
Návod na použitie ULTRAZVUKOVÝ DIFUZÉR SEASONS – SONI HOME (biely, zelený) 
 

• PREHĽAD 
Hlavná jednotka 
 

1. Kryt 
2. Otvor na vychádzajúcu hmlu 
3. Vnútorné veko 
4. Nádržka na vodu 
5. Červené označenie hladiny vody 
6. Čip 
7. Silikónový prsteň 
8. Tlačidlo MIST/LED 
9. Vetrací otvor 
10. Prívod vzduchu 
11. Otvor na USB 
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.  
2. Naplňte nádržku vodou až po červenú značku. Pridajte 10 – 15 kvapiek vášho 

obľúbeného esenciálneho oleja.  
3. Nasaďte späť vnútorné veko a horný kryt. 
4. Zapojte USB-C kábel do zásuvky napájacieho adaptéra alebo do USB slotu.  
5. Stlačte tlačidlo MIST na zapnutie prístroja. 

 
Pozn. Popruh na prenášanie – odstráňte silikónovú zátku a zaskrutkujte pracku v smere 
hodinových ručičiek k prístroju.  
 

• VAROVANIE 
1. Uistite sa, že pri prenášaní prístroja ho celý pevne držíte. Manipulujte s prístrojom 

vždy opatrne, aby ste predišli nárazom alebo pádom.  
2. Prístroj umiestnite na pevný a rovný povrch. Nepokladajte ho na koberec, koberčeky, 

drevený či leštený nábytok alebo na nestabilné povrchy.  
3. Na nalievanie vody do nádržky použite vhodnú nádobku. Nikdy nenapúšťajte vodu 

priamo z kohútika alebo pokiaľ je prístroj zapojený v zásuvke.  
4. Hladina vody nesmie prekročiť červenú značku označujúcu maximálny objem vody 

v nádržke. Mohlo by dôjsť k poškodeniu prístroja. 
5. Voda sa nesmie dostať do vetracieho otvoru ani do prívodu vzduchu.  
6. Pre čo najlepšie prevoňanie odporúčame použiť prírodné esenciálne oleje. Umelé 

vône by mohli prístroj poškodiť.  
7. Množstvo použitého esenciálneho oleja prispôsobte svojim osobným preferenciám.  
8. Vždy vypojte prístroj zo zásuvky, pokiaľ nie je používaný.  
9. V priebehu prevádzky nedvíhajte horný kryt ani vnútorné veko prístroja. 

 



• NASTAVENIE PRÍSTROJA 
 
TLAČIDLO MIST: stlačte tlačidlo pre zmenu prevádzkového času. Nastaviť je možné 2 hodiny, 
8 hodín alebo 16 hodín (5-minútový interval zapnutý/vypnutý).  
 
TLAČIDLO LIGHT: stlačte tlačidlo Light pre zmenu farby podsvietenia. Nastaviť je možné 
meniace sa farebné podsvietenie, modré podsvietenie, svetlo sviečky alebo fialové 
podsvietenie.  

• Tlačidlo Light funguje nezávisle od tlačidla Mist, môžete ho teda využiť aj ako nočnú 
lampičku.  

 
Poznámka:  

1. Nepatrné rozdiely v množstve vychádzajúcej hmly z prístroja medzi jednotlivými 
prístrojmi sú normálne.  

2. Kvalita vody, izbová teplota a vlhkosť a prúdenie vzduchu môžu ovplyvniť množstvo 
vychádzajúcej hmly. 

3. Prístroj má bezpečnostné opatrenia a automaticky sa vypne, ak v nádržke dôjde voda 
alebo ak sa prístroj prevráti. 

 
• ČISTENIE A ÚDRŽBA 

*Počas čistenia vždy odpojte USB kábel od prístroja.  
 

1. Držte spodok prístroja a zdvihnite horný kryt a vnútorné veko.  
2. Vylejte všetku zvyšnú vodu z nádržky 
3. Použite vatovú tyčinku a neutrálny čistiaci prostriedok na vyčistenie čipu vnútri 

nádržky na vodu min. 2x týždenne. Starostlivo ho po vyčistení opláchnite.  
Pozor: 

• Zaistite, aby do ventilácie a prívodu vzduchu nevnikla voda, mohlo by dôjsť 
k poškodeniu prístroja.  

