
CZ: Ultrazvukový difuzér BLUETOOTH CELENO 
 
SPECIFIKACE 
Horní kryt 
Tlačítko ON/OFF pro zapnutí 
Tlačítko LIGHT pro ovládání světelného podsvícení 
Tlačítko pro nastavení operačního módu 
Tlačítko pro zapnutí difuze 
 
Nádržka na vodu s ventilací 
 
Reprák 
Vstup pro elektrický kabel 
 
TECHNICKÁ SPECIFIKACE 
Název produktu: BLUETOOTH CELENO ELEKTRICKÝ DIFUZÉR 
Kód produktu: 60037 
Objem: 500 ml 
Materiál: keramika 
Pokrytí: do 60 m2 
Vstupní napětí: AC 100-240 V, 50/60 Hz, DC 24 V 
Síla: 10 W 
Rozměry: průměr 17 cm, výška 12 cm 
 
Důležité upozornění před použitím: 

1. Nepoužívejte přístroj poblíž otevřeného ohně. 
2. Ujistěte se, že je difuzér vypnutý a vypojený ze zásuvky, když přidáváte esenciální olej 

nebo když difuzér čistíte.  
3. Umístěte difuzér mimo dosah dětí a domácích mazlíčků.  
4. Používejte difuzér v otevřeném prostoru.  
5. Pravidelně vyměňujte vodu v nádržce a čistěte difuzér po každém použití.  

 
Důležité upozornění: Difuzér se automaticky vypne, pokud v nádržce dojde voda. 
 
POUŽITÍ 

1. Zvedněte horní kryt difuzéru.  
2. Zapojte přístroj do zásuvky. 
3. Naplňte nádržku difuzéru vodou (max. 500 ml). Nepoužívejte horkou vodu. Nikdy 

nedoplňujte vodu, pokud je přístroj zapnutý. Do vody přidejte pár kapek esenciálního 
oleje.  

4. Nasaďte zpět horní kryt. 
5. Stiskněte tlačítko ON/OFF a zapněte difuzér.  

 
POUŽITÍ FUNKCE BLUETOOTH 

1. Tlačítko ON/OFF – když je přístroj vypnutý, stiskněte krátce tlačítko ON/OFF a 
zapněte tak difuzér. Stejně postupujte pro vypnutí difuzéru.  



2. Tlačítko MIST pro zapnutí vycházející mlhy – výchozím nastavením zapnete jemnou 
mlhu. Stiskněte krátce pro zvýšení rychlosti vycházející mlhy (dvě pípnutí), stiskněte 
tlačítko znovu pro vypnutí voňavé mlhy (tři pípnutí).  

3. Tlačítko pro nastavení operačního módu – jedním stisknutím zapnete výchozí 
nastavení – jedna hodina difuze a následné vypnutí (zároveň s difuzí se zapne jemné 
LED podsvícení). Stiskněte tlačítko dvakrát pro nastavení tří hodinové difuze (druhý 
stupeň LED podsvícení). Stiskněte tlačítko třikrát pro nastavení šesti hodinové difuze 
(třetí stupeň LED podsvícení). Stiskněte čtyřikrát pro nepřetržitou difuzi. Stiskněte 
pětkrát pro návrat k výchozímu nastavení.  

4. Tlačítko LIGHT pro nastavení podsvícení – po zapnutí difuzéru se automaticky zapne 
výchozí nastavení podsvícení – jemné LED světlo. Krátce stiskněte toto tlačítko a 
zvyšte intenzitu LED podsvícení. Krátce znovu stiskněte pro vypnutí podsvícení.  

5. Když je přístroj vypnut, Bluetooth signal se automaticky zapne. Vše, co musíte nyní 
udělat je zapnout Bluetooth na vašem telefonu a připojit obě zařízení (Bluetooth 
název difuzéru je „BT SPEAKER“). 

 
ÚDRŽBA 
Vyčistěte difuzér jednou až dvakrát za měsíc bílým vinným octem, nalijte jej do nádržky na 
vodu a nechte působit, dokud veškerý vodní kámen nezmizí.  
 
UPOZORNĚNÍ 
Pokud difuzér delší dobu nepoužíváte, mějte jej vyčištěný a vysušený. Difuzér se automaticky 
vypne, když v nádržce dojde voda. Difuzér se nezapne, pokud v nádržce není voda. 
Doporučujeme čistit difuzér vždy, když měníte esenciální olej.  
 
Pokud dojde k prosakování vody:  

- Je-li difuzér převrácen během používání, dodržujte instrukce níže: 
1. Odpojte difuzér z elektriky a zvedněte horní kryt. 
2. Vyprázdněte nádržku na vodu.  
3. Jemně s přístrojem zatřeste, aby vytekla všechny případná voda z přístroje. Následně 

jej nechte vyschnout po dobu alespoň 24 hodin. 
 
ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ 

PROBLÉM MOŽNÁ PŘÍČINA ŘEŠENÍ 
Z přístroje 
nevychází mlha 

- Přístroj není 
v zásuvce 

- V nádržce není 
dostatek vody 

- V nádržce je moc 
vody 

- Otvor pro 
vycházející mlhu je 
ucpaný 

- Zapojte přístroj do zásuvky 
- Nalijte vodu do nádržky (max. 

500 ml) 
- Vylijte přebytečnou vodu 
- Vyčistěte otvor vatovou 

tyčinkou a ujistěte se, že mlha 
může z přístroje vycházet 

 
ZÁRUKA 
Přístroj je v záruce 2 roky od data zakoupení podmíněný předložením dokladu o zaplacení. 
 



SKLADOVÁNÍ 
Esenciální oleje jsou obzvlášť křehké a těkavé a měly by být uchovávány na chladném místě, 
mimo světlo a v dobře utěsněné lahvičce. Mějte je uskladněné v originálním balení, mimo 
dosah světla, vzduchu a tepla.  
 
Upozornění pro uživatele: 
Uchovávejte mimo dosah dětí.  
Esenciální oleje jsou koncentrované rostlinné extrakty a jsou extrémně silné. Je proto 
nezbytné dodržovat doporučené užívání a upozornění.  
Nepolykejte. V případě pozření kontaktujte neprodleně nejbližší toxikologické centrum.  
Nepoužívejte esenciální oleje intravenózně či intramuskulárně.  
Nikdy neaplikujte čisté esenciální oleje přímo na kůži. 
Oleje nejsou vhodné pro děti do 7 let, těhotné či kojící ženy bez konzultace s lékařem. Stejně 
tak pro osoby trpící epilepsií nebo starší osoby. Zeptejte se na použití odborníka. Není 
doporučeno pro osoby procházející léčbou.  
Předejděte kontaktu s očima, měkkými tkáněmi či poraněnou kůží.  
Při použití na kůži doporučujeme oleje zředit neutrální bází (3 až 4 kapky oleje na polévkovou 
lžíci neutrální báze). To stejné platí pro použití olejů do koupele.  
V případě nehody neřeďte oleje vodou, ale olejovou substancí nebo rostlinnými oleji (např. 
mandlový olej).  
Po každém použití si důkladně umyjte ruce. 
 
Pamatujte, že: toto upozornění není je návodem k použití a nenahrazuje zkušenosti ani 
doporučení odborníka. V případě závažných či chronických onemocnění, alternativních 
způsobů léčby, alergií, mladých lidí či starých osob nebo těhotných žen prosím konzultujte 
použití kteréhokoliv oleje s odborníkem. Použití esenciálních olejů pro terapeutické účely 
vždy konzultujte se svým lékařem.  
 
                                                      


