
         

Aroma difuzér LILIEN 
Elegantní ultrasonický difusér z kvalitních materiálů spojuje účinky vůně, teplého světla, hudby, vody 
a země. Ionizuje vzduch, zatímco uvolňuje vůni, která zklidňuje mysl. Je vyroben z ručně 
opracovaného dřeva a skla, s dálkovým ovladačem pro regulaci intenzity a doby působení, hraje 
meditační hudbu a je vhodný pro větší prostory od 40 do 80 m2.  
Difuzér LILIEN splňuje nejvyšší nároky na aromatizaci vzduchu a ralaxaci. Je vyroben dle 
nejmodernějších poznatků, funguje na principu ultrasonického vlnění. Vytváří ionizovanou studenou 
mlhu prosycenou přírodními vůněmi. Je vhodný i pro velké prostory do 80 m2. Přehrává vlastní 
příjemnou relaxační hudbu. Je opatřen dálkovým ovladačem, kterým lze regulovat intenzitu, hlasitost 
hudby, barvu LED osvětlení a délku fungování. Jeho použití je zcela bezpečné i před spaním, neboť si 
můžete nastavit dobu, po kterou bude spuštěn. 
 
Je vhodný pro obývací pokoje, haly, recepce, wellness provozy, odpočívárny saun a podobně. 
 
Průměr difuzéru 27 cm. Napájení elektřinou.  Balení obsahuje difuzér, napájecí kabel, dálkový ovladač 
ze dřeva a štětec na čištění + návod. 
 
BENEFITY difuzéru LILIEN: 
 
 Zvlhčuje a ionizuje vzduch 
 Umožňuje rovnoměrné uvolňování éterických olejů, které mají pozitivní vliv na lidské zdraví 
 Vytváří příjemnou voňavou atmosféru 
 Krásný design a je vyroben z velké části ze dřeva a pevného skla 
 Je vhodný i pro velké prostory 
 Barvu LED diodové osvětlení můžete měnit dle nálady 
 Má automatické vypínání po 1, 2, nebo 3 hodinách provozu 
 Všechny funkce můžete lehce ovládat dálkovým ovladačem 
 Je nenáročný na čištění a údržbu 

 
POUŽITÍ: Difuzér složte dle návodu. Připojte difuzér kabelem k elektřině. Odklopte skleněný a 
plastový kryt, do nádobky uvnitř difuzéru nalijte po risku vodu a přidejte 3-5 kapek éterického oleje. 
Voda se při nalívání nesmí nikdy dostat do mlhového vývodu! Difuzér zapněte dálkovým ovladačem, 
pokud správně míříte na ovladači se rozsvítí červená kontrolka. Relaxujte. 
 
UPOZORNĚNÍ: Po odpaření vody se difuzér automaticky vypne. 
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Uvedení přístroje do provozu: 

1. Vyjměte difuzér a jednotlivé komponenty z obalu. 

2. Do ventilačního otvoru na okraji misky na vodu se nikdy nesmí dostat žádná tekutina. 

3. Nalijte vodu (používejte standardní pitnou vodu) a hlídejte, aby hladina vody nepřekročila 
ukazatel hladiny vody, následně přidejte 3-5 kapek éterického oleje. Poté přiklopte nejprve 
plastovým a poté skleněným krytem. 

4. Zasuňte koncovku elektrického kabelu do otvoru a zasuňte do zásuvky pro 220 V. 

5. Ovladač zamiřte na čidlo a zmáčkněte tlačítko on/off. Difuzér se zapne a začne vytvářet 
studenou mlhu. Ostatní funkce na ovladači jsou popsány na kompletním popisu produktu. 

 

Čištění a údržba  

Vodu vylévejte vždy opatrně a ihned otřete dřevěné části vlhkým utěrkou a vytřete do sucha. 

Difuzér otírejte jen jemným navlhčeným hadříkem, nepoužívejte agresivní čistící prostředky. 

 

UPOZORNĚNÍ: 

Difuzér plňte čerstvou studenou vodou, nikdy ne destilovanou vodou. Po vypnutí nenechávejte vodu 
v difuzéru dlouho stát. Pokud máte vodu tvrdou, jednou za čas je nutné vyčistit difuzér octovou 
vodou, lze nechat v difuzéru přes noc a potom umýt. Pokud se i přesto ionizační chip zanese (difuzér 
produkuje méně mlhy nebo žádnou), lze lehce vyměnit pomocí našeho "Servis kitu". Toto zanesení 
není považováno za závadu, protože je způsobenou tvrdostí vody, kterou používáte. V případě 
reklamace vám bude difuzér vyčištěn a vrácen. 

Používejte jen kvalitní éterické oleje, které byly zpracovány parní destilací. Nepoužívejte syntetické 
vůně a éterické oleje ředěné olejem rostlinným.  

Difuzér nenechávejte zapnutý a zapojený v elektřině v době vaší nepřítomnosti. 

Difuzér nenamáčejte. Do kontaktu s vodou smí přijít jen prostor na vodu pro uvolňování studené 
mlhy.  

 

 

 
 

 

 


