
100% prírodné esenciálne oleje

Ultrazvukový DIFÚZER DELUXE
Plant Therapy
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ZÁKLADNE PRIPOJENIEA B
horný kryt

ochrana proti vyliatiu vody

vonkajší kryt
vodná nádržka

vzduchový
výstup

základná jednotka

prívod energie

MIST / tlačidlo HMLA

LIGHT / tlačidlo SVETLO

hmlový čip

sieťový adaptér

koncovka pripojenia

Zasuňte jednu 
koncovku adaptéra 
do spodnej časti 
zariadenia.

Pridajte 5 - 8 
kvapiek 
esenciálneho oleja 
Plant Therapy do 
zásobníka vody.

Funkcie je možné 
nastaviť stlačením 
príslušných 
tlačidiel. Prečítajte 
si časť Funkcie v 
príručke.

Pre núdzove zastavenie 
difúzovania, stlačte 
núdzové tlačidlo na 
spodnej časti prístroja.

Pripevnite späť
horný kryt.

Pre spustenie, 
stlačte na prístroji 
tlačidlo Power 
Mist / Light.

Odstráňte horný kryt. Pridajte vodu do 
zásobníka vody, kým 
nedosiahne červený 
indikátor maximálnej 
hladiny vody.
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C DFUNKCIE

Hmlové tlačidlo (MIST):

Tlačidlo hmla je tlačidlo pre nastavenie viacerých režimov.
1. Stlačte 1x: Hmla zapnutá, až kým nedôjde voda.
2. Stlačte 2x (kontrolka je ZELENÁ): Rozptyľujte po dobu 2 hodín a    
    potom sa automaticky vypne.
3. Stlačte 3x (kontrolka MODRÁ): Rozptyľujte po dobu 15 sekúnd /  
   30 sekúnd mimo intervaly, kým nedôjde voda.
4. Stlačte 4x (kontrolka ZELENÁ): Rozptyľujte po dobu 15 minút / 30 
   minút mimo intervaly, kým nedôjde voda.
5. Stlačte 5x (kontrolka MODRÁ): Rozptyľujte po dobu 30 minút / 30 
   minút mimo intervaly, kým nedôjde voda.

Poznámka:
Tento difúzer sa automaticky vypne, keď je hladina vody nižšia ako 
hmlový čip vo vodnej nádržke.

HMLA

SVETLO

Svetelné tlačidlo:

1. Stlačte 1x pre zapnutie svetla.

2. Opätovným stlačením svetlo stlmíte na 50%.

3. Ďalším stlačením svetlo vypnete.



1. Pred čistením vypnite zariadenie a odpojte adaptér.
2. Nádržku na vodu a čip hmly čistite najmenej dvakrát týždenne.
3. Čip hmly a nádržku na vodu vyčistite bavlnenou handričkou a neutrálnym  
    čistiacim prostriedkom. Opláchnite ju čistou vodou a utrite ju do sucha.

UPOZORNENIE:
Na čistenie alebo údržbu by sa nemali používať žiadne agresívne čistiace 
prostriedky, aby nedošlo k poškodeniu produktu. Vypustite vodu, ako je to 
znázornené na obrázku vyššie.

E

ŠPECIFIKÁCIA PRODUKTU
Názov: Ultrazvukový Deluxe difúzer
Model: PZ-UA171
Veľkosť: 150x131 mm
Voda: izbová teplota,
           voda z vodovodu / minerálna voda
Materiál: PP + ABS

Kapacita nádrže: 210 ml
Plocha pokrytia: 40-45 m²
Zdroj napájania: 24V; 12W
Priemer atomizovaných častíc: 5 um
Prostredie: vnútorné
Čas chodu: 8+ hod nepretržite
                   16+ hod prerušovane

