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Upozornenia:
1.  Prosím používajte a skladujte difuzér na suchom  

a vetranom mieste.
2.  Umiestnite difuzér v prevádzke na rovný povrch.
3.  Na čistenie čipu použite mäkkú handričku.
4.   Zabráňte preniknitiu vody do vývodu vzduchu  

pri nalievaní vody.

5.  Nečistite nádrž pod tečúcou vodou.
6.  Keď je prístroj v prevádzke držte ho z dosahu  

detí a domácich zvierat.
7.  Držte difúzer ďalej od zariadení, ktoré vyžarujú teplo 

ako je ohrievač, sporák alebo elektrický horák.

Popis

Diely: grafické znázornenie

Špecifikácia

Zadná časťPredná časť

Vnútro: zloženie

Spodná časť

Kryt

Základňa

Otvorte kryt. Pripojte kábla jednosmer- 
ného prúdu.

Otvorte nádrž na vodu. Pridajte 3-5 kvapiek  
esenciálneho oleja.

Zatvorte nádrž na vodu, 
inštalujte trubicu  
na výpary.

Pripojte k zdroju. 
(100-240V/50-60Hz)

Pridajte 100ml vody  
(maximálne po úroveň 
štvorcovej platformy).

Kontrolka

Výpusť hmly
Výpusť hmly

Prívod vzduchu

Držte hladinu vody  
pod štvorcovou  
platformou.

Výpusť hmly

Nožičky 
základne

Vzduch

Bayonet

Svetlo Stav

Vypnutý

Zdroj napájania je pripojený.

Nefunguje.

Funguje normálne.

Pozastavený režim.

Nie je pripojený zdroj napájania.

Vypnutý

Svieti

Zapnutý

Zapnutý

Inštrukcie

Kontrolka

Ventilátor

Pripojenie
jednosmerného 

prúdu

Pripojenie
jednosmerného 

prúdu

nádrž na vodu

Čip

Svetlo

Hmla

Názov Výkon Napätie Frekvencia
Aroma Diffuser 12W 100–240V 50–60Hz1. Popis ---------------------------------------------------2

2. Inštrukcie --------------------------------------------5
3. Upozornenie ---------------------------------------7
4. Kroky ---------------------------------------------------8
5. Riešenie problémov -------------------------10

Staršie osoby a deti by mali používať  
tento výrobok pod dohľadom.

kryt nádrže
Kapacita

Inštrukcie

Inštrukcie

Priložením 
palca na 
vzduchový 
ventil

Tlačidlo Inštrukcie

zamedzí, aby sa  
voda nechtiac  
dostala do vzducho-
vého ventilu pri 
jej vylievaní alebo 
napúštaní do 
zariadenia.

Mód Inštrukcie Svetelná kontrolka

1. mód Uvoľnujúci paru na 3 minúty,  
pauza na 1 minútu.

“P” bliká, ked je zaria- 
denie pozastavené.

2. mód Prebiehajúci. “P” je zapnuté.

“W”
Ked je pripojený so zdrojom, “W” je zapnuté.

“P”
“P” je zapnuté, ked funguje normálne a bliká,  
ked je pozastavené.

(Para)

(Svetlo)

1 krát

Bez stlačenia

2 krát
3 krát

8 krát
7 krát
6 krát
5 krát
4 krát
3 krát

1 krát
2 krát

Začína uvoľnovať paru v 1.móde.
Zapne sa do 2.módu.
Preruší činnosť.
Automatická zmena farieb.
Modré svetlo.
Červené svetlo.
Zelené svetlo.
Modré a zelené svetlo.
Červené a zelené svetlo.
Zelené a modré svetlo.
Modré, červené a zelené svetlo.
Bez farebného svetla.
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Funkcie:
-  Pekná dekorácia.
-  Nočné svetlo / pozadie svetla je možné vybrať zo 7 farebných možností.
-  Ultrazvukový zvlhčovač vyparovaním uvoľnuje chladivú paru.
-   Funguje najlepšie s esenciálnymi olejmi.
-  Môže byť použitý ako sterilizátor po pripadní alkoholu 

alebo octu.
- Nízka spotreba.
- Automatické vypnutie keď nie je dostatok vody.
- Dlhý režim prevádzky (až do 6 hodín).

Čistenie a údržba:
-  Keď prístroj nepoužívate, odpojte ho od zdroja napájania.
-  Vždy udržujte nádrž na vodu suchú ak sa zariadenie nepoužíva 

dlhšiu dobu.
-  Čistite nádrž pravidelne (raz týždenne).
-   Skladujte na správnom mieste aby ste zamedzili poškodeniu.

Návod na údržbu (zariadenia):

Riešenie problémov:

Krok: Inštrukcie:
Použite mäkkú vlhkú handričku a pár kvapiek čistiaceho 
prostriedku a utrite.

Použite suchú handričku na utretie nádrže. Dajte späť kryt a skladujte 
na dobre vetranom mieste v čase nepoužívania.

Použitím malého množstva vody nádrž vyčistite a utrite. Opakujte kým nie je 
nádrž čistá. Zabráňte tomu, aby sa voda dostala do vývodu vzduchu.

Problem Riešenie
Svetlá indikátora sú v normále,  
ale neuvoľnuje sa para.

1.  Prosím skontrolujte, či je zariadenie pripojené k zdroju správne.
2.  Znovu zapojte do zdroja, skúste stlačiť tlačidlo “M”.
3.  Vývod vzduchu je zablokovaný veľkým množstvom vody (nedopĺňajte viac ako 100ml vody, 

maximálne po štvorcovú platformu.
4.  Neuzatvorený prístroj  (Znova zatvorte vonkajší a vnútorný kryt).
5.  Voda sa dostáva do PBC, vypnite zariadenia a nechajte vodu prirodzene vysušiť.
6.  Preverte či ventilátory môžu fungovať štandardne (Zistíte podľa zvuku ventilátora).

Zdrojové svetlo(svetelný indikátor) 
nesvieti.

1.  Adaptér nie je správne pripojený (Pripojte adaptér znova alebo vymeňte adaptér).
2.  PCB je pokazený, pre riešenie problému kontaktujte výrobcu.

Zariadenie netesní. 1. Spôsobené nesprávnou obsluhou, stav nasledovný:
1 Pridanie vody nesprávnym spôsobom spôsobí preniknutie tekutiny do zariadenia a vytekanie zospodu
2 Tekutina prenikne do vývodu vzduchu a vytečie z medzery tlačidiel
3 Biely vrchnák vnútri nie je možné zavrieť

Aby ste vyriešili problém, je nutné zastaviť zariadenie, použiť sušič na vlasy a vysušiť spodnú časť 

Malé množstvo pary. 1. Hladina vody je príliš vysoká, vylejte časť vody
2. Vrchný kryt nie je celkom zavretý, znovu zatvorte vnútorný aj vonkajší kryt
3. Zariadenie nebolo dostatočne vyskúšané, nechajte zariadenie v prevádzke dlhšiu dobu

Nie je možné zmeniť farby na zariadení. 1. Tlačítko „L“ kontroluje zmeny farieb svetiel, môže byť pozorovaný len cez výpusť pary/hmly


