
SK: Ultrazvukový difuzér NELUMBO 
 
ŠPECIFIKÁCIE 
Názov: Nelumbo 
Rozmery: priemer 12 cm, výška 13 cm 
Objem: 50 ml 
Napätie difuzéra: 5 V (1 A), 5 W 
 
Difuzér sa skladá z: 

- Horného krytu 
- Nádržky na vodu 
- Základne (obsahuje keramický disk, rysku pre max. objem, ventiláciu, tlačidlo na 

zapnutie) 
- Adaptér (na zapojenie do zásuvky) 

 
NASTAVENIE DIFUZÉRA 

Počet stlačení   
 Difúzia Svetlo 

1x Zapnuté Meniace sa farby 
2x Zapnuté Jednofarebné podsvietenie 
3x Zapnuté Vypnuté 
4x Vypnuté Vypnuté 

 
Dôležité upozornenie pred použitím:  
A: Zapojte elektrický kábel do difuzéra a následne ho umiestite na rovný povrch.  
 
B: Do difuzéra nalejte vodu (odporúčame vodu z kohútika alebo minerálnu vodu, nie však 
demineralizovanú vodu). 
 
C: Odporúčame použiť vo vode rozpustné esenciálne oleje. Majte na pamäti, že esenciálne 
oleje sú korozívne, a môžu tak mať vplyv na funkcie prístroja. Dbajte na opatrnosť a 
dodržujte návod na použitie, prípadne kontaktujte predajcu difuzéra pre viac informácií.  
 
D: V prípade, že sa difuzér prevráti počas difúzie, voda môže vytiecť do prístroja. Odpojte 
difuzér z elektriky a všetku vodu vylejte. Následne dajte prístroj do vertikálnej polohy a 
nechajte ho v dobre vetranej miestnosti 3 dni vyschnúť. Ak potom difuzér nefunguje 
správne, kontaktujte predajcu difuzéra.  
 
INŠTALÁCIA 

1. Zdvihnite horný sklenený kryt 
2. Naplňte nádržku vodou. Neprekračujte max. objem nádržky (50 ml).  
3. Pridajte 2 – 3 kvapky esenciálneho oleja. 
4. Nasaďte sklenený kryt späť na difuzér.  
5. Zapojte adaptér do difuzéra a následne do zásuvky.  
6. Stlačte tlačidlo na zapnutie a užívajte si voňavú relaxáciu.  

Poznámka:  
- Skontrolujte, kam smeruje tlačidlo na zapnutie. Musí smerovať smerom dole.  



- Rukou zatlačte na difuzér, akonáhle budete počuť zvuk stlačenia tlačidla, difuzér 
začne prevoniavať. 

 
ÚDRŽBA 
1. Vypojte difuzér zo zásuvky.  
2. Elektrický kábel odpojte z difuzéra.  
3. Zdvihnite horný sklenený kryt.  
4. Opatrne vyprázdnite nádržku na vodu. 
5. Vyčistite difuzér raz až dvakrát za mesiac bielym vínnym octom, nalejte ho do nádržky 

na vodu a nechajte pôsobiť, kým všetok vodný kameň nezmizne.  
6. Pokiaľ difuzér dlhší čas nepoužívate, majte ho vyčistený a vysušený.  

 
 

 
 


