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NÁVOD K POUŽITÍ

Děkujeme vám za zakoupení zařízení Aroma Decor značky LANAFORM. Difuzér esenciálních olejů Aroma Decor je spojení 
špičkové technologie, pohodlí a dokonalého designu. Má velmi tichý chod a kromě rozptylování studené aromatizované 
páry naplní váš domov kouzlem něžných variací barevných světel.

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM ZVLHČOVAČE SI PEČLIVĚ PROSTUDUJTE NÁVOD K POUŽITÍ, ZVLÁŠTĚ PAK NÍŽE 
UVEDENÉ BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY: 
•  Zařízení Aroma Decor umisťujte vždy na rovnou, pevnou a vodorovnou plochu. Zachovávejte alespoň minimální odstup 

zařízení od stěn a zdrojů tepla, jako jsou například kamna, radiátory atd. 
•  Zkontrolujte, zda napětí vaší elektrické sítì odpovídá požadavkům zařízení. 
•  Zástrčku zvlhčovače zásadně nezapojujte ani neodpojujte, pokud máte mokré ruce.
•  Je-li napájecí kabel poškozený, nahraďte ho podobným přívodním kabelem, který je k dostání u dodavatele výrobku 

nebo v autorizované servisní provozovně.
•  Zvlhčovač nenechávejte delší dobu na slunci. 
•  Přístroj zásadně nedemontujte.
•  Zvlhčovač nezapínejte, pokud v zásobníku není voda.
•  Během činnosti zařízení se nedotýkejte transduktoru.
•  Nepoužívejte vonné oleje, které nejsou určeny k užívání s tímto zařízením.
•  Nepoužívejte syntetická aroma a esence, jelikož by mohlo dojít k poškození zařízení.
•  Ujistěte se, že se napájecí kabel nenachází přímo nad transduktorem.
•  Netahejte za detektor vody, mohlo by dojít k poškození zařízení.
•  Před čištěním zařízení nejprve odpojte.
•  Neumývejte celé zařízení ani je neponořujte do vody; při čištění postupujte podle příslušných pokynů v této příručce.
•  Transduktor zásadně nečistěte tvrdými nástroji, postupujte podle pokynů pro čištění zařízení.
•  Zařízení Aroma Decor doporučujeme používat po dobu 30 minut, i několikrát denně, přejete-li si to.
•  Toto zařízení není určeno pro osoby, jejichž fyzické, smyslové či mentální schopnosti jsou omezené (včetně dětí). Rovněž 

tak není určeno pro osoby, které se s tímto zařízením neseznámily, či pro ty, kteří s ním nemají zkušenosti. Výjimkou je 
situace, kdy tyto osoby mají k dispozici osobu odpovědnou za jejich bezpečnost či dozor, nebo pokud byly tyto osoby o 
užívání tohoto přístroje poučeny. Doporučujeme hlídat děti, aby si s přístrojem nehrály.

SLOŽENÍ VÝROBKU
1. Plastový kryt, který slouží k regulaci výkonu páry (1)
2. Ochranný kryt (2)
3. Senzor hladiny vody a generátor LED světel (3)
4. Držák senzoru hladiny vody a generátoru LED světel (4)
5. Difuzér (5)
6.Transformátor (6)
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NÁVOD K POUŽITÍ
Technická specifikace:
•  Měnící se barvy.
•  Kapacita 700 ml.
•  3 hodiny nepřetržitého provozu.
•  Snadné plnění zásobníku na vodu.
•  Díky senzoru hladiny vody se zařízení automaticky vypne, jestliže v zásobníku není dostatek vody.  
• Tichý.

Funkce:
•  Difuzér vonného oleje. 
•  Odstraňuje elektrostatické náboje.
•  Zlepšuje kvalitu vzduchu prostředí.

