Návod k použití ULTRAZVUKOVÝ DIFUZÉR SEASONS – SONI HOME (bílý, zelený)
• PŘEHLED
Hlavní jednotka
1. Kryt
2. Otvor pro vycházející mlhu
3. Vnitřní víko
4. Nádržka na vodu
5. Červené označení hladiny vody
6. Čip
7. Silikonový prsten
8. Tlačítko MIST/LED
9. Větrací otvor
10. Přívod vzduchu
11. Otvor pro USB
12. USB-A/USB-C
• NÁVOD K OBSLUZE
Vždy pokládejte difuzér na rovný, pevný a vyrovnaný povrch.
1. Zvedněte horní kryt difuzéru a vnitřní víko.
2. Naplňte nádržku vodou až po červenou značku. Přidejte 10-15 kapek vašeho
oblíbeného esenciálního oleje.
3. Nasaďte zpět vnitřní víko a horní kryt.
4. Zapojte USB-C kabel do zásuvky napájecího adaptéru nebo do USB slotu.
5. Stiskněte tlačítko MIST pro zapnutí přístroje.
Pozn. Popruh na přenášení – odstraňte silikonovou zátku a zašroubujte přezku ve směru
hodinových ručiček k přístroji.
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VAROVÁNÍ
Ujistěte se, že při přenášení přístroje ho pevně celý držíte. Manipulujte s přístrojem
vždy opatrně, abyste předešli nárazům nebo pádům.
Přístroj umístěte na pevný a rovný povrch. Nepokládejte jej na koberec, koberečky,
dřevěný či leštěný nábytek nebo na nestabilní povrchy.
Pro nalévání vody do nádržky použijte vhodnou nádobku. Nikdy nenapouštějte vodu
přímo z kohoutku nebo pokud je přístroj zapojený v zásuvce.
Hladiny vody nesmí překročit červenou značku pro maximální objem vody v nádržce.
Mohlo by dojít k poškození přístroje.
Voda se nesmí dostat do větracího otvoru ani do přívodu vzduchu.
Pro co nejlepší provonění doporučujeme použít přírodní esenciální oleje. Umělé vůně
by mohly poškodit přístroj.
Množství použitého esenciálního oleje přizpůsobte svým osobním preferencím.
Vždy vypojte přístroj ze zásuvky, pokud není používaný.
Během provozu nezvedejte horní kryt ani vnitřní víko přístroje.

•

NASTAVENÍ PŘÍSTROJE

TLAČÍTKO MIST: stiskněte tlačítko pro změnu provozní doby. Nastavit lze 2 hodiny, 8 hodin
nebo 16 hodin (5ti-minutový interval zapnutý/vypnutý).
TLAČÍTKO LIGHT: stiskněte tlačítko Light pro změnu barvy podsvícení. Nastavit lze měnící se
barevné podsvícení, modré podsvícení, světlo svíčky nebo fialové podsvícení.
• Tlačítko Light funguje nezávisle na tlačítku Mist, můžete jej tedy využít i jako noční
lampičku.
Poznámka:
1. Nepatrné rozdíly v množství vycházejíc mlhy z přístroje mezi jednotlivými přístroji
jsou normální.
2. Kvalita vody, pokojová teplota a vlhkost a proudění vzduchu může ovlivnit množství
vycházející mlhy.
3. Přístroj má bezpečnostní opatření a automaticky se vypne, pokud v nádržce dojde
voda nebo pokud se přístroj převrátí.
• ČISTĚNÍ A ÚDRŽBA
*Během čistění vždy odpojte USB kabel od přístroje.
1. Držte spodek přístroje a zvedněte horní kryt a vnitřní víko.
2. Vylijte veškerou zbylou vodu z nádržky
3. Použijte vatovou tyčinku a neutrální čistící prostředek k vyčištění čipu uvnitř nádržky
na vodu min. 2x týdně. Pečlivě jej po vyčistění opláchněte.
Pozor:
• Zajistěte, aby do ventilace a přívodu vzduchu nevnikla voda, mohlo by dojít
k poškození přístroje.
• Nikdy nemáčejte ani neperte přístroj, mohlo by dojít k mechanickému poškození.
• Nikdy nepoužívejte kyselé čisticí prostředky, protože může dojít k poškození přístroje.
• Po každém použití přístroj očistěte vatovým tamponem. Opláchněte vodou z
vodovodu nebo minerální vodou a poté otřete suchým hadříkem.
• Před každou výměnou oleje je nutné vyčistit nádržku na vodu.
• Použijte vodu z vodovodu nebo minerální vodu.
• Po použití/čištění nechte důkladně zaschnout.
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BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
Nikdy nepoužívejte difuzér k jinému účelu, než ke kterému je určený.
Před použitím přístroje si pečlivě přečtěte návod k použití.
Před použitím přístroje odstraňte veškeré obalové materiály.
Používejte pouze USB kabel, který je součástí balení. Předejdete tak poškození
přístroje.
5. Při odpojování napájecího adaptéru přidržte rukou tělo adaptéru, netahejte za
kabel.
6. Pokud nebudete přístroj delší dobu používat, nebo při jeho přemisťování, odpojte
napájecí adaptér, vylijte veškerou vodu a přístroj před uskladněním vyčistěte.

