CZ: Ultrasonický difuzér Édition Grand Art
Fáze I.
Před prvním použitím je nutné difuzér složit a plně nabít baterii difuzéru.
Nabíjení baterie:
Elektrický kabel nejprve zapojte do difuzéru (otvor na spodní straně spodní části difuzéru), až poté do elektrické
sítě. Na spodní straně difuzéru se rozsvítí kontrolka (červeně), která signalizuje nabíjení baterie. Abyste předešli
nehodám, ujistěte se, že elektrický kabel není umístěn v místě pohybu lidí.
Ve chvíli, kdy je baterie plně nabitá, se kontrolka nabíjení rozsvítí zeleně. V tuto chvíli můžete začít difuzér
používat, bezdrátově nebo připojený k síti, kdekoliv ve vašem domě.
Baterie se plně nabije za cca 9,5 hodiny.
Fáze II.
-

Umístěte difuzér na rovný stabilní povrch.
Oddělejte vrchní části difuzéru a do nádržky ve spodní části difuzéru nalijte vodu o pokojové teplotě.
Nepřekračujte max. objem nádržky, tj. 250 ml. Pokud je v nádržce příliš málo vody, nebo naopak více než 250 ml,
difuzér nebude pracovat.
Do nádobky přidejte pár kapek aroma nebo esenciálního oleje Esteban (15-20 v závislosti na požadované intenzitě
provonění). Olej přidávejte vždy do vody, nikdy ne do prázdné nádržky, mohlo by dojít k poškození difuzéru!
Nasaďte zpět vrchní části difuzéru.
Difuzér nepřemisťujte, pokud je již v nádržce voda!

Fáze III.
K zapnutí difuzéru nebo nastavení difuzního cyklu (cyklu provonění) použijte dálkové ovládání. Pro zapnutí
stiskněte tlačítko ON/OFF, pro nastavení difuzního cyklu držte tlačítko ON/OFF po dobu 2 sekund.
Stiskem tlačítka se symbolem přesýpacích hodin a symbolem „+“ prodloužíte délku difuze.
Stiskem tlačítka se symbolem přesýpacích hodin a symbolem „- “ zkrátíte délku difuze.
-

Ruční nastavení difuzních cyklů:
Stiskněte tlačítko ON/OFF na spodní části difuzéru po dobu 2 sekund.
1. stisknutí – první kontrolka se rozsvítí modře, difuze začne a automaticky se zastaví po 60 minutách.
2. stisknutí – druhá kontrolka se rozsvítí modře, difuze začne a automaticky se vypne po 120 minutách.
3. stisknutí – třetí kontrolka se rozsvítí modře, difuze probíhá NON STOP, automaticky se zastaví po vybití baterie
nebo v případě příliš nízké hladiny vody v nádržce difuzéru. Doba trvání NON STOP difuze při plné nádržce a plně
nabité baterii je cca 12 hodin.
4. stisknutí – kontrolky zhasnou, difuze se zastaví.
Difuzi můžete také zastavit kdykoliv stiskem tlačítka ON/OFF na dálkovém ovládání.

Fáze IV.
Difuzér se automaticky vypne, pokud je baterie málo nabitá (kontrola bliká červeně) nebo pokud je hladina vody
v nádržce příliš nízká (kontrola bliká modře).
Odpojte přístroj z elektriky, vylijte vodu z nádržky a vyčistěte přístroj – viz níže.
Upozornění: Přístroj nemůže pracovat, pokud je množství vody příliš malé nebo naopak příliš velké (více než 250ml).
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 Grand Art
Fáza I.
Pred prvým použitím je nutné difuzér zložiť a plne nabiť batériu difuzéru.
Nabíjanie batérie:
- Elektrický kábel najprv zapojte do difuzéra (otvor na spodnej strane spodnej časti difuzéra), až potom do
elektrickej siete. Na spodnej strane difúzora sa rozsvieti kontrolka (červená), ktorá signalizuje nabíjanie batérie.
Aby ste predišli nehodám, uistite sa, že elektrický kábel nie je umiestnený v mieste pohybu ľudí.
- Vo chvíli, keď je batéria plne nabitá, sa kontrolka nabíjania rozsvieti na zeleno. V túto chvíľu môžete začať difuzér
používať, bezdrôtovo alebo pripojený k sieti, kdekoľvek vo vašom dome.
- Batérie sa plne nabije za cca 9,5 hodiny.
Fáza II.

Fáza III.

- Umiestnite difuzér na rovný stabilný povrch.
- Odmontujte vrchnej časti difuzéra a do nádržky v spodnej časti difuzéra nalejte vodu o izbovej teplote.
Neprekračujte max. Objem nádržky, tj. 250 ml. Ak je v nádržke príliš málo vody, alebo naopak viac ako 250 ml,
difuzér nebude pracovať.
- Do nádobky pridajte pár kvapiek aroma alebo esenciálneho oleja Esteban (15-20 v závislosti na požadovanej
intenzite prevoňanie). Olej pridávajte vždy do vody, nikdy nie do prázdnej nádržky, mohlo by dôjsť k poškodeniu
difuzéra!
- Nasaďte späť vrchnej časti difuzéra.
- Difuzér nepremiestňujte, ak je už v nádržke voda!
- Na zapnutie difuzéra alebo nastavenie difúzneho cyklu (cyklu prevoňanie) použite diaľkové ovládanie. Pre
zapnutie stlačte tlačidlo ON / OFF, pre nastavenie difúzneho cyklu držte tlačidlo ON / OFF po dobu 2 sekúnd.
Stlačením tlačidla so symbolom presýpacích hodín a symbolom "+" predĺžite dĺžku difúzie.
Stlačením tlačidla so symbolom presýpacích hodín a symbolom "-" skrátite dĺžku difúzie.

-

Ručné nastavenie difúznych cyklov:
- Stlačte tlačidlo ON / OFF na spodnej časti difuzéra po dobu 2 sekúnd.
- 1. stlačenie - prvá kontrolka sa rozsvieti na modro, difúzia začne a automaticky sa zastaví po 60 minútach.
- 2. stlačenie - druhá kontrolka sa rozsvieti na modro, difúzia začne a automaticky sa vypne po 120 minútach.
- 3. stlačenie - tretia kontrolka sa rozsvieti na modro, difúzia prebieha NON STOP, automaticky sa zastaví po vybití
batérie alebo v prípade príliš nízkej hladiny vody v nádržke difuzéru. Doba trvania NON STOP difúzie pri plnej
nádržke a plne nabitej batérii je cca 12 hodín.
- 4. stlačenie - kontrolky zhasnú, difúzia sa zastaví.
difúzia môžete tiež zastaviť kedykoľvek stlačením tlačidla ON / OFF na diaľkovom ovládaní.

Fáze IV.
Difuzér se automaticky vypne, pokud je baterie málo nabitá (kontrola bliká červeně) nebo pokud je hladina vody
v nádržce příliš nízká (kontrola bliká modře).
Odpojte přístroj z elektriky, vylijte vodu z nádržky a vyčistěte přístroj – viz níže.
Upozornenie: Prístroj nemôže pracovať, ak je množstvo vody príliš malé alebo naopak príliš veľké (viac ako 250 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 (navlhčenou) 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.

