
SK: Ultrazvukový difuzér BLUETOOTH CELENO 
 
ŠPECIFIKÁCIE 
Horný kryt 
Tlačidlo ON/OFF na zapnutie 
Tlačidlo LIGHT na ovládanie svetelného podsvietenia 
Tlačidlo na nastavenie operačného módu 
Tlačidlo na zapnutie difúzie 
 
Nádržka na vodu s ventiláciou 
 
Reprák 
Vstup na elektrický kábel 
 
TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA 
Názov produktu: BLUETOOTH CELENO ELEKTRICKÝ DIFUZÉR 
Kód produktu: 60037 
Objem: 500 ml 
Materiál: keramika 
Pokrytie: do 60 m2 
Vstupné napätie: AC 100 – 240 V, 50/60 Hz, DC 24 V 
Sila: 10 W 
Rozmery: priemer 17 cm, výška 12 cm 
 
Dôležité upozornenie pred použitím: 

1. Nepoužívajte prístroj v blízkosti otvoreného ohňa. 
2. Uistite sa, že je difuzér vypnutý a vypojený zo zásuvky, keď pridávate esenciálny olej 

alebo keď difuzér čistíte.  
3. Umiestnite difuzér mimo dosahu detí a domácich miláčikov.  
4. Používajte difuzér v otvorenom priestore.  
5. Pravidelne vymieňajte vodu v nádržke a čistite difuzér po každom použití.  

 
Dôležité upozornenie: Difuzér sa automaticky vypne, pokiaľ v nádržke dôjde voda. 
 
POUŽITIE 

1. Zdvihnite horný kryt difuzéra.  
2. Zapojte prístroj do zásuvky. 
3. Naplňte nádržku difuzéra vodou (max. 500 ml). Nepoužívajte horúcu vodu. Nikdy 

nedopĺňajte vodu, pokiaľ je prístroj zapnutý. Do vody pridajte pár kvapiek 
esenciálneho oleja.  

4. Nasaďte späť horný kryt. 
5. Stlačte tlačidlo ON/OFF a zapnite difuzér.  

 
POUŽITIE FUNKCIE BLUETOOTH 

1. Tlačidlo ON/OFF – keď je prístroj vypnutý, stlačte krátko tlačidlo ON/OFF a zapnete 
tak difuzér. Rovnako postupujte pre vypnutie difuzéra.  



2. Tlačidlo MIST na zapnutie vychádzajúcej hmly – východiskovým nastavením zapnete 
jemnú hmlu. Stlačte krátko pre zvýšenie rýchlosti vychádzajúcej hmly (dve pípnutia), 
stlačte tlačidlo znovu pre vypnutie voňavej hmly (tri pípnutia).  

3. Tlačidlo na nastavenie operačného módu – jedným stlačením zapnete východiskové 
nastavenie – jedna hodina difúzie a následné vypnutie (zároveň s difúziou sa zapne 
jemné LED podsvietenie). Stlačte tlačidlo dvakrát pre nastavenie trojhodinovej difúzie 
(druhý stupeň LED podsvietenia). Stlačte tlačidlo trikrát pre nastavenie šesťhodinovej 
difúzie (tretí stupeň LED podsvietenia). Stlačte štyrikrát pre nepretržitú difúziu. 
Stlačte päťkrát pre návrat k východiskovému nastaveniu.  

4. Tlačidlo LIGHT na nastavenie podsvietenia – po zapnutí difuzéra sa automaticky 
zapne východiskové nastavenie podsvietenia – jemné LED svetlo. Krátko stlačte toto 
tlačidlo a zvýšte intenzitu LED podsvietenia. Krátko znovu stlačte na vypnutie 
podsvietenia.  

5. Keď je prístroj vypnutý, Bluetooth signál sa automaticky zapne. Všetko, čo musíte 
teraz urobiť je zapnúť Bluetooth na vašom telefóne a pripojiť obe zariadenia 
(Bluetooth názov difuzéra je „BT SPEAKER“). 