• Nikdy nestláčajte ani neperte prístroj, mohlo by dôjsť k mechanickému poškodeniu.  
• Nikdy nepoužívajte kyslé čistiace prostriedky, pretože môže dôjsť k poškodeniu 

prístroja. 
• Po každom použití prístroj očistite vatovým tampónom. Opláchnite vodou z 

vodovodu alebo minerálnou vodou a potom otrite suchou handričkou. 
• Pred každou výmenou oleja je nutné vyčistiť nádržku na vodu. 
• Použite vodu z vodovodu alebo minerálnu vodu. 
• Po použití/čistení nechajte dôkladne zaschnúť. 

 
 

• 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. Ak nebudete prístroj dlhšiu dobu používať alebo pri jeho premiestňovaní odpojte 
napájací adaptér, vylejte všetku vodu a prístroj pred uskladnením vyčistite. 

7. Pri premiestňovaní difuzéru sa uistite, že ho držíte pevne v rukách. Predídete tak 
rozbitiu alebo rozliatiu tekutiny. 

8. 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. 

9. „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, musí byť hlavná jednotka 
odpojená zo zásuvky a musí byť odstránená všetka voda. 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. Tento produkt musí byť počas čistenia a údržby odpojený od zdrojov elektrickej 

energie. 
9. Pri kvapkaní esenciálnych olejov do difuzéru dbajte na zvýšenú opatrnosť a 

nepokvapkajte nábytok. V prípade pokvapkania nábytku olej okamžite zotrite, aby 
nedošlo k odfarbeniu vonkajšieho povrchu výrobku alebo nábytku. 

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

11. 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. 

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

13. Nedotýkajte sa difuzéru mokrými rukami, mohlo by dôjsť k úrazu elektrickým 
prúdom. 

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

15. 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. 
 

• INFORMÁCIE O PRÍSTROJI 
 
Názov prístroja:   Soni Home 
Kód prístroja:    SSAW-003 
Rozmery prístroja:   priemer 130 mm x 120 mm 
Materiál:    PP 
Príkon:    5 V (1 A) 
Váha hlavnej jednotky:  620 g 
Objem nádržky:   120 ml 
Pokrytie:    až 800 m2 

Čas prevádzky:   2/8/16 hodín (s intervalmi) 
 
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 nie je možné 
zapnúť. Difuzér sa vypne 
pred koncom 
prevádzkového času. 

Nedostatok vody v nádržke.  Nalejte vodu do nádržky až 
po červenú značku.  

Z prístroja vychádza 
abnormálna hmla alebo 
nevychádza žiadna.  

Normálne podsvietenie, ale 
žiadna vychádzajúca hmla.  

1. Skontrolujte množstvo 
vody v nádržke. Hladina vody 
by nemala presahovať 
červenú značku.   
2. Uistite sa, že ste použili 
kohútikovú alebo pramenitú 
vodu.  
3. Uistite sa, že ste stlačili 
správne tlačidlo (MIST).  
4. Nepokladajte prístroj na 
mäkký alebo nestabilný 
povrch, mohol by byť 
blokovaný prívod vzduchu.  
5. Poškodený čip. Prosím, 
kontaktujte predajcu.  

Čip je zanesený olejom 
alebo usadeninami. Vývod 
vzduchu na spodnej strane 
prístroja je blokovaný.  

Prosím, vyčistite prístroj 
podľa inštrukcií v návode na 
použitie. Vyčistite vývod 
vzduchu. Čiastočne 



blokovaný vývod môže 
ovplyvniť množstvo hmly.  

Presakuje voda.  Teplota a vlhkosť môžu 
spôsobiť, že hmla rýchlo 
kondenzuje na kvapky.  

Upravte izbovú teplotu a 
vlhkosť v miestnosti.  

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

problém, kontaktujte predajcu.  
 
 
 
 
 