7. Při přemisťování difuzéru se ujistěte, že jej držíte pevně v rukou. Předejdete tak
rozbití nebo rozlití tekutiny.
8. Opatření uvedená v tomto manuálu mají zajistit bezpečné a správné používání tohoto
přístroje a zabránit tak jakémukoli nebezpečí nebo rozbití, které by mohly nastat
nesprávným zacházením.
9. „VAROVÁNÍ“ obsahuje důležité bezpečnostní pokyny. Dodržujte tyto pokyny.
•

VAROVÁNÍ

1. Toto zařízení není určeno pro používání osobami se sníženými fyzickými nebo
kognitivními schopnostmi, bez potřebných zkušeností nebo znalostí, pokud nebyli
vyškoleni k správnému používání zařízení osobou odpovědnou za jejich bezpečnost a
neporozuměli souvisejícím rizikům.
2. V případě, že se z přístroje začne kouřit, ucítíte zápach nebo neobvyklé zvuky či jiné
anomálie, okamžitě jej přestaňte používat a vypojte jej ze zásuvky. Mohlo by dojít k
poškození, zásahu elektrickým proudem nebo k úpravě tohoto produktu.
3. Neupravujte, neopravujte ani jinak nedemontujte tento přístroj, mohlo by dojít
k požáru, elektrickému šoku či jinému poškození.
4. Při likvidaci přístroje ho doporučujeme zlikvidovat na sběrném místě pro recyklaci
elektrických a elektronických zařízení, nikoli s domovním odpadem.
5. Když tento produkt zůstane delší dobu nepoužíván, musí být hlavní jednotka
odpojena ze zásuvky a musí být odstraněna veškerá voda. Předejdete tak nebezpečí
úrazu elektrickým proudem.
6. Udržujte přístroj v dostatečné vzdálenosti od zdrojů horka a míst s vysokým tlakem.
7. Přístroj nerozbijte ani nepoškoďte.
8. Tento produkt musí být odpojen během čištění a údržby odpojen od zdrojů elektrické
energie.
9. Při kapání esenciálních olejů do difuzéru dbejte zvýšené opatrností a nepotřísněte
nábytek. V případě pokapání nábytku olej okamžitě setřete, aby nedošlo k odbarvení
vnějšího povrchu výrobku nebo nábytku.
10. Tento výrobek není zdravotnickým zařízením. Nedoporučuje se přímé vdechování
esencí vycházejících z difuzéru.
11. Pokud máte nějaké speciální zdravotní problémy či indispozice, jako je např.
těhotenství, selhání plic, rakovina, epilepsie nebo jiná onemocnění, poraďte se před
použitím éterických olejů se svým lékařem. Pokud se začnete cítit nepříjemně,
přestaňte produkt používat a vyvětrejte.
12. Esenciální oleje jsou vysoce koncentrované a je třeba s nimi vždy zacházet opatrně,
včetně množství při každém použití.
13. Nedotýkejte se difuzéru mokrýma rukama, mohlo by dojít k úrazu elektrickým
proudem.
14. Přístroj není hračka. Nedovolte dětem, aby s přístrojem manipulovali. Mohlo by dojít
k zasažení dětí elektrickým proudem.
15. Abyste předešli vzniku požáru, úrazu elektrickým proudem či poškození přístroje,
neumisťujte přístroj na níže uvedená místa:
- Prostředí vystavená přímému slunečnímu záření či vysokým teplotám.
- Nádoby pod tlakem či hořlaviny.
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INFORMACE O PŘÍSTROJI

Název přístroje:
Kód přístroje:
Rozměry přístroje:
Materiál:
Příkon:
Váha hlavní jednotky:
Objem nádržky:
Pokrytí:
Doba provozu:

Soni Home
SSAW-003
průměr 130 mm x 120 mm
PP
5 V (1 A)
620 g
120 ml
až 800 m2
2/8/16 hodin (s intervaly)

Vyrobeno v Číně.
SSAW LLC
seasonslife.com
• ZÁRUKA
Je součástí originální návodu k použití, který je součástí balení
• ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ
PROBLÉM
MOŽNÁ PŘÍČINA
Difuzér nejde zapnout.
Nedostatek vody v nádržce.
Difuzér se vypne před
koncem provozní doby.
Z přístroje nevychází žádná Normální podsvícení, ale
nebo abnormální mlha.
žádná vycházející mlha.

Čip je zanešený olejem
nebo usazeninami. Vývod
vzduchu na spodní straně
přístroje je blokovaný.

ŘEŠENÍ
Nalijte vodu do nádržky až po
červenou značku.
1. Zkontrolujte množství vody
v nádržce. Hladina vody by
neměla přesahovat červenou
značku.
2. Ujistěte se, že jste použili
kohoutkovou nebo
pramenitou vodu.
3. Ujistěte se, že jste stiskli
správné tlačítko (MIST).
4. Nepokládejte přístroj na
měkký nebo nestabilní
povrch, mohl by být
blokovaný přívod vzduchu.
5. Poškozený čip. Prosím,
kontaktujte prodejce.

Prosím, vyčistěte přístroj dle
instrukcí v návodu k použití. .
Vyčistěte vývod vzduchu.
Částečně blokovaný vývod
může ovlivnit množství mlhy.

Prosakuje voda.
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Teplota a vlhkost může
způsobit, že mlha rychle
kondenzuje na kapky.

Upravte pokojovou teplotu a
vlhkost v místnosti.

Nedemontujte ani neopravujte přístroj sami. V případě, že nemůžete odstranit
problém, kontaktujte prodejce.