Způsob používání:
•  Zařízení Aroma Decor umístěte do místnosti půl hodiny před zapnutím, aby se zahřálo na okolní teplotu.
•  Ujistěte se, že difuzér je čistý.
•  Ochranný kryt (2) položte senzor hladiny vody a generátoru LED (3) světel a dbejte při tom na to, aby otvory zůstaly 

otevřeny. (7)
•  Na držáku nastavte polohu senzoru hladiny vody a generátoru LED světel. Dodržujte polohu, která je uvedena na 

schématu. (8) Následně umístěte kryt, který slouží k regulaci výkonu páry, na ochranný kryt tak, aby správně zapadl 
a držel. Dbejte na to, aby nejvrchnější část tohoto krytu byla umístěna správně vzhledem k nejvrchnější části difuzéru. 
Zabráníte tak vystříknutím. Dodržujte polohu, která je uvedena na schématu. (9)

•  Kabel, který spojuje senzor hladiny vody a generátor LED světel, vtáhněte dovnitř do zařízení Aroma Decor. Následně jej 
protáhněte ven příslušným otvorem.  Pečlivě uzavřete tento otvor gumou, která se nachází na kabelu. (10)

• Do zásobníku nalijte maximálně 700 ml čisté vody. (Teplota vody nesmí být vyšší než 40 °C). (11)
• Do zásobníku kápněte několik kapek vonného oleje. (12)
•  Suchou rukou zapojte zástrčku. (13) Zařízení se automaticky zapne. Pára a barvy, které vydává, tak vytvářejí příznivé 

prostředí pro relaxaci.

Důležité upozornění: AČKOLIV JE SOUČÁSTÍ VÝBAVY PŘÍSTROJE BEZPEČNOSTNÍ ZAŘÍZENÍ, KTERÉ VYPNE TRANSDUKTOR, 
NENECHÁVEJTE PŘÍSTROJ ZAPNUTÝ, POKUD HO NEPOUŽÍVÁTE. 

INFORMACE O POUŽÍVÁNÍ ESENCIÁLNÍ OLEJŮ
-  Než esenciální vonné oleje použijete, pozorně se seznamte s jejich negativními vlivy na zdraví v případě jejich použití u 

těchto výrobků. 
-  Vždy volte kvalitní esenciální oleje: čisté a 100% přírodní, určené k rozptylu do ovzduší. Používejte je střídmě a opatrně. 

Postupujte vždy dle pokynů a upozornění uvedených na obalech esenciálních olejů zvláště pak se soustřeďte na 
následující:
•  používání éterických olejů je zakázáno těhotným ženám, pacientům trpícím epilepsií nebo astmatem či alergiemi, 

pacientům trpícím srdečními problémy či jinými vážnými onemocněními. 
•  V dětském pokoji (u dětí do 3 let) je možné používat éterické oleje pouze po dobu nepřesahující 10 minut a to jen 

tehdy, kdy dítě není v místnosti přítomno. 
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-  Zajistěte, aby si malé i větší děti s přístrojem nehrály a nepoužívaly jej.
-  Pro zajištění řádného provozu zařízení a správného rozprachu oleje do ovzduší postačí jen pár kapek esenciálního oleje 

(3-4 kapky maximálně). Nadměrné používání esenciálních olejů může způsobit poškození přístroje.
-  Do zásobníku nejdříve nalijte vodu, teprve poté nakapejte pár kapek esenciálního oleje. 
-  Společnost Lanaform ® není zodpovědná za škody způsobené v důsledku nevhodného používání přístroje, které není v 

souladu s instrukcemi, uvedenými v tomto návodu k použití. 

ÚDRŽBA A USKLADNĚNÍ
Jestliže voda obsahuje příliš mnoho vápníku a hořčíku, může se v zařízení vytvářet bílá usazenina. Pokud se tyto kaly 
usadí na transduktoru (kovová vložka, která produkuje ultrazvuk), zařízení Aroma Decor nemůže správně fungovat.

Doporučení:
1) Při každém použití používejte ochlazenou převařenou vodu.
2) Jednou za dva dny vyčistěte zásobníky a jednou týdně transduktor. 
3) Jednou za dva dny vyměňte vodu v zásobníku. 
4) Čistěte celé zařízení Aroma Decor (viz níže uvedené pokyny) a zkontrolujte, zda jsou všechny komponenty zařízení 

dokonale suché, pokud zařízení nepoužíváte.
Čištění transduktoru:
1) Na povrch transduktoru kápněte 2 až 5 kapek octa a nechejte 2 až 5 minut působit.
2) Vodní kámen usazený na povrchu okartáčujte měkkým kartáčkem. Nepoužívejte tvrdé nástroje, které by mohly povrch 

poškrábat.
3) Zásobník přístroje vypláchněte čistou vodou.
4) Transduktor nečistěte mýdlem, rozpouštědlem ani čistícím přípravkem ve spreji.

