
 
Sonický aromadifuzér – TERRA, návod k použití 
 
Nový způsob tvorby té správné atmosféry 
 
 
Gratulujeme ke koupi amora™ terra Scent Hub. 

 
amora™ Scent Hubs využívají přelomovou technologii nejvyšší kvality, aby našly nejmodernější způsob, jak stimulovat Vaši mysl i 

smysly a vytvořily inspirativní a klidnou atmosféru ve Vámi zvoleném prostoru.  
  
Jak to funguje? 
 
Ultrasonická technologie: Malý keramický kotouč na dně nádržky s vodou vibruje na supervysoké frekvenci. Vibrace způsobují, že se 
voda i esenciální oleje rozkládají do mikročástic, které se do vzduchu rozptylují jako osvěžující mlžný opar.  
 
Tento návod k použití Vás provede tím, jak používat a jak se starat o Váš amora™ Scent Hub. Prosím, přečtěte si tento leták před 

prvním použitím výrobku a ponechte si ho pro budoucí potřebu.  
  
www.myamora.com 

 
amora is a registered trademark of Ashleigh & Burwood Ltd. 

 
Co najdete v krabici? 
 
1 Scent Hub (ultrasonický difuzér) 
1 hlavní adaptér 
1 čistící kartáček 

 

terra 

 
Rychlý průvodce: 
 
Výrobková specifikace: 
Scent hub operační výkon: 12 W 
Scent hub operační napětí: 24 V DC 

Objem vodní nádržky: 90 ml 
Adaptér: Input 100–240 V AC 
 
Jak naplnit a jak připravit Váš Scent Hub k použití  

 
1.   Odeberte z jednotky vrchní poklop 
 
2.   Naplňte nádržku vodou maximálně po linii maximálního naplnění. Přidejte 3 – 5 kapek esenciálního oleje dle vlastního uvážení. 
Doporučujeme olej z amora™ kolekce esenciálních olejů. 

 
3.   Bezpečně nasaďte vrchní poklop zpět na své místo.  
 
4.   Připojte kabel síťového adaptéru k zařízení a jeho druhý konec zapojte do zásuvky.  
 
Specifické funkce: 
 
Tlačítko světla (levé tlačítko) 
 
Zmáčkněte jednou, abyste zapnuli světlo v módu střídání barev. 
Zmáčkněte podruhé, abyste ponechali stávající barvu světla.  
Zmáčkněte potřetí pro vypnutí světla.  
 
Tlačítko difuzéru (pravé tlačítko) 
 
Zmáčkněte jednou, abyste zapnuli difuzérovou funkci, která až tři hodiny nepřetržitě vytváří jemný opar.  
Zmáčkněte podruhé pro nastavení střídavé tvorby jemného oparu – zařízení se bude vypínat a zapínat vždy po 15 vteřinách po dobu 
až šesti hodin.  
Zmáčkněte potřetí pro vypnutí funkce difuséru. 
 
  
Scent Hub automaticky vypne difuzérovou funkci, když se vodní hladina dostane příliš nízko, aby zabránil poškození celého zařízení. 

 



 

Jak konvertovat Váš síťový adaptér:  
 
zvolte správnou zdířku. Umístěte ji v 15º úhlu nad adaptér, jak ukazuje diagram, a otočte po směru hodinových ručiček, dokud 
neuslyšíte cvaknutí. 

 

Rady k použití:  
 
• Umístěte Scent Hub na pevný, rovný a vodě a vlhkosti odolný povrch. Nestavte Scent Hub přímo pod poličku nebo zeď ani do těsné 
blízkosti materiálů, které by mohly být negativně ovlivněny vodní párou. Když používáte Scent Hub, ujistěte se, že vodní pára nejde ve 

směru elektrické zásuvky nebo jakéhokoli elektronického zařízení, které by mohlo být vodní párou negativně ovlivněno – např. telefony, 
televize apod.  
 
• Ujistěte se, že přívod vzduchu ke spodní části Scent Hubu je volný a nic mu nepřekáží. 

