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Umístěte přístroj na rovný povrch.
Připojte k přístroji elektrický kabel, nezapojujte do zásuvky.
Zvednete horní kryt a naplňte nádržku vodou - max. 100 ml. Nepřekročte limit.
Nakapejte do vody 10 – 15 kapek aroma nebo esenciálního oleje.
Nasaďte horní kryt.
Zapojte přístroj do zdroje elektrického proudu.
Prvním stisknutím tlačítka ON/OFF se přístroj zapne a začne měnit barvy.
Druhým stisknutím tlačítka ON/OFF nastavíte barevné podsvícení difuzéru.
Třetím stisknutím tlačítka ON/OFF vypnete podsvícení, difúze bude pokračovat.
Čtvrtým stisknutím tlačítka ON/OFF zastavíte difúzi, přístroj se vypne.

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 Edition Elessens
1. Umiestnite prístroj na rovný povrch.
2. Pripojte k prístroju elektrický kábel, nezapájajte do zásuvky.
3. Zdvihnete horný kryt a naplňte nádržku vodou - max. 100 ml. Neprekročte limit.
4. Nakvapkajte do vody 10 - 15 kvapiek aroma alebo esenciálneho oleja.
5. Nasaďte horný kryt.
6. Zapojte prístroj do zdroja elektrického prúdu.
7. Prvým stlačením tlačidla ON / OFF sa prístroj zapne a začne meniť farby.
8. Druhým stlačením tlačidla ON / OFF nastavíte farebné podsvietenie difuzéru.
9. Tretím stlačením tlačidla ON / OFF vypnete podsvietenie, difúzia bude pokračovať.
10. Štvrtým stlačením tlačidla ON / OFF zastavíte difúziu, prístroj sa vypne.
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.

