Popis

Uživatelská příručka

Spodní část

Specifikace

Obsah
1. Popis----------------------------------------------------2
2. Instrukce---------------------------------------------5
3. Upozornění------------------------------------------7
4. Kroky----------------------------------------------------8
5. Řešení problémů-------------------------------10

Název

Výkon

Napětí

Frekvence

Aroma Diffuser

12W

100–240V

50–60Hz

Přední část

Vypouštění
páry

Zadní část

Nožičky
základny
Kontrolka

Vypouštění
páry
Ventilátor

Kryt

Vnitřek: obsah

Pára

Starší osoby a děti by měli používat
tento výrobek pod dohledem.

Díly: grafické znázornění

Instrukce

Přívod vzduchu

Světlo

Stav

Bayonet

Výpouštění mlhy

Tlačítko

Instrukce

Vypnutý

Není připojený zdroj napájení.

Zapnutý

Zdroj napájení je připojený.

Vypnutý

Nefunguje.

Zapnutý

Funguje normálně.

Svítí

Pozastavený režim.

(Pára)

(Světlo)

kryt nádrže

Kapacita

Mód

Instrukce

Světelná kontrolka

1. mód

Uvolňuje páru po dobu 3 minut,
pauza 1 minutu.

“P” bliká, když je přístroj
pozastavený.

2. mód

Probíhající.

“P” je zapnutý.

44

1 krát
2 krát
3 krát
Bez stlačenia
1 krát
2 krát
3 krát
4 krát
5 krát
6 krát
7 krát
8 krát

Vzduch

nádrž na vodu
Světlo

Čip

Upozornění:

Instrukce

1. Prosím používejte a skladujte difuzér na suchém
a větraném místě.
2. Umístěte difuzér v provozu na rovný povrch.
3. Na čištění čipu použijte měkký hadřík.
4. Zabraňte proniknutí vody do vývodu vzduchu
při jejím nalévání.

Začína uvolňovat páru v 1. módu.
Zapne se do 2. módu.
Přeruší činnost.
Automatická změna barev.
Modré světlo.
Červené světlo.
Zelené světlo.
Modré a zelené světlo.
Červené a zelené světlo.
Zelené a modré světlo.
Modré, červené a zelené světlo.
Bez barevného světla.

“W”
Když je připojený ke zdroji, “W” je zapnuté.

Instrukce
Držte hladinu vody
pod čtvercovou
platformou.

Kontrolka

Základna

Připojení
jednosměrného
proudu

Připojení
jednosměrného
proudu

“P”
“P” je zapnuté, když funguje normálně a bliká,
když je pozastavené.

6

5

7

Priložením
palce na
vzduchový
ventil

zamezí, aby se
voda nechtěně
dostala do vzduchového ventilu
při jejím vylévání
nebo napouštění
do přístroje.

5. Nečistěte nádrž pod tekoucí vodou.
6. Když je přístroj v provozu, držte ho z dosahu
dětí a domácích zvířat.
7. Držte difúzer dál od zařízení, které vyzařuje teplo
jako například ohřívač, sporák nebo elektrický hořák.

Otevřete kryt.

Připojte kabel jednosměrného proudu.

Otevřete nádrž na vodu.

Přidejte 100 ml vody
(maximálně po úroveň
čtvercové platformy).

Přidejte 3–5 kapek
esenciálního oleje.

Zavřete nádrž na vodu,
instalujte trubici
na výpary.

Připojte ke zdroji.
(100-240 V/50-60 Hz)

Řešení problémů:

Funkce:
-P
 ěkná dekorace.
-N
 oční světlo / barvu světla je možné vybrat ze 7 barevných možností.
-U
 ltrazvukový zvlhčovač vypařováním uvolňuje chladivou páru.
- Funguje

najlépe s esenciálními oleji.
-M
 ůže být používaný jako sterilizátor po přidání alkoholu
nebo octu.
- Nízka spotřeba.
- Automatické vypnutí když je málo vody.
- Dlouhý režim provozu (až do 6 hodin).
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Problém

Řešení

Světla indikátoru jsou vpořádku,
ale nevypouští se pára.

1. Prosím zkontrolujte, je-li zařízení připojené ke zdroji správně.
2. Znovu připojte do zdroje, zkuste zapnout tlačítko “M”.
3. Vývod vzduchu je zablokovaný velkým množstvím vody - nedoplňujte víc než 100 ml vody.
4. Nedovřený přístroj (znovu zavřete venkovní i vnitřní kryt).
5. Voda sa dostává do PBC, vypněte zařízení a nechte vodu přirozeně vysušit.
6. Zkontrolujte zda ventilátory mohou fungovat standardně (zjistíte podle zvuku ventilátoru).

Zdrojové světlo (světelný indikátor)
nesvítí.

1. Adaptér není správně připojený (připojte adaptér znovu nebo zkuste jinou zásuvku).
2. PCB je porušený, pro vyřešení problému kontaktujte výrobce.

Zařízení netěsní.

1. Způsobené nesprávnou obsluhou, stav následovný:
1 Přidání vody nesprávným způsobem zaviní průnik tekutiny do zařízení a voda vyteká zespodu.
2 Tekutina pronikne do vývodu vzduchu a vyteče mezerou u tlačítek.
3 Bílý poklop uvnitř nejde zavřít.
Abyste vyřešili problém, je nutné vypnout přístroj, použít fén na vlasy a vysušit spodní část.

Malé množství páry.

1. Hladina vody je příliš vysoká, odlejte vodu.
2. Vrchní kryt je nedovřený, znovu zavřete vnitřní i venkovní kryt.
3. Zařízení nebylo dostatečně vyzkoušené, nechte ho v provozu delší dobu.

Nelze změnit barvu indikátoru na zařízení.

1.Tlačítko „L“ kontroluje změny barev světel, může být pozorovatelné jen při vypouštění páry.
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Čištění a údržba:

Návod na údržbu (zařízení):

-K
 dyž přístroj nepoužíváte, odpojte ho od zdroje napájení.
-V
 ždy udržujte nádrž na vodu suchou když se přístroj
nepoužívá delší dobu.
-Č
 istěte nádrž pravidelně (jednou týdně).
- Skladujte

na správném místě abyste zamezili poškození.

Postup:

Instrukce:
Použijte měkký vlhký hadřík, pár kapek čisticího prostředku a utřete.
Použitím malého množství vody nádržku omyjte. Postup opakujte, dokud
nebude nádrž čistá. Zabraňte tomu, aby se voda dostala do vývodu vzduchu.
Použite suchý hadřík na otření nádrže. Dejte zpět kryt a skladujte
na dobře větraném místě po celou dobu, kdy přístroj nepoužíváte.
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