Čištění jednotky zásobníku:
1) Pokud se v zásobníku usadily kaly nebo vodní kámen, očistěte jej vodou, měkkým hadříkem a případně octem.
2) Zásobník vypláchněte čistou vodou.

Skladování: 
Vyčištěný a suchý přístroj uložte na suché a dobře větrané místo mimo dosah dětí.

PORUCHY A OPRAVY
V případě funkční závady při běžném používání najdete pomoc v následující tabulce:
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Závada Možná příčina Nápravné opatření/Oprava

Nevychází pára, nesvítí kontrolky

Pokud přístroj nesvítí. Zkontrolujte, zda je přístroj 
zapojený, nebo zda nedošlo k 
závadě v elektrické síti.

V zásobníku je příliš nízká hladina 
vody.

Dolijte do zásobníku vodu.

Kryt, který slouží k regulaci výkonu 
páry, je špatně nastaven.

Umístěte jej do správné polohy.

Kabel se nachází nad 
transduktorem.

Umístěte jej do správné polohy.

Únik vody ze zásobníku na vodu. Zkontrolujte, zda je guma správně 
umístěna. 

Teplota přístroje je příliš nízká. Půl hodiny před používáním 
umístěte přístroj do místnosti s 
vhodnou okolní teplotou. 

Pára má nezvyklý zápach. Voda stála v zásobníku příliš dlouho 
bez výměny.

Vyčistěte zásobník na vodu a 
naplňte ho čistou vodou.

Nízká intenzita páry

V zásobníku je příliš (málo) vody. Upravte hladinu vody v zásobníku 
tak, aby dosahovala maximální 
hranice.

Usazeniny na transduktoru. Vyčistěte transduktor. 
Voda je příliš chladná. Použijte vodu o teplotě vzduchu v 

místnosti.
Voda není čistá. Vyčistěte zásobník na vodu a 

naplňte ho čistou vodou. 

RADY Z OBLASTI LIKVIDACE ODPADŮ
•  Celé balení je tvořeno materiály bez nebezpečných dopadů na životní prostředí, které tedy lze ukládat ve 

střediscích pro třídění odpadu za účelem následného druhotného využití. Papírový obal lze vyhodit do 
kontejnerů k tomu určených. Ostatní obalové materiály musí být předány do recyklačního střediska.

•  V případě ztráty zájmu o další používání tohoto zařízení je zlikvidujte způsobem ohleduplným k životnímu prostředí a v 
souladu s platnou právní úpravou. 

OMEZENÁ ZÁRUKA
Společnost LANAFORM® se zaručuje, že tento výrobek je bez jakékoliv vady materiálu či zpracování, a to od data prodeje 
po dobu dvou let, s výjimkou níže uvedených specifikací. 
Záruka společnosti LANAFORM® se nevztahuje na škody způsobené běžným používáním tohoto výrobku. Mimo jiné 
se záruka v rámci tohoto výroku společnosti LANAFORM® nevztahuje na škody způsobené chybným nebo nevhodným 
používáním či jakýmkoliv špatným užíváním, nehodou, připojením nedovolených doplňků, změnou provedenou na 
výrobku či jiným zásahem jakékoliv povahy, na který nemá společnost LANAFORM® vliv. 
Společnost LANAFORM® nenese odpovědnost za jakoukoliv škodu na doplňcích, ani za následné či speciální škody. 
Veškeré záruky vztahující se na způsobilost výrobku jsou omezeny na období dvou let od prvního zakoupení  pod 
podmínkou, že při reklamaci musí být předložen doklad o zakoupení tohoto zboží. 
Po přijetí zboží k reklamaci, společnost LANAFORM® v závislosti na situaci toto zařízení opraví či nahradí a následně vám 
ho odešle zpět. Záruku lze uplatňovat výhradně prostřednictvím Servisního střediska společnosti LANAFORM®. Jakákoliv 
údržba tohoto zařízení, která by byla svěřena jiné osobě než pracovníkům Servisního střediska společnosti LANAFORM®, 
ruší platnost záruky.
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