
Návod na použitie NEBULIZÉR SEASONS - AERO HOME (biely, béžový) 
 

• PREHĽAD 
Hlavná jednotka 
 

1. Vnútorné viečko 
2. Otvor na rozprašovanie oleja 
3. Fľaštička s esenciálnym olejom 
4. Tlačidlo TIMER na časovanie (1 h/2 h/5 h) 
5. Tlačidlo POWER na nastavenie intenzity (nízka/vysoká) 
6. Silikónový prsteň 
7. Otvor na USB 
8. Horný kryt dýzy 
9. Prívod vzduchu 
10. Trubička s olejom 
11. Horný kryt zo živice 
12. USB-A/USB-C 
 
• NÁVOD NA OBSLUHU 

Vždy pokladajte difuzér na rovný, pevný a vyrovnaný povrch.  
 

1. Zdvihnite horný kryt difuzéru a vnútorné veko. Vytiahnite dýzu von z prístroja. 
2. Vezmite dýzu, pevne ju držte a otočte fľaštičkou na olej v smere hodinových ručičiek. 

Naplňte fľaštičku vašim obľúbeným esenciálnym olejom alebo vložte priamo fľaštičku 
s obľúbeným olejom namiesto tej pôvodnej. Opäť vezmite trysku, držte ju a fľaštičkou 
otočte proti smeru hodinových ručičiek.  

3. Vložte dýzu aj s fľaštičkou späť do prístroja. Uistite sa, že je dýza správne vložená, 
musí byť v rovine s označením dýzy (indicated mark). Dajte späť vnútorné viečko a 
horný kryt.   

4. Pripojte USB-C kábel do dierky napájacieho adaptéra alebo do USB portu.  
5. Stlačte tlačidlo POWER pre zapnutie prístroja.  

 
Pozn.  

- Pre čo najlepšie prevoňanie odporúčame použiť prírodné esenciálne oleje. Umelé 
vône by mohli poškodiť prístroj.  

- Počas prevádzky nevyťahujte dýzu ani nemanipulujte s prístrojom.  
- Vždy pokladajte difuzér na rovný, pevný a vyrovnaný povrch. Koberce, koberčeky a 

iné nerovné povrchy môžu ovplyvniť vetrací systém.  
- Môžete použiť akúkoľvek fľaštičku s vaším obľúbeným esenciálnym olejom s 

objemom 5 ml, 10 ml alebo 15 ml. Trubičku na olej môžete odrezať podľa potreby, 
s ohľadom na veľkosť vloženej fľaštičky s olejom. (Uistite sa, že skracujete plochú časť 
trubičky.) 

 
• NASTAVENIE PRÍSTROJA 

 
TLAČIDLO POWER: stlačte tlačidlo pre zapnutie prístroja. Nastaviť jednu z dvoch intenzít. 
Nízka intenzita: interval 5 minút zapnuté/10 minút vypnuté 



Vysoká intenzita: interval 5 minút zapnuté/5 minút vypnuté 
 
TLAČIDLO TIMER: stlačte tlačidlo pre zmenu prevádzkového času. Nastaviť je možné 1 h/2 
h/5h 
 
LED SVETLO: stlačte dlho tlačidlo POWER a počkajte na zapnutie LED podsvietenia. Ďalším 
pridržaním zmeníte farbu LED podsvietenia. Tlačidlo držte tak dlho, pokiaľ sa svetlo nezmení 
na vami preferovanú farbu.  

- Nastaviť je možné meniace sa farby, svetlo modrú, svetlo imitujúce svetlo sviečky 
alebo fialové svetlo.  

 
• ČISTENIE A ÚDRŽBA 

*Počas čistenia prístroja vždy odpojte USB kábel od prístroja.  
 

1. Držte spodok prístroja a zdvihnite horný kryt a vnútorné veko.  
2. Prázdnu fľaštičku od oleja naplňte liehom s koncentráciou nižšou, než je 75 %.  
3. Opäť prístroj zapojte do zásuvky a zapnite na 5 minút.  
4. Po 5 minútach prístroj vypnite, vytiahnite trysku a zložte horný kryt dýzy.  
5. Vezmite vatovú tyčinku namočenú do alkoholu a opatrne vyčistite dýzu.  
 
