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- Před použitím zařízení se pozorně přečtěte a 
dodržujte níže uvedená bezpečnostní opatření 
pro použití. Vždy se ujistěte, že se zařízením 
manipulujete správně. V uživatelské příručce se 
názvem „přístroj“ rozumí difuzér a jeho 
příslušenství.
- Ucítíte-li zápach spáleniny nebo v případě, že 
zařízení vykazuje jiné známky závažné poruchy, 
okamžitě odpojte napájecí kabel z elektrické 
zásuvky. Počkejte, až se zápach rozptýlí a poté 
se obraťte na prodejce.
- Dojde-li k pádu zařízení, odpojte napájecí kabel 
z elektrické zásuvky.
- Difuzér esenciálních olejů čistěte pouze 
vhodnými čisticími prostředky dostupnými u 
prodejce.
- Nepokoušejte se zařízení rozebrat nebo 
upravovat, vystavujete se riziku a můžete ztratit 
nárok na 5letou záruku poskytovanou na díly a 
práci.
- Napájecí kabel neohýbejte, nekruťte ani za něj 
netahejte, mohlo b y dojít k jeho poškození a 
vzniku nebezpečí požáru nebo úrazu elektrickým 
proudem.
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- Na zařízení nepokládejte žádné těžké předměty.
- Difúzní výstup zařízení nezakrývejte.
- Nepoužívejte zařízení na místech, která jsou 
zakouřená, vlhká, prašná nebo vystavená silným 
vibracím.
- Nevystavujte zařízení vysokým teplotám.
- Difuzér nepoužívejte déle než 10 minut v 
dětském pokoji a za přítomnosti dětí.
- Nepoužívejte zařízení v blízkosti ohně.
- Nepoužívejte zařízení ve vlhkém prostředí. 
Neponořujte zařízení do vody.
- Přísně dodržujte bezpečnostní opatření 
poskytnutých společně s lahvičkami 
esenciálních olejů.
- Nenechte esenciální olej přetékat z difuzéru, 
mohly by poškodit nábytek, na kterém je zařízení 
umístěno.
- Difuzér esenciálních olejů čistěte pouze 
vhodným čisticím prostředkem dostupným u 
prodejce.
- Difuzér neumisťujte na nakloněný nebo 
nestabilní kus nábytku. Mohl by spadnout, rozbít 
se a způsobit zranění.
- Uchovávejte zařízení mimo dosah dětí.
- Toto zařízení smí používat děti ve věku 8 let a 
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starší a lidé se sníženou fyzickou, smyslovou 
nebo mentální schopností nebo nedostatkem  
zkušeností a znalostí pouze tehdy, jsou-li pod 
dozorem nebo se jim dostalo pokynů ohledně 
používání zařízení v bezpečných podmínkách a 
v případě, že porozuměli rizikům souvisejícím se 
jeho používáním.
- Děti si se zařízením nesmí hrát.
- Čištění a údržbu nesmí provádět děti bez 
dozoru.
- Zařízení by se mělo používat pouze s 
doporučenými difúzními látkami. Použití jiných 
látek může způsobit toxické nebezpečí nebo 
nebezpečí požáru. 
- Zařízení lze používat pouze s dodaným 
napájecím adaptérem.
- Před jakoukoli manipulací nebo údržbou 
zařízení odpojte ze sítě a ujistěte se, se v něm 
nenachází žádná kapalina či difúzní látka.
- Zařízení lze napájet pouze pod bezpečným 
nízkým napětím odpovídajícím označení zařízení. 
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- Tato uživatelská příručka a náhradní díly jsou k 
dispozici na webových stránkách 
www.innobiz.fr
- Je-li napájecí kabel poškozen, musí být 
vyměněn za speciální kabel neb o sestavu
dostupnou od výrobce nebo jeho poprodejního 
servisu.
- Napájecí kabel nelze vyměnit. Je-li kabel 
poškozený, musí být zařízení zlikvidováno.

Symbol Přeškrtnutá popelnice umístěný na zařízení nebo jeho příslušenství 
znamená, že zařízení patří do skupiny elektrických a elektronických zařízení. 
Podle evropských nařízení jej proto musíte třídit jako separovaný odpad: 

- na sběrných místech v případě nákupu podobného typu výrobku,
- na lokálních sběrných místech (skládka, selektivní sběr, atd.). 

Přispíváte tak k opětovnému použití a valorizaci odpadů elektrických a 
elektronických zařízení, která mohou mít škodlivý dopad na životní prostředí  
a lidské zdraví.

Toto zařízení splňuje požadavky evropského společenství, pokud jde o 
bezpečnost, hygienu, životní prostředí a dodržování ochrany.



CZPřehled zařízení

Použití
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Tento difuzér esenciálních olejů používá technologii 
rozprašování.

Tlačítko světelných 
efektů 

Skleněný zvon

Rozprašovací tryska

On / Off

Podstavec zařízení

Skleněná zátka

1. Opatrně umístěte skleněný zvon na podstavec, poté 
skleněnou zátku na horní část zvonu.
2. Do skleněné nádobky nakapejte 10 až 30 kapek 
esenciálního oleje.
3. Pomocí napájecího adaptéru USB zapojte difuzér do 
síťové zásuvky.
4. Stisknutím tlačítka On/Off      difuzér spusťte, 
zařízení začne rozptylovat nepřetržitě mlhu. Druhým 
stisknutím zařízení vypnete.



