
CZ: Ultrazvukový difuzér Galeo SIRIUS 
 

• SPECIFIKACE 
Název produktu:  Sirius 
Rozměry:   průměr 18 cm, výška 16,5 cm 
Vstupní napětí:  100-240 V, 50/60 Hz 
Síla:    5 W 
Objem nádržky:  90 ml 
 
 
 

A. Vrchní kryt 
B. Kryt na nádržku s vodou 
C. Základna (1. keramický disk, 2. značka pro max. 

objem, 3. ventilace, 4. tlačítko pro zapnutí/vypnutí) 
D. adaptér 

 
 
 
 
Zatlačte na horní část difuzéru směrem dolů pro jeho zapnutí. Tímto zatlačením můžete 
měnit provozní módy difuzéru.  
 

 
 

• INSTALACE 
Důležitá zpozornění před použitím: 

A. Zapojte adaptér do spodní části difuzéru a postavte ho na rovný stabilní povrch.  
B. Nalijte vodu do nádržky difuzéru (max. 90 ml). Doporučujeme použít kohoutkovou, 

balenou nebo minerální vodu pokojové teploty.  
C. Doporučujeme použít ve vodě rozpustné esenciální oleje. Prosím, pamatujte, že 

některé esenciální oleje jsou korozivní a můžou ovlivnit funkci difuzéru. Pro více 
informací kontaktujte prodejce difuzéru.  

D. Pokud se difuzér během provozu převrhne, může dojít k prosáknutí vody do přístroje. 
Vypojte difuzér z elektriky a vylijte všechnu zbývající vodu z difuzéru a nechte difuzér 
vyschnout na dobře větraném místě dnem vzhůru po dobu 3 dnů. Pokud při dalším 
použití difuzér nefunguje tak, jak má, kontaktujte prodejte difuzéru pro další 
informace. 

1. Připojte k přístroji adaptér, umístěte na rovný povrch a zvedněte horní kryt difuzéru. 
2. Naplňte nádržku difuzéru vodou (max. 90 ml). Nepřekračujte max. objem nádržky. 
3. Přidejte do vody 2-3 kapky esenciálního oleje.  
4. Nasaďte zpět horní kryt. 

Počet stlačení VONNÁ MLHA PODSVÍCENÍ
1 ano mění se
2 ano zastaví se na vybrané barvě
3 ano nesvítí
4 difuzér se vypne



5. Zapojte difuzér do elektriky. 
6.  Zkontrolujte směr tlačítka na spodní straně difuzéru (označené štítkem) – viz 

originální návod přiložený v balení.  
7. Zatlačte na horní kryt difuzéru směrem dolů pro jeho zapnutí. Dalšími stlačeními 

můžete měnit provozní mód difuzéru.  

• ÚDRŽBA 

1. Vypněte difuzér. 
2. Odpojte adaptér.  
3. Zvedněte horní kryt. 
4. Vyprázdněte nádržku s vodou.  
5. 1x-2x za měsíc vyčistěte difuzér vinným octem, vatovou tyčinkou vyčistěte i 

keramický disk.  
6. Vyčistěte a důkladně vysušte přístroj, pokud není delší dobu používán.  

 

• ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ 

PROBLÉM 

 

MOŽNÁ PŘÍČINA 

 

 

ŘEŠENÍ 

 

Z přístroje 
nevychází mlha 

 

1. Přístroj není v zásuvce.  
2. V nádržce není dostatek 

vody.  
3. V nádržce je moc vody 

(max. 90 ml).  
4. Otvor pro vycházející 

mlhu je ucpaný. 
5. Keramický disk je 

opotřebovaný (cca 3000 
použití).   

1. Zapojte přístroj do zásuvky. 
2. Nalijte vodu do nádržky (max. 90 

ml). 
3. Vylijte přebytečnou vodu. 
4. Vyčistěte otvor vatovou tyčinkou a 

ujistěte se, že mlha může z 
přístroje vycházet. 

5. Vyměňte keramický disk.  

 

• VAROVÁNÍ 

1. Uchovávejte mimo dosah dětí. 
2. Nepolykejte olej.  
3. Nenaklánějte difuzér během používání.  
4. Elektrické přístroje by neměly být vyhazovány do běžného odpadu. Prosím, recyklujte 

přístroj na vhodném sběrném místě.  



5. Mikroorganismy, které se mohou vyskytovat ve vodě nebo v prostředí, kde je 
spotřebič používán nebo skladován, se mohou nacházet i v nádržce na vodu a 
následně být „vyfouknuty“ do vzduchu, což by mohlo způsobit zdravotní problémy. 
Proto vyměňujte vodu v nádržce každé 3 dny a difuzér řádně vyčistěte.  

 

  