Dôležité: Uistite sa, že počas čistenia nie je dýza alebo prístroj otočený smerom nadol, 
mohlo by dôjsť k rozliatiu oleja a poškodeniu prístroja.  
 
Poznámky:  
- Nikdy nepoužívajte na čistenie alkohol s vyššou koncentráciou než 75 %, mohlo by 

dôjsť ku zničeniu prístroja. 
- Alkohol je horľavý, počas čistenia dostatočne vetrajte, aby ste predišli vzniku požiaru.  
- Pre dosiahnutie čo najlepšieho prevoňania čistite dýzu 1-2x týždenne.  
- Pred výmenou esenciálneho oleja za iný vyčistite dýzu aj trubičku na olej.  
- Intenzita prevoňania sa môže líšiť v závislosti na nastavení a tiež na druhu použitého 

oleja. Vyskúšajte rôzne nastavenia a zistite, aké vám bude najviac vyhovovať. 
- Používajte len čisté prírodné esenciálne oleje aby ste predišli poškodeniu prístroja 

alebo jeho častí.  
 

 
• BEZPEČNOSTNÉ POKYNY 
1. Nikdy nepoužívajte difuzér na iný účel, než na ktorý je určený. 
2. Pred použitím prístroja si pozorne prečítajte návod na použitie.  
3. Pred použitím prístroja odstráňte všetky obalové materiály. 
4. Používajte iba USB kábel, ktorý je súčasťou balenia. Predídete tak poškodeniu 

prístroja.  
5. Pri odpájaní napájacieho adaptéra pridržte rukou telo adaptéra, neťahajte za kábel.   
6. Po nabití batérie na 100 % prosím odpojte USB kábel. 
7. Ak nebudete prístroj dlhšiu dobu používať, alebo pri jeho premiestňovaní, odpojte 

napájací adaptér, vyberte fľaštičku s olejom a prístroj pred uskladnením vyčistite. 
8. Predíďte premiestňovaniu prístroja počas prevádzky. Ak ho aj napriek tomu budete 

premiestňovať, držte celý prístroj pevne v rukách.  



9. Opatrenia uvedené v tomto manuáli majú zaistiť bezpečné a správne používanie 
tohto prístroja a zabrániť tak akémukoľvek nebezpečenstvu alebo rozbitiu, ktoré by 
mohli nastať nesprávnym zaobchádzaním. 

10. „VAROVANIE“ obsahuje dôležité bezpečnostné pokyny. Dodržiavajte tieto pokyny. 
 

• VAROVANIE  
 

1. Toto zariadenie nie je určené na používanie osobami so zníženými fyzickými alebo 
kognitívnymi schopnosťami, bez potrebných skúseností alebo znalostí, ak neboli 
vyškolené na správne používanie zariadenia osobou zodpovednou za ich bezpečnosť 
a neporozumeli súvisiacim rizikám. 

2. V prípade, že sa z prístroja začne dymiť, ucítite zápach alebo neobvyklé zvuky či iné 
anomálie, okamžite ho prestaňte používať a vypojte ho zo zásuvky. Mohlo by dôjsť k 
poškodeniu, zásahu elektrickým prúdom alebo k úprave tohto produktu. 

3. Neupravujte, neopravujte ani inak nedemontujte tento prístroj, mohlo by dôjsť 
k požiaru, elektrickému šoku či inému poškodeniu.  

4. Pri likvidácii prístroja ho odporúčame zlikvidovať v zbernom mieste na recykláciu 
elektrických a elektronických zariadení, nie s komunálnym odpadom. 

5. Keď tento produkt zostane dlhšiu dobu nepoužívaný, vyberte z neho fľaštičku 
s olejom a odpojte prístroj zo zásuvky. Predídete tak nebezpečenstvu úrazu 
elektrickým prúdom. 

6. Udržiavajte prístroj v dostatočnej vzdialenosti od zdrojov tepla a miest s vysokým 
tlakom.  

7. Prístroj nerozbite ani nepoškoďte.   
8. Uistite sa, že má prístroj správnu teplotu. Nesprávna teplota by mohla ovplyvniť 

životnosť batérie. Teplota počas nabíjania: 0 °C – 45 °C Teplota počas prevádzky: 0 °C 
– 50 °C  

9. Tento produkt musí byť počas čistenia a údržby odpojený od zdrojov elektrickej 
energie. 

10. Pri manipulácii s olejom alebo fľaštičkou na olej dbajte na zvýšenú opatrnosť a 
nezašpiňte nábytok. V prípade pokvapkania nábytku olej okamžite zotrite, aby 
nedošlo k odfarbeniu vonkajšieho povrchu výrobku alebo nábytku. 

