
 PROSTOROVÝ DIFUZÉR 
ÉTERICKÝCH OLEJŮ 
 s programovatelným spínačem, 

vhodný pro prostory od 40 – 100 m�

T0320

Popis ovladače: 

 

VAROVÁNÍ: Pro řádné vypnutí zařízení se ujistěte, že časový spínač je v poloze OFF a světelná 
dioda nesvítí.

Technické údaje:
Difuzér éterických olejů s dřevěným podstavcem a skleněnou baňkou. Regulátor intenzity je 
připojen kabelem k zařízení.

    Připojení na 220 V – 50 Hz

    Výška difuzéru 21 cm, průměr 12 cm.

    Rozměr ovladače 66 x 45 x 16 mm.

    EC homologace

Záruční podmínky:

Záruka na výrobek je dva roky od potvrzeného data prodeje na faktuře. Záruka se vztahuje pouze 
na vady spojené s běžným používáním výrobku podle návodu na použití a nevztahuje se na 
nešetrnou manipulaci s difuzérem a jeho součástmi.

světlo časovače

intenzita odpaøování (difúze)

kontrolka zapnutí

ZAP / VYP
jedno zmáčknutí - ZAP
dvě zmáčknutí - VYP

ZAP / VYP:
3 cykly:
- 15 min ZAP
  30 min VYP
- 15 min ZAP
  30 min VYP
- 15 min ZAP
  konečné vypnutí

návod k použití

distributor:
Nobilis Tilia s.r.o., laboratoře přírodní kosmetiky, 
Vlèí Hora 147, 407 46 Krásná Lípa, 
tel.: 412 383 421, mobil: 777 111 434, 
e-mail: nobilis@nobilis.cz, www.nobilis.cz



Popis:
Difuzér představuje nejjednodušší a zároveň nejšetrnější způsob rozptylování éterických olejů do 
prostoru. Vonné molekuly se uvolňují mechanicky bez zahřívání, a tak si éterické oleje zachovávají 
všechny vlastnosti důležité pro jejich antimikrobiální a dezinfekční účinek v ovzduší. Difuzér je 
vybavený časovým spínačem, regulátorem intenzity a otočným vývodem. Svým tichým a 
bezpečným chodem vytváří příjemnou a zdravou atmosféru v každém prostředí.

Difuzér obsahuje tichou vývěvu v dřevěném podstavci a skleněnou baňku na éterický olej. 
Součástí difuzéru je ovladač s regulátorem intenzity a časovým spínačem. Ten umožňuje 
naprogramovat 3 cykly difúze éterických olejů, každý dlouhý 15 minut s 30 minutovými 
přestávkami mezi cykly.

Návod na sestavení difuzéru:
Opatrně vložte skleněnou baňku (2) do dřevěného podstavce (1). Pak vložte otočný uzávěr (3) do 
skleněné baňky. Připojte elektrický kabel s ovladačem (4) k dřevěnému podstavci a nakonec 
připojte adaptér (5) do zásuvky (220-240 V). POZOR: před manipulací se skleněnou baňkou (2) 
vždy vyjměte otočný uzávěr (3), aby nedošlo k rozbití. Skleněné součástky jsou velmi křehké.

Použití: Jednu až dvě lžičky vybraného 100% přírodního éterického oleje nebo směsi éterických 
olejů nakapejte do skleněné baňky difuzéru a přístroj zapněte. Do difuzéru můžete rovněž použít 
čisté hydroláty (pravé květové vody). Do difuzéru nepatří rostlinné oleje.

Před použitím si přečtěte následující instrukce a vždy se ujistěte, že s difuzérem (dále: 
zařízením) pracujete správně.

Pokud zařízení vydává spálený pach nebo vykazuje známky špatného fungování, okamžitě jej 
odpojte ze zásuvky. Poté kontaktujte prodejce.

V případě pádu zařízení, jej okamžitě odpojte ze zásuvky.

Udržujte ve skleněné baňce nízkou hladinu éterických olejů. V případě přelití mohou oleje 
způsobit skvrny na nábytku či podložce.

Čistěte zařízení pouze doporučeným čistícím prostředkem.

Nesnažte se rozebírat či modi�kovat zařízení, jinak okamžitě ztrácíte nárok na záruční opravy.

Vyhýbejte se překládání, kroucení či tahání elektrického kabelu, které by jej mohlo poškodit a 
způsobit požár či eletrický šok.

Nepokládejte na zařízení těžké předměty.

Nepoužívejte k uzavření zařízení nic jiného než skleněný otočný uzávěr, který je součástí balení.

Nedávejte zařízení na nakloněný či jinak nestabilní povrch, hrozí pád, rozbití a možnost poranění.

Nepoužívejte zařízení v uzavřených, vlhkých či prašných prostředích nebo v místech, kde se 
vyskytují silné otřesy.

Nevystavujte zařízení vysokým teplotám.

Nenechávejte zařízení v blízkosti dětí.

Neodpařujte éterické oleje v místnosti, kde jsou děti, déle než 10 minut.

Nepoužívejte zařízení v blízkosti otevřeného ohně.

Nepoužívejte zařízení ve velmi vlhkém prostředí.

Nepoužívejte zařízení ve vodě.

Sledujte obvyklá doporučení při používání éterických olejů.

Do skleněné baňky používejte pouze 1-2 lžičky éterického oleje, aby nepřetekl do vývěvy a 
nepoškodil zařízení.

Zařízení není určeno k obsluhování osobami (včetně dětí) se sníženou fyzickou, senzorickou 
nebo mentální kapacitou, s nedostatkem zkušeností či vědomostí, pokud jim nebyl poskytnutý 
dohled či instrukce k použití od osoby zodpovědné za jejich bezpečnost.

Nenechávejte děti bez dozoru manipulovat se zařízením.

Používejte zařízení pouze s doporučenými éterickými oleji. Použití jiných substancí může 
způsobit riziko požáru či toxicity.

Zařízení se musí recyklovat v souladu s pravidly likvidace elektrických zažízení. Nevhazujte do 
běžného odpadu.

Údržba: Pro zajištění správné funkce je důležité difuzér pravidelně čistit, a to minimálně 1-2 krát 
za měsíc. Prostorový difuzér éterických olejů vyčistíte jarovou vodou nebo lihem. Před čištěním 
odpojte ze zásuvky. Skleněnou baňku vyprázdněte a opatrně vysuňte z dřevěné spodní části 
difuzéru a skleněnou část vyčistěte. Po vyschnutí skleněnou baňku zasuňte do dřevěné části 
difuzéru. 

Hluk a vibrace: Aby se co nejvíce snížila hlučnost a mohli jste si difuzér užívat v tichosti, 
doporučujeme vyzkoušet různé typy podložky – koberec, látka, dřevo či dlažba mohou snižovat 
či zvyšovat hlučnost zařízení. Pro maximální snížení vibrací skleněného uzávěru na baňce mírně 
uvolněte baňku z dřevěného podstavce jemným otočením o několik stupňů doleva a doprava 
(ne příliš daleko, aby se nezničil úchyt).
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