Údržba zařízení
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5. Stisknutím tlačítka       aktivujete hru světel.
Druhým stisknutím tlačítka můžete zastavit odstín 
světla, který právě svítí. Barevný cyklus je v 
následujícím pořadí Červená - Oranžová - Žlutá -  
Zelená - Azurová - Modrá.
Třetím stisknutím tlačítka funkci světelných efektů 
vypnete.

Difuzér má integrovaný elektronický časovač, Nalia se 
sama vypne po 60 minutách.

Automatické zastavení:

Zařízení vám doporučujeme čistit při každé změně 
esenciálního oleje nebo po pěti použitích.
1. Zařízení odpojte a sejměte skleněný zvon.
2. Skleněný zvon nechte odkapat a opláchněte jej, 
abyste jej zbavili všech zbytků oleje.
3. Používejte čisticí prostředek pro difuzéry na bázi 
alkoholu a esenciálních olejů: 3700471002387.
4. Před dalším použitím nechte zvon kompletně 
uschnout.
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- Nenechávejte nikdy stagnující olej uvnitř difuzéru.  
- NIKDY nepoužívejte agresivní přípravky na čištění 
jednotky, neboť by mohly reagovat se zbytky 
esenciálních olejů a způsobit unikání škodlivých výparů 
a vést k poruše zařízení.

- Difuzér musí být neustále čistý a suchý, pokud jej 
nepoužíváte.
- Množství a intenzita mlhy závisí na teplotě a proudění 
vzduchu v místnosti.
- Používejte pouze 100% esenciální oleje. Použití olejů 
obsahujících chemické látky, syntetická aromata nebo 
nečistoty může zařízení poškodit. 
- Do skleněného zvonu nenalévejte příliš velké 
množství esenciálních olejů, trysky nesmí být nikdy 
ponořené, jinak může dojít ke zrušení záruky.

Varování:



CZOpatření pro použití
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Přečtěte si následující opatření pro použití, aby 
nedošlo k poruše přístroje:
- Zařízení neumisťujte na nestabilní povrch.
- Pokud nejste technik a přejete si zařízení opravit, 
nesnažte se difuzér demontovat. Potřebujete-li přístroj 
opravit, obraťte se na prodejce.
- Pravidelně čistěte podle pokynů údržby, aby nedošlo 
k poruše, stagnaci korozivních olejů, jako je například 
citronela nebo skořice, které by mohly zařízení 
poškodit.
- Před jakýmkoli zákrokem zařízení vždy odpojte.
- Pokud během provozu zjistíte anomálii, jako je 
například kouř nebo zvláštní zápach nebo hluk, musíte 
okamžitě odpojit adaptér, aby nedošlo k nehodě (požár 
nebo úraz elektrickým proudem).
- Pokud adaptér zabalíte do látky nebo papíru, může to 
narušit šíření tepla a způsobit požár.
- Nedotýkejte se žádných částí zařízení mokrýma 
rukama.
- Zařízení uchovávejte mimo dosah domácích zvířat a 
dětí.
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Technické vlastnosti:
Způsob rozprašování: čistá nebulizace venturiho jevem
Rozsah rozprašování: až 100 m²
Napájení: USB 5v/110-240 VA
Rozměry: Ø 100 mm. x h 165 mm.
Hmotnost (difuzér + kabel + adaptér): 400 g.
Elektrický výkon: 5 W max.
Automatické zastavení: 60 minut

Obsah: 
- Difuzér Nalia – Ref.: 3700471010566
- Kabel USB + adaptér USC/110-240VAC
- Uživatelská příručka
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• Umístěte difuzér na rovnou 
plochu, umístěte skleněný zvonek 
a vyměňte skleněnou zátku, 
abyste zabránili vibracím, které 
vytvářejí hluk.

Hluk

• Uschlý olej může zablokovat 
zařízení, používejte čisticí 
prostředek na difuzéry 
esenciálních olejů: 
3700471002387

• Ujistěte se, zda je skleněný zvon 
správně připevněn k podstavci, 
opatrně jej sejměte a umístěte jej 
zpět na podstavec. 

• Používejte pouze čisté a přírodní 
esenciální oleje, nikdy 
nepřidávejte vodu.

• Nakapejte cca 30 kapek 
esenciálního oleje, hladina oleje 
nesmí nikdy překročit horní část 
malých skleněných trubek 
umístěných na podstavci zvonu.

Žádní mlha nebo neobvyklá 
mlha

• Zkontrolujte, zda je napájecí 
kabel bezpečně připojen. Odpojte 
a znovu jej opatrně připojte. 
Zkontrolujte, zda je zásuvka 
napájena.

Nelze zapnout

Zjištěný problém Doporučené manipulace

V případě neobvyklého fungování výrobku si prosím 
přečtěte následující tabulku.


