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Hütermann aroma difuzér Tučňák 
 

 
 

Úvod: 
Vážení zákazníci, 
děkujeme Vám za nákup našeho zboží. Před použitím přístroje si prosím přečtěte tento návod. 
 
Aromadifuzér v podobě Tučňáka, 10 relaxačních tónů na výběr (Bílý šum - White noise). 
 
Vhodný pro aromaterapii či chromoterapii (terapie pomocí světla). Vzhledem ke svému designu je tento 
přístroj i stylovým doplňkem do dětského pokoje. 
 
AROMATERAPIE: 
Přístroj dokáže během chvilky přeměnit vodu na jemnou vodní páru. Přidáte-li do vody pár kapek 
esenciálního oleje, aroma difuzér je působením ultrazvuku rozloží na jemné mikročástice, které provoní váš 
byt. Můžete si zvolit, jakého aromaterapeutického účinku chcete dosáhnout. Skořice vás uklidní a rozveselí, 
grapefruit zbaví podráždění a hněvu, vůně eukalyptu zmírní vaši únavu a zvýší mozkovou aktivitu a navíc 
odežene komáry. Účinky aromaterapie jsou prokázané, čich totiž ovlivňuje naši náladu ze všech smyslů 
nejvíce. 
 
Můžete si zvolit z několika režimů vypouštění páry: 
- kontinuální režim (přístroj páru vypouští kontinuálně) 
- režim vypouštění páry v intervalech (30 sekund zapnuto, 30 sekund vypnuto) 
- režim bez vypouštění páry (pouze svítí světlo a/nebo hraje hudba) 
 
CHROMOTERAPIE: 
Postupným přechodem 7 barev LED navíc dosáhnete chromoterapeutického účinku (terapie pomocí 
barevného spektra). Můžete nechat přístroj, aby nechal barvy postupně přecházet od jedné do druhé, 
můžete si zvolit preferovanou barvu světla, k dispozici je i režim provozu aromadifuzéru bez světelného 
efektu. K dispozici jsou tyto barvy: červená - žlutá - zelená - indigo - modrá - fialová - bílá. 
 
Bílý šum neboli White noise: 
Součástí tohoto aroma difuzéru je i 10 volitelných relaxačních zvuků a hudby. Na výběr je například zpěv 
ptáků, zurčení potůčku, vlnobití, relaxační hudba, ukolébavka a další. Sílu zvuku lze nastavit, k dispozici je 5 
volitelných hladin hlasitosti. 
 
Vhodné pro ložnice, obývací pokoje, kanceláře, jóga kluby, fitness a SPA centra, masážní salony a zejména 
do dětských pokojů. 
 
Tento aromadifuzér pracuje na principu technologie ultrazvuku, a proto je jeho chod velice tichý. Nebude vás 
rušit ve spánku ani při cvičení jógy. Samozřejmě, bude-li to vaše přání, pak vás naopak zvuk vybrané 
relaxační hudby ukolébá ke spánku nebo vám vytvoří příjemné pozadí např. pro práci u počítače. 
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UPOZORNĚNÍ: 
• Přístroj může být používán pouze k účelům povoleným výrobcem 
• Nenechávejte přístroj v provozu bez dozoru 
• Nestrkejte do otvorů přístroje žádné předměty 
• Nezakrývejte nasávací otvory a výdechy ani celý přístroj 
• Přístroj musí být umístěn na bezpečném místě, aby nedošlo k jeho převrhnutí 
• Přístroj umísťujte na pevný a rovný podklad, aby nedošlo k převrhnutí 
• Přístroj nepoužívejte v prašném prostředí 
• Před nalitím vody do difuzéru odpojte napájecí USB adaptér z elektřiny 
• Nenalévejte do přístroje horkou či minerální/perlivou vodu 
• Nepoužívejte difuzér bez krytu 
• Jako aroma používejte pouze přírodní esence bez jiných chemických látek 
• Nezapínejte přístroj bez nalité vody 
• Přístroj neumísťujte na přímé sluneční světlo nebo do blízkosti zdrojů tepla (plynový sporák), může dojít 
k deformaci či poškození plastových částí přístroje 
• Pokud je přístroj, napáječ nebo připojovací kabel poškozené, přístroj NEPOUŽÍVEJTE a předejte k 
opravě 
• Přístroj napájejte pouze předepsaným způsobem 
• Přístroj udržujte v čistotě 
• Před případným čištěním odpojte přístroj od napájení 
• Pokud přístroj nepoužíváte, odpojte jej od napájení 
 
 

Popis:   Použití: 

 
 
A – Vývod mlhy B – Kryt 
C – Základna D – Zap / Vyp 
E – Osvětlení F – Hudba 
G – USB C napájecí konektor H – Mlha 
I – USB C kabel 
 
 
 
 
 
Ovládání přístroje je velmi jednoduché. Jednoduše odklopte víko, naplňte vodou a kápněte několik kapek 
100 procentního esenciálního oleje (není součástí balení). 
Stiskem tlačítka přístroj aktivujete. Přístroj má tlačítko na ovládání síly zvuku, režimu vypouštění páry, 
tlačítko na výběr režimu barev a tlačítko na výběr relaxačního zvuku/hudby. 
 
Technické parametry: 
- kapacita nádržky: 180 ml  - materiál: plast 
- LED: mění postupně barvy  - objem nádobky: 180ml 
- napájení: USB C 5V (USB C kabel přiložen) - příkon: cca 5W 
- rozměry: 13,5*13,8*15,2cm 


