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2. Připojte napájecí AC adaptér do DC konektoru na základně difuzéru. 

Obr.1

Tento aroma difuzér využívá ultrazvukovou technologii k okamžitému 
odpařování vody ze zásobníku a vytváří chladivou, suchou a voňavou mlhu.

Uvedení do provozu.
1. Produkt postavte rovně a  ve svislém směru sejměte horní kryt.

Obr.2

3. Při doplňování vody do zásobníku použijte prosím odměrku (nedoplňujte  
    horkou vodou) a dodržujte maximální hladinu vody; nepřekračujte maximální 
    linku (240 ml). Pokud je výrobek v provozu, vodu nedoplňujte.

Obr.3

4. Vraťte horní kryt na své místo přesně jako byl ve výchozí poloze.
    Poznámka: Pokud je produkt používán, musí být horní kryt na svém 
    místě.

Obr.4

5. Stiskněte tlačítko „MIST“ (mlha) a zvolte požadovaný čas provozu (intenzivní 
    výstup mlhy, nízký výstup mlhy, 2H, 4H). Dlouhým stisknutím tlačítka „MIST“ 
    zařízení vypnete.

Obr.5



Obr.6

 

6. Stiskem tlačítka „LIGHT“ (osvětlení) nastavíte  režim osvětlení a 
intenzitu světla - silné světlo (výchozí)/slabé světlo/dýchající světlo.

7.  Pokud nebudete difuzér delší dobu používat, vypusťte vodu ze zásobníku a 
     vysušte jej. Chcete-li difuzér znovu používat, vyčistěte zásobník na vodu 
     neutrálním čisticím prostředkem a poté jej můžete začít používat.
8.  Po zapnutí napájení je výchozí stav aromaterapeutického difuzéru vypnutý.
9.  Pokud je v nádrži nedostatek vody, a i když je tlačítko MIST zapnuté, difuzér 
     se automaticky vypne.
10. Pokud dojde k vyprázdnění zásobníku na vodu, mlha a osvětlení se 
     automaticky vypnou.

Upozornění
• Doba používání produktu: asi 12 hodin pro intenzivní mlhu, 15 hodin pro slabou 
  mlhu
• Množství a intenzita vytvářené mlhy se může lišit, což není neobvyklé a nemělo 
  by to být považováno za chybu zařízení.
• Faktory, které ovlivňují množství a intenzitu mlhy, zahrnují typ vody, vlhkost, 
  proudění vzduchu.
• Napájení se automaticky vypne, když dojde voda.

Náhodný únik
V případě, že se zařízení během používání převrhne, postupujte prosím podle 
níže uvedených kroků, abyste předešli poruše:
1. Odpojte jednotku a sejměte kryt.
2. Vylijte zbývající vodu v nádrži.
3. Zařízením jemně zatřeste, aby se vytekla všechna voda, a nechte jej 
    vyschnout po dobu alespoň 24 hodin.

Indikátor hladiny vody v 
zásobníku

Údržba
Po 3-5 dnech používání vyčistěte produkt následovně:
1. Odpojte jednotku od hlavního napájení a sejměte horní kryt.
2. Vylijte zbývající vodu ze zásobníku.
3. Přidejte malé množství teplé vody a kuchyňského saponátu, jemně otřete 
tamponem a poté pomocí čistého hadříku lehce osušte.
4. Podívejte se na následující obrázky, abyste zabránili proudění vody do výstupu 
vzduchu, vodu vylijte, jak je znázorněno na levém obrázku, ne na pravém.



5. K čištění nepoužívejte kyseliny nebo enzymatické detergenty, tyto mohou 
způsobit vznik jedovatých plynů nebo poškodit zařízení.

Poznámka: Používejte jemný detergent.