 
• Pokud používáte vonné a esenciální oleje, ujistěte se, že Váš Scent Hub není v blízkosti malovaných, umělohmotných či leštěných 

povrchů, které by mohly být oleji nepříznivě ovlivněny.  
 
• Nedopusťte, aby se vonné a esenciální oleje dostaly do kontaktu s vnějším tělem Scent Hubu. Stane-li se tak, ihned je čistě otřete, 

abyste zabránili poškození vnějšího pláště zařízení.  
 
• Pro nejlepší výkon používejte destilovanou nebo demineralizovanou vodu. Nikdy nepoužívejte vodu, která je teplejší než 40° C. 
 
• Nikdy nezkoušejte Scent Hub plnit, když je zrovna zapnutý, a při plnění vždy odpojujte síťový adaptér. Ujistěte se, že jste před 
použitím zařízení otřeli všechnu rozlitou vodu kolem. Je-li v nádržce voda, udržujte Scent Hub vždy v rovnovážné poloze, abyste 

předešli jejímu rozlití.   
 
• Nespouštějte Scent Hub bez vody. 

 
• Pokud je teplota v pokoji velmi nízká, vyprodukovaný opar může sedat kolem Scent Hubu a tvořit tak vlhkost v jeho bezprostředním 

okolí.  
 
• Pokud by se Scent Hub náhodou převrhl nebo spadl, když je zrovna používán nebo když má vodu v nádržce, ihned ho odpojte od 

síťového adaptéru. Vylijte všechnu zbývající vodu a ujistěte se, že vytéká druhou stranou, než na které je odvod vzduchu (seznamte se 
s diagramem jednotlivých částí a jejich jmen). Poté následujte instrukce pro čištění zařízení v tomto návodu. Nechte Scent Hub 

24 hodin schnout před dalším použitím.  
 
Poznámka: 
 
Objem mlžného oparu, který zařízení produkuje, se může měnit. Jedná se však o normální vlastnost zařízení, která by neměla být 
považována za chybu. Objem mlžného oparu závisí na široké paletě vnějších faktorů, především na teplotě, typu vody, vlhkosti 
vzduchu nebo jeho proudění. 
 
Upozornění: 
 
Odpojujte Scent Hub od přívodu elektřiny vždy, když není aktivně využíván.  

 
Nikdy nepohybujte Scent Hubem, je-li zapnutý nebo je-li připojený k síťovému adaptéru.  

 
Nepoužívejte Scent Hub s jiným, než přiloženým síťovým adaptérem.  

 
Nikdy nepoužívejte Scent Hub bez vrchního poklopu a nikdy se nepokoušejte dotýkat vnitřku Scent Hubu, je-li zapnut 

 
Udržujte Scent Hub a síťový adaptér z dosahu dětí a domácích zvířat. Je velmi pravděpodobné, že během doby, kdy je Scent Hub 

zapnutý, bude díky barevnému světlu a mlžnému oparu přitahovat pozornost malých dětí. V takovém případě je potřeba dohled 
dospělého.  

 
Nepoužívejte Scent Hub v blízkosti tepelných zdrojů nebo otevřeného ohně.  

 
Ujistěte se, že má Váš Scent Hub vždy adekvátní možnost ventilace. Nikdy nepřekrývejte nebo neobalujte síťový adaptér ani samotný 
Scent Hub látkou nebo papírem. Riskujete tak, že se vznítí.  

  
Nepokoušejte se otevřít, rozložit nebo jakkoli modifikovat Váš Scent Hub. Potřeboval-li by Váš Scent Hub opravit, obraťte se prosím 
na svého maloobchodního prodejce produktů amora™. 

   
Setkáte-li se s něčím neobvyklým či abnormálním během používání Scent Hubu, jako například nezvyklým zvukem, zápachem či 
dokonce kouřem, vypněte zařízení co nejrychleji. Vypojte síťový adaptér ze zásuvky i ze Scent Hubu a kontaktujte svého 
maloobchodního prodejce produktů amora™. 