FPOZOR

BEZPEČNOSŤ

ČISTENIE A ÚDRŽBA

Pri používaní tohto produktu dodržiavajte bezpečnostné pokyny

• Nikdy nepoužívajte výrobok na iné účely, ako tie na ktoré je určený.
• Používajte iba napájací adaptér, ktorý je súčasťou balenia, aby ste nepoškodili výrobok
• Nevypúšťajte vodu z výstupu pre vzduch.
• Pri skladovaní alebo premiestňovaní zariadenia vypnite napájanie, odpojte adaptér, 
  vyprázdnite nádržku na vodu a vyčistite výrobok.
• V prípade dymu alebo zápachu horenia prístroj okamžite vypnite.
• Neplňte vodu nad červený indikátor maximálnej hladiny vody.
• Zariadenie vždy položte na rovný, pevný a odolný povrch, aby nedošlo k jeho 
  poškodeniu.
• Naplňte vodnú nádrž vodou z vodovodu alebo minerálnou vodou.
• Počas prevádzky s výrobkom nehýbte.
• Neumiestňujte produkt na priame slnečné svetlo, do blízkosti chladničky, vedľa 
  radiátorov, ventilátorov alebo do iného horúceho prostredia.
• Tento výrobok by nemali obsluhovať deti, iba ak by na neho dozeral dospelý.
• Tento výrobok nie je určený na lekárske účely. NEDÝCHAJTE paru priamo z výlevky hmly.

• Maximálny pracovný čas je 8 a viac hodín nepretržite, 16 a viac hodín prerušovane.
• Je normálne, že sa objem hmly mení v závislosti od typu vody, počtu kvapiek oleja,  
  vlhkosti alebo teploty vzduchu.
• Tento difuzér je určený na použitie so 100% čistými prírodnými esenciálnymi olejmi. 
  Chemická vôňa, korenie alebo nečisté esenciálne oleje môžu spôsobiť poškodenie 
  produktu.
• Na umývanie používajte vodu z vodovodu alebo minerálnu vodu a na utieranie 
  mäkkú handričku.
• Zariadenie sa automaticky vypne, keď je hladina vody nižšia ako čip hmly vo vodnej 
  nádržke.



G HZÁRUKA NA PRODUKT RIEŠENIE PROBLÉMOV

Stav Príčina (y) Riešenie (a)

Zlyhanie pri 
spustení / 
predčasné 
vypnutie

1. Nedostatok vody
2. Nebezpečné / 
nesprávne elektrické 
pripojenie

1. Naplňte vodu po ukazovateľ 
maximálnej hladiny vody.
2. Odpojte adaptér a znova pripojte.

Zlyhanie
alebo
čudná hmla

Únik
vody

Porucha pary, ale 
normálna funkcia svetla

Po výmene vrchného 
krytu sa nevytvára 
para

Doska s čipom 
znečistená olejom

1. Uistite sa, že hladina vody 
nepresahuje červený indikátor 
maximálnej hladiny vody
2. Čip hmly sa opotreboval. Požiadajte 
o pomoc spoločnosť Životsolejom.sk

1. Prívod vzduchu môže byť 
zablokovaný. Skontrolujte, či vstup 
nič neblokuje a či je zariadenie 
položené na pevnom povrchu.
2. Skontrolujte stav ventilátora, ak je 
nezvyčajný, kontaktujte spoločnosť 
Životsolejom.sk
1. Postupujte podľa pokynov na 
čistenie a údržbu.
2. Blokovanie prívodu vzduchu 
môže ovplyvniť výkon difúzovania.

1. Výmena alebo nastavenie horného 
krytu môže problém vyriešiť.
2. Nastavte teplotu alebo vlhkosť v 
miestnosti.

Názov produktu Deluxe difúzer Model PZ-UA171

Záruka

Informácie o
užívateľovi

1 rok po dátume
nákupu

Dátum
nákupu

Informácie o
obchodníkovi

Mesiac    Deň    Rok

Ak máte problém s novým difuzérom Deluxe, skúste ich vyriešiť pomocou nižšie 
uvedených riešení.

Nepokúšajte sa výrobok sami demontovať alebo opraviť. Ak jednotka stále nefunguje tak ako 
by mala, kontaktujte predajcu Životsolejom.sk e-mailom na adresu info@zivotsolejom.sk.

Ďakujem za Váš nákup. Na tento výrobok je poskytovaná jednoročná 
obmedzená záruka za predpokladu, že jeho prevádzka a údržba sa striktne 
riadi pokynmi v tomto návode.