 
ÚDRŽBA 
Vyčistite difuzér raz až dvakrát za mesiac bielym vínnym octom, nalejte ho do nádržky na 
vodu a nechajte pôsobiť, kým všetok vodný kameň nezmizne.  
 
UPOZORNENIE 
Pokiaľ difuzér dlhší čas nepoužívate, majte ho vyčistený a vysušený. Difuzér sa automaticky 
vypne, keď v nádržke dôjde voda. Difuzér sa nezapne, pokiaľ v nádržke nie je voda. 
Odporúčame čistiť difuzér vždy, keď meníte esenciálny olej.  
 
Pokiaľ dôjde k presakovaniu vody:  

- Ak je difuzér prevrátený počas používania, dodržujte inštrukcie nižšie: 
1. Odpojte difuzér z elektriky a zdvihnite horný kryt. 
2. Vyprázdnite nádržku na vodu.  
3. Jemne s prístrojom zatraste, aby vytiekla všetka prípadná voda z prístroja. Následne 

ho nechajte vyschnúť počas aspoň 24 hodín. 
 
RIEŠENIE PROBLÉMOV 

PROBLÉM MOŽNÁ PRÍČINA RIEŠENIE 
Z prístroja 
nevychádza 
hmla 

- Prístroj nie je 
v zásuvke 

- V nádržke nie je 
dostatok vody 

- V nádržke je veľa 
vody 

- Otvor na 
vychádzajúcu hmlu 
je upchatý 

- Zapojte prístroj do zásuvky 
- Nalejte vodu do nádržky (max. 

500 ml) 
- Vylejte prebytočnú vodu 
- Vyčistite otvor vatovou 

tyčinkou a uistite sa, že hmla 
môže z prístroja vychádzať 

 
ZÁRUKA 
Prístroj je v záruke 2 roky od dátumu zakúpenia podmienenej predložením dokladu o kúpe. 



 
SKLADOVANIE 
Esenciálne oleje sú obzvlášť krehké a prchavé a mali by byť uchovávané na chladnom mieste, 
mimo svetla a v dobre utesnenej fľaštičke. Majte ich uskladnené v originálnom balení, mimo 
dosahu svetla, vzduchu a tepla.  
 
Upozornenie pre používateľov: 
Uchovávajte mimo dosahu detí.  
Esenciálne oleje sú koncentrované rastlinné extrakty a sú extrémne silné. Je preto 
nevyhnutné dodržiavať odporučené používanie a upozornenia.  
Neprehĺtajte. V prípade požitia kontaktujte bezodkladne najbližšie toxikologické centrum.  
Nepoužívajte esenciálne oleje intravenózne či intramuskulárne.  
Nikdy neaplikujte čisté esenciálne oleje priamo na kožu. 
Oleje nie sú vhodné pre deti do 7 rokov, tehotné či dojčiace ženy bez konzultácie s lekárom. 
Rovnako ani pre osoby trpiace epilepsiou alebo staršie osoby. Spýtajte sa na použitie 
odborníka. Nie je odporučené pre osoby prechádzajúce liečbou.  
Vyhnite sa kontaktu s očami, mäkkými tkanivami či poranenou kožou.  
Pri použití na kožu odporúčame oleje zriediť neutrálnou bázou (3 až 4 kvapky oleja na 
polievkovú lyžicu neutrálnej bázy). To rovnako platí pri použití olejov do kúpeľa.  
V prípade nehody nerieďte oleje vodou, ale olejovou substanciou alebo rastlinnými olejmi 
(napr. mandľový olej).  
Po každom použití si dôkladne umyte ruky. 
 
Pamätajte, že: toto upozornenie nie je návodom na použitie a nenahrádza skúsenosti ani 
odporúčania odborníka. V prípade závažných či chronických ochorení, alternatívnych 
spôsobov liečby, alergií, mladých ľudí či starých osôb alebo tehotných žien, prosím, 
konzultujte použitie ktoréhokoľvek oleja s odborníkom. Použite esenciálnych olejov na 
terapeutické účely vždy konzultujte so svojím lekárom.  
 
                                                      