 
Čištění: 



 
Scent Hub musí být po každém použití vyčištěn. Před čištěním odpojte síťový adaptér ze zařízení, odeberte vrchní poklop a opatrně 

vylijte ven veškerou zbývající vodu druhou stranou zařízení, než na které je odvod vzduchu (seznamte se s diagramem jednotlivých 
částí a jejich jmen). 
 
Přibaleným kartáčkem nebo měkkým kusem látky pečlivě vyčistěte vnitřek vodní nádržky, především v okolí keramického disku. 
Nepoužívejte žádné čistící prostředky. Pokud ve Vašem Scent Hubu využíváte kohoutkovou vodu, bude se ve vodní nádržce postupně 
usazovat vodní kámen a přírodní minerály. Abyste tomu zabránili, doporučujeme využívat destilovanou či demineralizovanou vodu. 
 
Udržujte Scent Hub prázdný, suchý a čistý, pokud ho nepoužíváte. 

 

Poznejte svůj Scent Hub 

 
Čistící kartáček 
Linie maximálního naplnění 
Keramický disk 
Hlavní tělo 
Odvod vzduchu 
Vrchní poklop 
Tlačítko světla 
Tlačítko difuzéru 
Vrchní poklop 
Vypouštěcí tryska 
DC zdířka 
Přívod vzduchu 
Síťový adaptér 

 

 
Jak naplnit Scent Hub a připravit ho k použití 

1. Zastrčte síťový adaptér do DC zdířky a odeberte vrchní poklop.  
2. Přidejte do vodní nádržky kolem 90 ml destilované nebo demineralizované vody. Nelijte vodu do odvodu vzduchu. Nedopusťte, aby 
se esenciální oleje dostaly do kontaktu s vnějším tělem zařízení. Zamezíte tak poškození. Nepřesáhněte linii maximálního naplnění. 
Pro 90 ml vody stačí dvě až tři kapky esenciálního oleje. 
3. Vraťte vrchní poklop zpět na své místo. 
4. Připojte síťový adaptér do zařízení i do zásuvky. Pozor, abyste při připojování adaptéru nenakláněli hlavní tělo Scent Hubu, mohli 

byste tak vodu rozlít. 

 

V případě problémů: 
 
V případě, že byste se svým zařízením narazili na problém, nahlédněte do tabulky níže a postupujte podle nastíněných řešení 
v souladu s instrukcemi v tomto návodu k použití:  
 

Problém Možné příčiny Řešení 

Bez elektřiny Není správně připojen síťový adaptér. Znovu zapojte adaptér a zmáčkněte tlačítko zapnutí. 

Mlžný opar, ale 
žádné světlo 

Tlačítko světla je vypnuté. Stiskněte tlačítko světla (levé tlačítko). 

Světlo, ale žádný 
mlžný opar 

Tlačítko difuzéru je vypnuté. Stisněte tlačítko difuzéru (pravé tlačítko). 

 Hladina vody v nádržce je příliš nízko. Přidejte do nádržky vodu. 

 Hladina vody v nádržce je příliš vysoko. 
Odeberte vodu z nádržky tak, aby byla pod linií maximálního 
naplnění. 

 Je potřeba vyčistit keramický disk. Vyčistěte vodní nádržku i keramický disk. 

Malý objem 
mlžného oparu 

Hladina vody v nádržce je příliš vysoko. 
Odeberte vodu z nádržky tak, aby byla pod linií maximálního 
naplnění. Přeplnění nádržky způsobuje úbytek objemu mlžného 
oparu.  

 Je potřeba vyčistit keramický disk. Vyčistěte vodní nádržku i keramický disk. 

 Vrchní poklop není správně uzavřen. Ujistěte se, že je vrchní poklop správně uzavřen. 

 
Přívod vzduchu na spodní části zařízení 
je špinavý nebo mu něco překáží. 

Vyčistěte přívod vzduchu na spodní části zařízení. 

Ze zařízení uniká 
voda. 

Vrchní poklop není správně uzavřen. Ujistěte se, že je vrchní poklop správně uzavřen. 

 
Pokud problémy se zařízením budou pokračovat, obraťte se prosím na svého maloobchodního prodejce produktů amora™. 