Táto obmedzená záruka sa vzťahuje na poruchy a chyby produktu za 
normálnych prevádzkových podmienok.

Záruka platí jeden rok odo dňa zakúpenia. Bude sa vyžadovať doklad o kúpe. 
Ak má váš produkt problém, kontaktujte nás e-mailom info@zivotsolejom.sk s 
číslom vašej objednávky.

Záruka NEZAHŔŇA:
Poškodenie príslušenstva v dôsledku častého používania / opotrebovania
Poškodenie v dôsledku zneužitia alebo nesprávneho použitia produktu
Poškodenie v domácnosti (napr. živelná pohroma, komerčné použitie). 
Neschopnosť preukázať dôkaz o poškodení alebo zakúpení produktu.
Vyhradzujeme si právo prijať konečné rozhodnutie týkajúce sa bezplatnej 
opravy produktu počas uvedenej záručnej doby a akýchkoľvek ďalších 
podmienok.

1. Horný kryt nie je v 
strede alebo chýba
2. Teplota je príliš 
nízka alebo vysoká
3. Vysoká vlhkosť



I
POZOR
Tento výrobok nie je určený na použitie pre osoby (vrátane detí) so zníženými 
fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo s nedostatkom 
skúseností a znalostí, pokiaľ nie sú pod dohľadom alebo neboli poučené 
osobou zodpovednou za ich bezpečnosť.

CAN ICES-1 / NMB-1
Toto ISM zariadenie vyhovuje kanadskej norme ICES-001.

a) Potenciálne narušenie zariadenia alebo systému:
„Použitie podlieha nasledujúcim dvom podmienkam: (1) Toto zariadenie nesmie 
spôsobovať škodlivé rušenie a (2) toto zariadenie musí akceptovať akékoľvek 
prijaté narušenie vrátane narušenie, ktoré môže spôsobiť nežiaduce 
fungovanie.“

(b) Údržba systému: „UPOZORNENIE: Zmeny alebo úpravy, ktoré nie sú 
výslovne schválené stranou zodpovednou za súlad, môžu viesť k zrušeniu 
oprávnenia používateľa produkt prevádzkovať.“

c) Jednoduché opatrenia, ktoré môže používateľ prijať na nápravu narušenia:

„POZNÁMKA:
Toto zariadenie generuje, používa a môže vyžarovať vysokofrekvenčnú energiu 
a ak nie je nainštalované a nepoužívané v súlade s pokynmi, môže spôsobiť 
škodlivé rušenie rádiovej komunikácie. Nie je však zaručené, že pri konkrétnej 
inštalácii nedôjde k narušeniu. Ak toto zariadenie spôsobuje škodlivé rušenie 
rádiového alebo televízneho príjmu, čo sa dá zistiť vypnutím a zapnutím 
zariadenia, odporúča sa používateľovi pokúsiť sa rušenie napraviť jedným 
alebo viacerými z nasledujúcich opatrení:

- Presmerujte alebo premiestnite prijímaciu anténu.
- Zväčšite vzdialenosť medzi zariadením a prijímačom.
- Pripojte zariadenie do zásuvky v inom obvode, ako je zapojený prijímač.
- Požiadajte o pomoc predajcu alebo skúseného rádio / TV technika. “ Toto 
zariadenie je v súlade s časťou 18 pravidiel FCC

Deti by mali byť pod dozorom, aby sa zabezpečilo, že sa nebudú hrať so zariadením.
Toto zariadenie môžu používať deti vo veku od 8 rokov a osoby so zníženými 
fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom 
skúseností a znalostí, ak boli pod dozorom alebo po poučení o bezpečnom 
používaní zariadenia a porozumeli rizikám s tým spojené. Čistenie a údržba 
zariadenia deťmi by sa nemala vykonávať bez dozoru dospelej osoby.

Výrobca:
Puzhen Life Co., Ltd.
Výroba pre Plant Therapy, LLC
Twin Falls, ID 83301
800-917-6577
Vyrobené v Číne

Ultrazvukový difúzer DELUXE Plant Therapy PZ-UA171
DC 24V 12W



ĎAKUJEME
VÁM

100% PRÍRODNÉ 
ESENCIÁLNE 

OLEJE




