
SK: Ultrazvukový difuzér Galeo SIRIUS 
 

• ŠPECIFIKÁCIE 
Názov produktu:  Sirius 
Rozmery:   priemer 18 cm, výška 16,5 cm 
Vstupné napätie:  100-240 V, 50/60 Hz 
Sila:    5 W 
Objem nádržky:  90 ml 
 
 
 

A. Vrchný kryt 
B. Kryt na nádržku s vodou 
C. Základňa (1. keramický disk, 2. značka pre max. objem, 

3. ventilácia, 4. tlačidlo na zapnutie/vypnutie) 
D. adaptér 

 
 
 
 
Zatlačte na hornú časť difuzéru smerom nadol pre jeho zapnutie. Týmto zatlačením môžete 
meniť prevádzkové módy difuzéru.  
 
 

Počet stlačení VONNÁ HMLA PODSVIETENIE 
1 áno mení sa 
2 áno zastaví sa na vybranej farbe 
3 áno nesvieti 
4 difuzér sa vypne 

 
 

• INŠTALÁCIA 
Dôležité upozornenia pred použitím: 

A. Zapojte adaptér do spodnej časti difuzéra a postavte ho na rovný stabilný povrch.  
B. Nalejte vodu do nádržky difuzéru (max. 90 ml). Odporúčame použiť vodu z kohútika, 

balenú alebo minerálnu vodu izbovej teploty.  
C. Odporúčame použiť vo vode rozpustné esenciálne oleje. Prosím, pamätajte, že 

niektoré esenciálne oleje sú korozívne a môžu ovplyvniť funkciu difuzéru. Pre viac 
informácií kontaktujte predajcu difuzéru.  

D. Ak sa difuzér počas prevádzky prevráti, môže dôjsť k presiaknutiu vody do prístroja. 
Vypojte difuzér z elektriky a vylejte všetku zvyšnú vodu z difuzéru a nechajte difuzér 
vyschnúť na dobre vetranom mieste dnom nahor po dobu 3 dní. Ak pri ďalšom 
použití difuzér nefunguje tak, ako má, kontaktujte predajcu difuzéru pre ďalšie 
informácie. 

1. Pripojte k prístroju adaptér, umiestnite na rovný povrch a zdvihnite horný kryt 
difuzéru. 



2. Naplňte nádržku difuzéru vodou (max. 90 ml). Neprekračujte max. objem nádržky. 
3. Pridajte do vody 2-3 kvapky esenciálneho oleja.  
4. Nasaďte späť horný kryt. 
5. Zapojte difuzér do elektriky. 
6.  Skontrolujte smer tlačidla na spodnej strane difuzéru (označenej štítkom) – pozri 

originálny návod priložený v balení.  
7. Zatlačte na horní kryt difuzéru smerom nadol pre jeho zapnutie. Ďalšími stlačeniami 

môžete meniť prevádzkový mód difuzéru.  

• ÚDRŽBA 

1. Vypnite difuzér. 
2. Odpojte adaptér.  
3. Zdvihnite horný kryt. 
4. Vyprázdnite nádržku s vodou.  
5. 1x-2x za mesiac vyčistite difuzér vínnym octom, vatovou tyčinkou vyčistite aj 

keramický disk.  
6. Vyčistite a dôkladne vysušte prístroj, ak nie je dlhšiu dobu používaný.  

 

• RIEŠENIE PROBLÉMOV 

PROBLÉM 

 

MOŽNÁ PRÍČINA 

 

 

RIEŠENIE 

 

Z prístroja 
nevychádza 

hmla 

 

1. Prístroj nie je v zásuvke.  
2. V nádržke nie je dostatok 

vody.  
3. V nádržke je veľa vody 

(max. 90 ml).  
4. Otvor na vychádzajúcu 

hmlu je upchatý. 
5. Keramický disk je 

opotrebovaný (cca 3000 
použití).   

1. Zapojte prístroj do zásuvky. 
2. Nalejte vodu do nádržky (max. 

90 ml). 
3. Vylejte prebytočnú vodu. 
4. Vyčistite otvor vatovou tyčinkou a 

uistite sa, že hmla môže z 
prístroja vychádzať. 

5. Vymeňte keramický disk.  

 

• VAROVANIE 

1. Uchovávejte mimo dosahu detí. 
2. Neprehĺtajte olej.  
3. Nenakláňajte difuzér počas používania.  



4. Elektrické prístroje by nemali byť vyhadzované do bežného odpadu. Prosím, 
recyklujte prístroj na vhodnom zbernom mieste.  

5. Mikroorganizmy, ktoré sa môžu vyskytovať vo vode alebo v prostredí, kde je 
spotrebič používaný alebo skladovaný, sa môžu nachádzať aj v nádržke na vodu a 
následne byť „vyfúknuté“ do vzduchu, čo by mohlo spôsobiť zdravotné problémy. 
Preto vymieňajte vodu v nádržke každé 3 dni a difuzér správne vyčistite.  

 

  