11. Tento výrobok nie je zdravotníckym zariadením. Neodporúča sa priame vdychovanie 
esencií vychádzajúcich z difuzéru. 

12. Ak máte nejaké špeciálne zdravotné problémy či indispozície, ako je napr. 
tehotenstvo, zlyhanie pľúc, rakovina, epilepsia alebo iné ochorenia, pred použitím 
éterických olejov sa poraďte so svojím lekárom. Ak sa začnete cítiť nepríjemne, 
prestaňte produkt používať a vyvetrajte. 

13. Esenciálne oleje sú vysoko koncentrované a je potrebné s nimi vždy zaobchádzať 
opatrne, vrátane množstva pri každom použití.  

14. Nedotýkajte sa difuzéru mokrými rukami a buďte opatrní, aby nedošlo k postriekaniu 
prístroja vodou, mohlo by dôjsť k úrazu elektrickým prúdom. 

15. Prístroj nie je hračka. Nedovoľte deťom, aby s prístrojom manipulovali. Mohlo by 
dôjsť k zasiahnutiu detí elektrickým prúdom.  

16. Aby ste predišli vzniku požiaru, úrazu elektrickým prúdom či poškodeniu prístroja, 
neumiestňujte prístroj na nižšie uvedené miesta:  
- Prostredia vystavené priamemu slnečnému žiareniu či vysokým teplotám. 



- Nádoby pod tlakom či horľaviny. 
17. Nepoužívajte jednozložkové esenciálne oleje používané v základoch parfumov 
(predovšetkým Vetiver alebo Santalové drevo), sú príliš viskózne. Používajte skôr zmesi 
olejov, tie sú behom difúzie jednoduchšie rozptýlené.  

 
• INFORMÁCIE O PRÍSTROJI 

 
Názov prístroja:   Aero Home 
Kód prístroja:    SSAW-005 
Rozmery prístroja:   priemer 90 mm x 155 mm 
Materiál:    PP 
Príkon:    5 V (1 A) 
Váha hlavnej jednotky:  480 g 
Pokrytie:    až 1 200 m2 

Čas prevádzky:   1/2/5 hodín (s intervalmi) 
Vhodný esenciálny olej:  ktorýkoľvek s objemom 5 – 15 ml 
 
Vyrobené v Číne.  
SSAW LLC 
seasonslife.com 
 

• ZÁRUKA 
Je súčasťou originálneho návodu na použitie, ktorý je súčasťou balenia 
 

• RIEŠENIE PROBLÉMOV 
PROBLÉM MOŽNÁ PRÍČINA  RIEŠENIE 
Difuzér je zapnutý, ale 
nevonia 
(nedocház+P6+O4 

Dýza nie je správne 
nasadená.  

Vyberte dýzu a znovu ju správne 
nasaďte do prístroja.  

Fľaštička s olejom je 
prázdna alebo hladina oleja 
nedosahuje na koniec 
trubičky.  

Prilejte do fľaštičky viac oleja 
alebo vložte inú fľaštičku alebo inú 
trubičku.  

Použili ste jednozložkové 
esenciálne oleje. +P6+O4 

Zmiešajte použitý olej s iným 
(vhodnejším) alebo použite úplne 
iný olej.  

Trubička na olej nie je 
správne napojená na 
fľaštičku s olejom.  

Znovu a správne vložte trubičku 
do dýzy.  

Olej presakuje z 
dýzy/difuzéru/fľaštičk
y. 

Dýza/difuzér/fľaštička je 
naklonená alebo nie je v 
správnej polohe.  

Vždy pokladajte difuzér na 
stabilný a rovný povrch. Nikdy 
nenakláňajte prístroj ani ho 
neumiestňujte na nerovný povrch.  

 
• Nedemontujte ani neopravujte prístroj sami. V prípade, že nemôžete odstrániť 

problém, kontaktujte predajcu.  
 
 
 



 
 


