CZ: Ultrasonický difuzér GALEO - VEGA
Díky ultrazvukové technologii zaručuje difuzér tiché, avšak stálé provonění. Disponuje širokou
barevnou škálou – lze jej použít jak v čistě bílé barvě, bez podsvícení, tak v různě podbarvených
světelných variantách.
Návod na použití:
1. Zvedněte vrchní kryt difuzéru.
2. Naplňte nádržku vodou (max. 100 ml).
3. Přidejte do vody 2 – 3 kapky aroma nebo esenciálního oleje.
4. Nasaďte kryt zpět. Kryt musí být dobře uzavřen tak, aby mlha vycházela pouze horním otvorem
difuzéru.
5. Připojte adaptér.
6. Zatlačte na hranu krytu difuzéru nad místem označeným cedulkou BUTTON, tam se nachází
hlavní spínač, pomocí kterého difuzér uvedete do chodu.
Funkce programu: Tlačítko ON/OFF se nachází na spodní straně difuzéru (pro optimální stisknutí
tlačítka je vhodné na difuzér shora lehce zatlačit směrem dolů – v místě, kde se tlačítko nachází). Prvním
stisknutím tlačítka ON/OFF zapnete difuzér, který začne uvolňovat páru/vůni a měnit barevné
podsvícení. Druhým stisknutím tlačítka ON/OFF nastavíte podsvícení difuzéru na jednu barvu. Třetím
stisknutím tlačítka ON/OFF spustíte režim, kdy z difuzéru vychází pouze pára/vůně bez barevného
podsvícení. Následným stisknutím tlačítka ON/OFF difuzér vypnete. Při nedostatku vody v nádržce se
difuzér vypne automaticky.
Upozornění: Uchovejte mimo dosah dětí a domácích zvířat.
Distributor: ARIA PURA, s. r. o., Škrobárenská 518/16, Brno, www.ariapura.cz. Země původu:
Francie.
SK: Ultrasonický difuzér GALEO - Vega

Vďaka ultrazvukovej technológii zaručuje difuzér tiché, avšak stále prevoňanie. Disponuje
širokou farebnou škálou - možno ho použiť v čisto bielej farbe, bez podsvietenia alebo v
rôznych farebných svetelných variantoch.
Návod na použitie:
1. Zdvihnite vrchný kryt difuzéru.
2. Naplňte nádržku vodou (max. 100 ml).
3. Pridajte do vody 2 - 3 kvapky aróma alebo esenciálneho oleja.
4. Nasaďte kryt späť. Kryt musí byť dobre uzavretý tak, aby hmla vychádzala iba horným otvorom
difuzéra.
5. Pripojte adaptér.
6. Zatlačte na kryt difuzéra nad miestom označeným ceduľkou BUTTON, tam sa nachádza hlavný
spínač, pomocou ktorého difuzér uvediete do chodu.

Funkcie programu: Tlačidlo ON/OFF sa nachádza na spodnej strane difuzéra (pre optimálne
stlačenie tlačidla je vhodné na difuzér zhora ľahko zatlačiť smerom nadol - v mieste, kde sa
tlačidlo nachádza). Prvým stlačením tlačidla ON/OFF zapnete difuzér, ktorý začne uvoľňovať
paru/vôňu a meniť farebné podsvietenie. Druhým stlačením tlačidla ON/OFF nastavíte
podsvietenie difuzéra na jednu farbu. Tretím stlačením tlačidla ON/OFF spustíte režim, keď z
difuzéra vychádza iba para/vôňa bez farebného podsvietenia. Následným stlačením tlačidla
ON/OFF difuzér vypnete. Pri nedostatku vody v nádržke sa difuzér vypne automaticky.
Upozornenie: Uchovajte mimo dosahu detí a domácich zvierat.
Distribútor: ARIA PURA, s. R. O., Škrobárenská 518/16, Brno, www.ariapura.cz. Krajina pôvodu:
Francúzsko.

