může poškodit! Utřete všechny kapky, které
nedopatřením spadly mimo nádobu.
Nasaďte zpátky vrchní kryt a ujistěte se, že do sebe obě části správně zapadají.

Fáze III.
1. Difuzér zapněte stiskem tlačítka ON/OFF („D“) pro nepřetržitou difuzi, tlačítko ON/OFF se rozsvítí zeleně a zůstane
zelené po celou dobu provozu.
Difuzér má 5 operačních cyklu. Pro výběr jednoho z nich stiskněte tlačítko „G“ – rozsvítí se zeleně.
•
1. stisknutím tlačítka „G“ začne difuzér pracovat, automaticky se vypne po 30 minutách.
•
2. stisknutím tlačítka „G“ začne difuzér pracovat, automaticky se vypne po 60 minutách.
•
3. stisknutím tlačítka „G“ začne difuzér pracovat, automaticky se vypne po 120 minutách.
•
4. stisknutím tlačítka „G“ začne difuzér pracovat, automaticky se vypne po 180 minutách.
•
5. stisknutím tlačítka „G“ začne difuzér pracovat, automaticky se vypne po cca 5 až 7 hodinách (pokud je nádržka
maximálně naplněna).
Difuzi můžete kdykoli zastavit stiskem tlačítka „D“.
Fáze IV.
Nastavení budíku
1. Stiskněte tlačítko „E“ po dobu 3-4 sekund pro nastavení (na displeji se objeví čas, kontrolky začnou blikat).
2. Stiskněte tlačítko „E“ pro nastavení hodiny a tlačítko „F“ pro nastavení minut.
3. Stiskněte tlačítko „E“ po dobu 3-4 sekund pro uložení požadovaného času. Čas je zaznamenán.
Režim času (bez zvonění)
1. Stiskněte tlačítko „E“ – rozsvítí se zeleně. Displej ukazuje „01“, v nastavený čas začne difuzér pracovat, včetně
barevného podsvícení.
„Voňavé probuzení“ (se zvoněním)

1.

Stiskněte tlačítko „E“ dvakrát – rozsvítí se zeleně. Displej ukazuje „02“. V nastavený čas začne difuzér pracovat,
včetně barevného podsvícení, zároveň začne zvonit budík (po dobu 1 minuty). Zvonění můžete vypnout stisknutím
tlačítka „E“.
Pokud je vody v nádržce příliš málo, difuzér nemůže správně pracovat a po skončení zvonění se přepne do
standardního módu.
Fáze V.
Světelné podbarvení nastavíte stiskem tlačítka „F“. Vypnout je můžete kdykoli opět stiskem tlačítka „F“ nebo tlačítkem
ON/OFF („D“).
Díky automatickému vypnutí si můžete voňavou atmosféru užívat bez obav o difuzér (jakmile je v nádržce příliš málo vody,
difuzér se automaticky vypne).
Během difuze se výška vycházející „páry“ mění.
Pokud přístroj pracuje, dbejte na to, aby se nad přístrojem nenacházelo nic, co by mohlo bránit uvolnění mlhy, zároveň
neodstraňujte horní část, aby nedošlo ke „stříkání“ vody z nádržky.
Upozornění: Přístroj nemůže pracovat, pokud je množství vody příliš malé nebo naopak příliš velké (více než 110 ml).
Používejte minerální nebo kohoutkovou vodu o pokojové teplotě. Nepoužívejte horkou vodu, přístroj se může poškodit.
Aroma nebo esenciální olej přidávejte vždy až po naplnění nádržky vodou, nikdy ne do prázdné nádržky, přístroj se může
poškodit! Velké množství aroma nebo esenciálního oleje může difuzér poškodit. Nejtvrdší a nejvíce viskózní esenciální oleje
mohou přístroj poškodit.
Abyste předešli znečištění přístroje a vody doporučujeme po každém použití přístroje vodu z nádržky vylít a nádržku i horní
kryt vyčistit. K čištění použijte savý papír s malým množstvím čistícího prostředku (mýdla, prostředku na mytí nádobí… ).
K čištění nepoužívejte aerosolové spreje, rozpouštědla nebo abrazivní prostředky. Následně přístroj osušte čistým a suchým
hadříkem. Zvenčí přístroj čistěte lehce navlhčeným hadříkem. Pro přístup ke keramickému disku, otočte ochranným
uzávěrem v nádržce proti směru hodinových ručiček. Použijte vatovou tyčinku (navlhčenou) a opatrně vyčistěte disk,
netlačte příliš silně. Po vyčištění otočte ochranný uzávěr do původní polohy. Pokud víte, že nebude přístroj delší dobu
používán, ujistěte se, že je voda z nádržky vylitá a přístroj je vyčištěný a usušený. Uchovávejte na suchém místě.
Prodejce: ARIA PURA s.r.o., Škrobárenská 518/16, Brno. www.ariapura.cz. Země původu: Francie.

