
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

USB DIFUZÉR 
CESTOVNÉ BALENIE 



PREHĽAD 

                                                                                             

1. kovový uzáver 

2. ventilačná dierka 

3. vodná nádržka 

4. označenie hladiny vody 

5. LED svetlo 

6. hmlový čip 

7. ventilácia 

8. zapnúť/vypnúť, nastavenie času 

 

 

9. LED indikátor batérie 

10. USB port 

11. ventilácia vzduchu 

12. sieťový adaptér 

13. USB-C koncovka 

 

 

 

 

 

 

 



NÁVOD NA POUŽITIE 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. držte dolnú časť 
difuzéra, kovový kryt 
otvoríte otočením proti  
smeru hodinových 
ručičiek.  

 

2. Nalejte vodu do 
vodnej nádržky až po 
červenú risku 
označujúcu maximálne 
množstvo vody.                

 

3. Pridajte 2-3 kvapky 
100% esenciálneho oleja 
Plant Therapy do vodnej 
nádržky. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Nasaďte kovový 
vrch späť, otočeným 
v smere hodinových 
ručičiek ho bezpečne 
uzavriete. 

 

5. Uistite sa, že 
uzatváracie značky sú 
otočené zarovno. 

 

 

6. Napojte difuzér do 
zásuvky pomocou 
adaptéra alebo USB 
pripojenia. 

 

 



 

 

 

 

 

 

7. Stlačením gombíka zapnete zariadenie, a zmeníte nastavenie času. 

8. Difuzér začne rozptyľovať vodu s esenciálnym olejom 

 

UPOZORNENIE 

• Tento výrobok nikdy priamo nenamočte ani neumývajte, pretože by to 
mohlo spôsobiť mechanické poruchy alebo iné nebezpečenstvo. 

• Nikdy nepoužívajte agresívne čistiace prostriedky, pretože by to mohlo 
spôsobiť poškodenie produktu. 

• Po každom použití, vyčistite zariadenie pomocou vatového tampónu. 
Opláchnite tečúcou alebo destilovanou vodou, a potom utrite suchou 
handričkou. 

• Vodná nádržka musí byť čistá pred pridaním nového esenciálneho oleja.  
• Používajte vodu z vodovodu alebo destilovanú vodu. 
• Po použití/vyčistení nechajte dôsledne vysušiť. 
• Uistite sa, že žiadna voda sa nedostane do vzduchovej časti, pretože by 

mohlo dôjsť k poškodeniu elektrického obvodu. 

 

 

 

 

 

 

 



FUNKCIE 

FUNKCIA NABÍJANIA 

• pre udržanie trvanlivosti batérie, odporúčame nabiť pred prvým použitím 
na 100% 

• čas nabíjania je 4,5 hodiny z 1-100% batérie 
• batéria vydrží až 3 hodiny nepretržite 
• batéria môže fungovať nepretržite aj keď je napájaná k USB portu 

 

NASTAVENIE TLAČIDIEL 

• 1x zapnete difuzér, rozptyľuje pokiaľ nedôjde voda 
• 2x rozptyľuje 30 minút a potom sa automaticky vypne 
• 3x rozptyľuje 5 minút a 5 minút je mimo interval pokiaľ nedôjde voda 
• 4x rozptyľuje 30 sekúnd a 30 sekúnd je mimo interval pokiaľ nedôjde voda 
• 5x difuzér vypnete 

 

LED OSVETLENIE 

• podržte tlačidlo 2 sekundy, aby ste vypli LED svetlo 
• podržte tlačidlo ďalšie 2 sekundy, aby ste zapli LED svetlo 
• ak je hladina vody nízka, červené LED svetlo 3x zabliká 

 

INDIKÁTOR LED BATÉRIE 

• nabíja (svetlo sviečky) 
• plná batéria (biele svetlo) 
• slabá batéria (3x blikajúce svetlo sviečky) 

 

POZNÁMKA 

• očakáva sa mierny rozdiel v množstve pary vytváranej rôznymi jednotkami 
• faktory ovplyvňujúce množstvo pary zahŕňajú vodu, vlhkosť, teplotu 

a prúdenie vzduchu 
• difuzér sa automaticky vypne sám v prípade, že sa prevráti alebo dostane 

hlásenie indikátorom vody 



ČISTENIE A ÚDRŽBA 

Pred čistením vždy odpojte zariadenie od prúdu! 

 

1. Vypnite a odpojte zariadenie z elektrického prúdu. 

2. Držte spodnú časť difuzéra a hornú otvorte otočením proti smeru 
hodinových ručičiek. 

3. Uistite sa, že neodstraňujete zvyšnú vodu cez ventilačnú dierku. 
Zvyšnú vodu vylejte opačnou stranou ako je ventilačná dierka. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Všetku zvyšnú vodu vylejte do umývadla. 

5. Na čistenie použite vatový tampón alebo tyčinku a suchú 
handričku. Vodou dôkladne prečistite difuzér. Difuzér odporúčame 
čistiť 2x do týždňa. 
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ŠPECIFIKÁCIA PRODUKTU 

Názov:   Prenosný USB difuzér 

Model:   BL-045 

Rozmer:    70mm (hĺbka) x 172mm (výška) 

Voda:   izbová teplota, filtrovaná/čistá voda 

Materiál:   PP + kov 

Príkon:   DC 5V 5W 

Výrobca:   Bloomy Lotus LLC. 

Váha:   315g 

Kapacita nádržky: 45 ml 

Rozloha pokrytia: do 20m2 

Prostredie:  vnútorné 

Časovač:   4-5 hod nepretržite / 8-10 hod prerušovane 

Navrhnuté:  v USA 

Vyrobené:   v ČÍNE 

 

 

 


