
Primavera 

AROMA Difusér Feel Happy 

Malý ultrasonický difusér v bílé barvě, ionizuje vzduch, má příjemné LED osvětlení a uvolňuje vůni ve 
3 režimech intenzity. Je vhodný pro menší prostory do 20 - 30 m2, lze u něho regulovat dobu 
působení. Led světlo můžete vypnout 

Benefity: 

Zvlhčuje a ionizuje vzduch 
Umožňuje rovnoměrné uvolňování éterických olejů, které mají pozitivní vliv na lidské zdraví 
Vytváří příjemnou voňavou atmosféru 
Moderní design v bílé barvě 
Barevné LED osvětlení                                                                                                                                                 
Je vhodný pro menší prostory do 20 - 30 m2 
Doba provozu 1 - 6 hodin, 3 režimy intenzity uvolňování vodní mlhy 
Je nenáročný na čištění, údržbu i ovládání 

Návod k použití:  

 připojte difusér kabelem k síti 
 odklopte vrchní kryt difuséru + malý plastový kryt uvnitř, 
 naplňte spodní nádobku po rysku čistou vodou (použijte vodu z vodovodu, o max. teplotě 40 

stupňů). Můžete použít i destilovanou vodu. 
 do vody přidejte 3 až 5 kapek éterického oleje značky Primavera (pozor, je nutné, aby byli 

oleje vyrobené parní destilací!!!! Nikdy nepoužívejte jiné oleje, jinak zničíte jonizační čip. 
Stejně tak jsou nevhodné jakékoliv pryskiřice nebo těžké oleje tipu Benzoe nebo Vetiver) 

 přiklopte oba horní kryty difuséru 
 zapněte prostředním tlačítkem 
 levým tlačítkem zvolte intenzitu proudění mlhy 
 pravým zapnete, nebo vypnete LED světlo 

 

Upozornění: 

Po uplynutí navolené doby chodu difuséru či po odpaření vody v nádržce, se přístroj sám vypne. 

Pro optimální chod funkcí difuséru, jej nechte po 4 hodinách chodu na 30 minut vypnutý. 
Nepoužívejte ho celý den, kvůli svému zdraví. 

Do difuséru používejte jen kvalitní 100% čisté éterické oleje Primavera, při užívání nekvalitních olejů 
dochází k zanesení sonického čipu, který vytváří mlhu a poškození přístroje. Na takto poškozené 
difuséry se nevztahuje záruka. 



Výhodou difuzéru je kromě maximálního využití potenciálu daného oleje ještě to, že je také 
naprosto bezpečný a můžete ho bez obav používat i v domácnosti s dětmi.  
V případě, že ho používáte v dětském pokoji, nebo v místnosti, kde jsou zvířata, opravdu se 
ujistěte, jestli je jim dokonale zabráněno v přístupu k difuzéru. I éterický olej může být 
v případě požití smrtelně toxický!!!!!!!!!!!! V tomto případě na ně prosím berte ohled, a 
použijte nižší koncentrace. Pro kojence, je aromaterapie vhodná jen po poradě se 
zkušeným aromaterapeutem.  
 
Éterické oleje mají tak krásné vůně, že si je dítě může splést s jídlem nebo pitím! 
 
V případě, že by došlo k požití éterického oleje, nebo se dostal do oka, okamžitě 
kontaktuje záchranou službu! 
 
 

  

Čištění a péče o difusér: 

Po každém použití odpojte kabel k napájení a vylijte z difuséru zbytek tekutiny, důkladně jej vysušte 
kuchyňskou utěrkou.  

Pokud difusér vytváří méně mlhy je potřeba vyčistit sonický čip uvnitř difuséru. Zlehka očistěte vlhkou 
vatovou tyčinkou. 

Pozor! Nečistěte vnitřek difuséru alkoholem ani jinými chemikáliemi, mohl by se poškodit. 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Tento aromadifuzér má záruku 2 roky, proto dobře uschovejte účet. 
Jen tak ho lze reklamovat! 
 
V případě, že budete potřebovat, jakkoliv pomoc, kontaktujte nás: 
 
MAREX-net s.r.o. , Dr.Filipa 716 , 29001 Poděbrady 
info@greenwave.cz                nebo tel: +420 736 605 544 / +420 222 514 741  
 
 