SK: Ultrasonický difuzér Édition Black Timer

V prípade, že používate difuzér prvýkrát, odstráňte plastovú fóliu zo spodku difuzéra.
Fáza I.
1. Pripojte elektrický kábel. Aby ste predišli nehodám, uistite sa, že je kábel umiestnený mimo oblasť, kde prechádzajú
ľudia.
2. Na displeji sa zobrazí čas a rozsvietia sa 4 kontrolky (červenou).
Nastavenie času:
Stlačte tlačidlo "G" (viď obrázok) po dobu 3-4 sekúnd pre úpravu (ozve sa "pípnutie" a kontrolky začnú blikať)
Stlačte tlačidlo "E" pre nastavenie hodiny a potom stlačte tlačidlo "F" pre nastavenie minút.
Stlačte opäť tlačidlo "G" po dobu 3-4 sekúnd na uloženie nastaveného času.
Fáza II.
1. Umiestnite prístroj na rovný a stabilný povrch.
2. Zdvihnite hornú časť difúzora a do nádržky nalejte pomocou odmerky vodu - max. 100 ml. Vhodná je izbová teplota vody,
do difuzéra nenalievajte príliš horúcu vodu. Difuzér nebude pracovať, ak v ňom bude príliš málo vody alebo naopak viac ako
100 ml.
3. Pridajte do vody pár kvapiek aroma alebo esenciálneho oleja (10 alebo viac kvapiek,
v závislosti na požadovanej intenzite prevoňania). Veľké množstvo arómy alebo esenciálneho oleja môže difuzér poškodiť.
Najtvrdšie a najviac viskózne esenciálne oleje môžu prístroj poškodiť. Aróma alebo esenciálny olej pridávajte vždy až po
naplnení nádržky vodou, nikdy nie do prázdnej nádržky, prístroj sa môže poškodiť! Utrite všetky kvapky, ktoré
nedopatrením spadli mimo nádobu.
4. Nasaďte naspäť vrchný kryt a uistite sa, že do seba obe časti správne zapadajú.
Fáza III.
1. Difuzér zapnite stlačením tlačidla ON / OFF ("D") pre nepretržitú difúziu, tlačidlo ON / OFF sa rozsvieti zeleno a zostane
zelené po celý čas prevádzky. Difuzér má 5 operačných cyklov. Pre výber jedného z nich stlačte tlačidlo "G" - rozsvieti sa na
zeleno.
• 1. stlačením tlačidla "G" začne difuzér pracovať, automaticky sa vypne po 30 minútach.
• 2. stlačením tlačidla "G" začne difuzér pracovať, automaticky sa vypne po 60 minútach.
• 3. stlačením tlačidla "G" začne difuzér pracovať, automaticky sa vypne po 120 minútach.
• 4. stlačením tlačidla "G" začne difuzér pracovať, automaticky sa vypne po 180 minútach.
• 5. stlačením tlačidla "G" začne difuzér pracovať, automaticky sa vypne po cca 5 až 7 hodinách (ak je nádržka maximálne
naplnená).
Difúziu môžete kedykoľvek zastaviť stlačením tlačidla "D".
Fáza IV.
Nastavenie budíka
1. Stlačte tlačidlo "E" po dobu 3-4 sekúnd pre nastavenie (na displeji sa objaví čas, kontrolky začnú blikať).
2. Stlačte tlačidlo "E" pre nastavenie hodiny a tlačidlo "F" pre nastavenie minút.
3. Stlačte tlačidlo "E" po dobu 3-4 sekúnd pre uloženie požadovaného času. Čas je zaznamenaný.
Režim času (bez zvonenia)
1. Stlačte tlačidlo "E" - rozsvieti sa na zeleno. Displej ukazuje "01", v nastavený čas začne difuzér pracovať, vrátane
farebného podsvietenia.
"Voňavé prebudenie" (so zvonením)
1. Stlačte tlačidlo "E" dvakrát - rozsvieti sa na zeleno. Displej ukazuje "02". V nastavenom čase začne difuzér pracovať,
vrátane farebného podsvietenia, zároveň začne zvoniť budík (po dobu 1 minúty). Zvonenie môžete vypnúť stlačením tlačidla

"E". Ak je vody v nádržke príliš málo, difuzér nemôže správne pracovať a po skončení zvonenia sa prepne do štandardného
módu.
Fáza V.
Svetelné podfarbenie nastavíte stlačením tlačidla "F". Vypnúť ho môžete kedykoľvek znovu stlačením tlačidla "F" alebo
tlačidlom ON / OFF ("D"). Vďaka automatickému vypnutiu si môžete voňavú atmosféru užívať bez obáv o difuzér (akonáhle
je v nádržke príliš málo vody, difuzér sa automaticky vypne).
Počas difúzie sa výška vychádzajúcej "pary" mení.
Pokiaľ prístroj pracuje, dbajte na to, aby sa nad prístrojom nenachádzalo nič, čo by mohlo brániť uvoľneniu hmly, zároveň
neodstraňujte hornú časť, aby nedošlo ku "striekaniu" vody z nádržky.
Upozornenie: Prístroj nemôže pracovať, ak je množstvo vody príliš malé alebo naopak príliš veľké (viac ako 110 ml).
Používajte minerálnu alebo kohútikovú vodu o izbovej teplote. 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 arómy 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 alebo abrazívne
prostriedky. Následne prístroj osušte čistou a suchou handričkou. Zvonku prístroj čistite mierne 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 nebude prístroj dlhšiu dobu používaný, uistite sa, že je voda z nádržky vyliata a prístroj je vyčistený a vysušený.
Uchovávajte na suchom mieste.
Predajca: ARIA PURA s.r.o., Škrobárenská 518/16, Brno. www.ariapura.cz. Krajina pôvodu: Francúzsko.

