
 

NÁVOD NA POUŽITIE 

 
       Opatrenia 

• Pred použitím odstráňte všetok obal. 
• Uchovávajte v suchom prostredí s teplotou nepresahujúcou 70 stupňov Celzia. 
• Nikdy nepoužívajte výrobok spôsobom, ktorý je v rozpore s návodom. 
• Keď náplň začne strácať savosť, nahraďte ju novou náplňou, aby ste zaistili bezpečné a efektívne používanie. 
• Táto položka je určená na pripevnenie iba k vetraniu interiéru vozidla. 
• Pri použití s ohrievačom automobilu sa môže difúzor zahriať. Zabráňte manipulácii s difuzérom 5-10 minút po 

vypnutí ohrievača. 
 
       Bezpečnostné opatrenia pri používaní Difuzéra Crystal Carfresh pre esenciálne oleje: 

• Použite doplňovaciu tyčinku, ktorá je súčasťou nákupu. Najlepšie výsledky dosiahnete, ak použijete esenciálne 
oleje Plant Therapy. 

• Pre každý esenciálny olej použite novú plniacu tyčinku. 
• Neskladujte esenciálne oleje v automobiloch vystavených priamemu slnečnému žiareniu a vysokým teplotám. 
• Esenciálne oleje sú vysoko koncentrované látky a malo by sa s nimi vždy narábať opatrne, vrátane množstva 

pre každé použitie. 
• Po manipulácii s náplňou si umyte ruky, aby ste zabránili podráždeniu očí alebo pokožky. 
• Vyvarujte sa kvapkaniu alebo rozliatiu esenciálneho oleja, aby ste zabránili vzniku škvŕn. Ak dôjde k 

náhodnému kvapnutiu esenciálneho oleja, ihneď ho utrite. 
• Uchovávajte mimo dosahu detí do 3 rokov a domácich zvierat, aby nedošlo k náhodnému zaduseniu alebo 

požitiu. 
 

 
Riešenie problémov 
Ak narazíte na problémy s týmto produktom, postupujte podľa našich pokynov na riešenie problémov uvedených nižšie. 
 

Problém  Možná príčina Riešenie 
Slabá 
vôňa 

• Príliš malé množstvo esenciálneho oleja na 
plniacej tyčinke 

• Nadmerne používaná plniaca tyčinka 

• Použite iný esenciálny olej. Pridajte 
viac oleja podľa osobnej preferencii. 

• Vymeňte za novú plniacu tyčinku. 
 

 
Vôňa sa môžu líšiť v závislosti od vetrania, teploty, vlhkosti, kvality olejov a veľkosti priestoru. Plniacu tyčinku 
odporúčame meniť približne raz za mesiac. 
 
TECHNICKÉ ÚDAJE 
Názov produktu:          Difuzér Crystal Carfresh do auta 
Kód modelu:                 BLC008 
Veľkosť produktu:       91 mm x 13 mm (telo) + 32 mm x 20 mm x 65 mm (kovová spona) 
Hmotnosť produktu:  21 g 
Balenie obsahuje:       Difuzér Crystal Carfresh do auta, 3x vymeniteľná tyčinka, 
 

Design in USA / Made in China 
 



ZLOŽENIE DIFUZÉRA 
 

 
kovová spona 

 
vymeniteľná plniaca tyčinka 
 
magnetický zámok 

 
magnetický kryt Crystal 
Carfresh 

INŠTRUKCIE AKO POUŽÍVAŤ DIFUZÉR  
 

 
 
  

 

1. Držte kovovú sponu a vytiahnite kryt Crystal Carfresh magnet. 

2. Pridajte rovnomerne 2-3 kvapky 100% esenciálneho oleja Plant Therapy na plniacu tyčinku. 

3. Kryt pripevnite späť na kovovú sponu. 

4. Pripevnite difuzér na ventiláciu auta. 


