
CZ: Ultrasonický difuzér Galeo - Syrma 
 
Difuzér pravidelně uvolňuje vůní každých 15 sekund, intenzitu si volíte sami množstvím nakapaného esenciálního 
nebo aroma oleje. Díky přiloženému dálkovému ovládání můžete difuzér snadno ovládat stiskem tlačítka a užívat 
si klidnou uvolňující atmosféru.  
!Před zapnutím přístroje vyjměte pěnové vložky, které chrání jednotlivé části difuzéru.! 
 
Návod k použití: 
 
Použití dálkového ovládání – všechny funkce difuzéru můžete jednoduše ovládat stiskem jednoho tlačítka. Před prvním 
použitím sundejte z ovládání plastový obal.  

- ON/OFF tlačítko („POWER“) – prvním stiskem zapnete difuzér, druhým stiskem difuzér vypnete.  
- Tlačítko „LIGHT“ – prvním stiskem zapnete živé intenzivní podsvícení difuzéru, druhým stiskem spustíte „mihotající 

světlo“ připomínající světlo svíčky, třetím stiskem podsvícení vypnete.  
- Tlačítko „BRIGHTNESS“ – prvním stiskem zapnete živé, intenzivní světlo, druhým stiskem zapnete měkké, uklidňující 

světlo. 
- Tlačítko „MIST MODE“ – prvním stiskem zapnete program, při kterém se bude každých 15 sekund uvolňovat vůně 

(a automaticky se vypne po 6 hodinách), druhým stiskem zapnete program, kdy se bude vůně uvolňovat nepřetržitě 
(automaticky se vypne po 3 hodinách).  

Difuzér lze ovládat manuálně - tlačítko pro zapnutí a vypnutí je umístěné na spodní straně vnitřní nádoby (nádoba s nádržkou 
na vodu).  
Upozornění: Přístroj nemůže pracovat, pokud je množství vody příliš malé nebo naopak příliš velké (více než 100 ml). 
Používejte minerální nebo kohoutkovou vodu o pokojové teplotě. Nepoužívejte horkou vodu, přístroj se může poškodit. 
Aroma nebo esenciální olej přidávejte vždy až po naplnění nádržky vodou, nikdy ne do prázdné nádržky, přístroj se může 
poškodit! Velké množství aroma nebo esenciálního oleje může difuzér poškodit. Nejtvrdší a nejvíce viskózní esenciální oleje 
mohou přístroj poškodit.  
Abyste předešli znečištění přístroje a vody doporučujeme po každém použití přístroje vodu z nádržky vylít a nádržku i horní 
kryt vyčistit. K čištění použijte savý papír s malým množstvím čistícího prostředku (mýdla, prostředku na mytí nádobí…). 
K čištění nepoužívejte aerosolové spreje, rozpouštědla nebo abrazivní prostředky. Následně přístroj osušte čistým a suchým 
hadříkem. Zvenčí přístroj čistěte lehce navlhčeným hadříkem. Pokud víte, že nebude přístroj delší dobu používán, ujistěte se, 
že je voda z nádržky vylitá a přístroj je vyčištěný a usušený. Uchovávejte na suchém místě. 
Příslušenství: dálkové ovládání, napájecí kabel, kartáček na čištění keramického disku 
 
SK: Ultrasonický difuzér Galeo - Syrma 
 
Difuzér pravidelne uvoľňuje vônu každých 15 sekúnd, intenzitu si volíte sami množstvom 
nakvapkaného esenciálneho alebo aroma oleja. Vďaka priloženému diaľkovému ovládaniu môžete 
difuzér ľahko ovládať stlačením tlačidla a užívať si pokojnú uvoľňujúcu atmosféru. 
! Pred zapnutím prístroja vyberte penové vložky, ktoré chránia jednotlivé časti difuzéra.! 
 
Návod na použitie: 
 
Použitie diaľkového ovládania - všetky funkcie difuzéra môžete jednoducho ovládať stlačením 
jedného tlačidla. Pred prvým použitím zložte z  ovládania plastový obal. 
- ON / OFF tlačidlo ( "POWER") - prvým stlačením zapnete difuzér, druhým stlačením difuzér vypnete. 
- Tlačidlo "LIGHT" - prvým stlačením zapnete živé intenzívne podsvietenie difuzéru, druhým stlačením 
spustíte "mihotajúce sa svetlo"pripomínajúce svetlo sviečky, tretím stlačením podsvietenie vypnete. 
- Tlačidlo "BRIGHTNESS" - prvým stlačením zapnete živé, intenzívne svetlo, druhým stlačením zapnete 
mäkké, upokojujúce svetlo. 
- Tlačidlo "MIST MODE" - prvým stlačením zapnete program, pri ktorom sa bude každých 15 sekúnd 
uvoľňovať vôňa (a automaticky sa vypne po 6 hodinách), druhým stlačením zapnete program, kedy sa 
bude vôňa uvoľňovať nepretržite (automaticky sa vypne po 3 hodinách) . 
Difuzér možné ovládať manuálne - tlačidlo pre zapnutie a vypnutie je umiestnené na spodnej strane 
vnútornej nádoby (nádoba s nádržkou na vodu). 
Upozornenie: Prístroj nemôže pracovať, ak je množstvo vody príliš malé alebo naopak príliš veľké (viac 
ako 100 ml). Používajte minerálnu alebo kohútikovú vodu o izbovej teplote. Nepoužívajte horúcu vodu, 
prístroj sa môže poškodiť. Aroma alebo esenciálny olej pridávajte vždy až po naplnení nádržky vodou, 



nikdy nie do prázdnej nádržky, prístroj sa môže poškodiť! Veľké množstvo aroma alebo esenciálneho 
oleja môže difuzér poškodiť. Najtvrdšie a najviac viskózne esenciálne oleje môžu prístroj poškodiť. 
Aby ste predišli znečisteniu prístroja a vody odporúčame po každom použití prístroja vodu z nádržky 
vyliať a nádržku aj horný kryt vyčistiť. Na čistenie použite savý papier s malým množstvom čistiaceho 
prostriedku (mydla, prostriedku na umývanie riadu ...). Na čistenie nepoužívajte aerosólové spreje, 
rozpúšťadlá alebo abrazívne prostriedky. Následne prístroj osušte čistou a suchou handričkou. Zvonka 
prístroj čistite mierne navlhčenou handričkou. Ak viete, že nebude prístroj dlhšiu dobu používaný, 
uistite sa, že je voda z nádržky vyliata a prístroj je vyčistený a vysušený. Uchovávajte na suchom mieste. 
Príslušenstvo: diaľkové ovládanie, napájací kábel, kefka na čistenie keramického disku 
 
 
 
 