VÝSTUP VZDUCHU

Bezpečnostní pokyny
Abyste předešli poruše aroma difuzéru, dodržujte prosím následující pokyny:
• Neplňte více než 240 ml vody „Maximální hladina vody“. Doporučení: 
   použijte ~ 200 ml vody.
• Nezapínejte napájení, pokud je nádrž prázdná.
• Nedotýkejte se ultrazvukové vibrační desky.
• Pravidelně čistěte, abyste předešli poruchám.
• Před údržbou vždy odpojte zařízení od napájení.
• Z hygienických důvodů po použití vylijte zbývající vodu z nádržky (pamatujte 
  na VYPOUŠTĚCÍ STRANU) a otřete ji čistým hadříkem.
• Esenciální oleje mohou zařízení ušpinit, v případě rozlití je setřete měkkým 
  hadříkem.
• K doplňování vody do zásobníku používejte pouze odměrku na vodu, 
  nedoplňujte ji přímo z vodovodního potrubí.
• Nedovolte, aby se mlha dostala na nábytek, oblečení, stěny atd.
• Zařízení udržujte mimo dosah přímých slunečních zdrojů tepla, klimatizace 
  nebo ventilátorů.
• Vždy umísťujte na stabilní povrch, nepokládejte jej na koberec, peřinu nebo 
  nestabilní místa.
• Udržujte jej mimo elektronická zařízení, jako je TV nebo automatická 
  zařízení.
• Nenaklánějte výrobek, mohlo by dojít ke vniknutí vody do mechanismu a 
  poškození. Doba použití produktu: asi 12 hodin pro intenzivní mlhu, 15 hodin 
  pro nízkou mlhu.
• Před restartem počkejte 60 minut, aby nedošlo k poškození ultrazvukové 
  desky.
• Používejte pouze vodu z vodovodu nebo destilovanou vodu.
• Nikdy nepřemisťujte výrobek, když je v provozu.
• Nedotýkejte se žádné části výrobku mokrýma rukama.
• Uchovávejte mimo dosah dětí a domácích zvířat. Děti, které nejsou pod 
  dohledem, by si s výrobkem neměly hrát. Spotřebič není vhodný pro děti 
  nebo osoby se sníženými fyzickými smyslovými nebo duševními 
  schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí s jeho používáním, 
  pokud nejsou pod dozorem.
• Udržujte kabel mimo překážky a netahejte za něj silou. Pokud zjistíte kouř 
  nebo zápach spáleniny, okamžitě zařízení odpojte.



ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ
V případě, že produkt nefunguje správně, podívejte se prosím na níže 
uvedenou tabulku: Pokud produkt nefunguje správně, před reklamací si 
prostudujte si následující body.

Difuzér nelze zapnout ani vypnout

• Je v nádrži dostatek vody?
- Prosím, doplňte vodu do nádrže
• Je napájecí kabel správně 
připojen?
- Prosím, opatrně jej odpojte, 
zkontrolujte a znovu připojte.

Nevytváří mlhu, nebo vytváří 
nenormální množství

• Nedostatek vody? Příliš mnoho 
vody? - Doplňte prosím vhodné 
množství vody do zásobníku, 
hladina vody nesmí být nikdy
přes rysku 240 ml (MAX).
• Nečistoty na ultrazvukové 
desce?
- Prostudujte si prosím pokyny k 
údržbě, vyjměte a znovu 
nainstalujte správně, aby se 
výpary mohly volně uvolňovat.
• Horní kryt a vnitřní kryt nejsou 
správně nainstalovány? Nečistoty 
na portu sání vzduchu na spodní 
straně základny?
- Pokud je v otvoru pro sání 
vzduchu příliš mnoho prachu, 
mlha bude omezena ven. Stačí to 
vyčistit.

Ze zařízení vytéká voda

• Horní kryt a vnitřní části nejsou 
správně nainstalovány?
- Správně vyjměte a znovu 
nainstalujte, aby se pára mohla 
volně uvolňovat.
• Nízká teplota nebo vysoká 
vlhkost?
- Za těchto podmínek může mlha 
rychle kondenzovat na vodní 
kapky.



TECHNICKÁ SPECIFIKACE

DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ

Napájení: AC100-240V / DC/24V 500MA 
Kapacita: 240ml
Max příkon: 14W
Ultrasonická frekvence: 2.4MHz
Provozní doba: až do 15 hodin
Výkon tvorby mlhy: 16-20 ml/h
Úroveň páry: lehká nebo silná
Intenzita režimu osvětlení: silné (výchozí), slabé, blikající světlo
Časovač: zapnuto/2 hod./4 hod.
Osvětlení: LED
Ochrana proti nedostatku vody: automatické vypnutí
Plocha účinku: až do 30 m2
Délka napájecího kabelu: 150 cm
Barva: bílá/šedá
Obsah balení:
-Aroma Diffuser
-AC/DC Adaptér
-Dálkové ovládání
-Nádoba na vodu 
-Uživatelský manuál
Esenciální oleje: nejsou v dodávce
Rozměry produktu: 210*135*81 mm
Hmotnost produktu: 479 g

Tlačítko Funkce

1
Zapnutí/
vypnutí

Zapnutí/vypnutí

2 Mlha
Výběr intenzivní 
mlha/nízká mlha, 2 hod., 
4 hod.

3 Osvětlení

Stiskem „LIGHT“ 
nastavte režim osvětlení:
Silné (výchozí)
Slabé
Blikající



Informace o likvidaci a recyklaci

Symbol přeškrtnuté popelnice na vašem produktu, baterii, 
literatuře nebo obalu vám připomíná, že všechny elektronické 
produkty a baterie je třeba po skončení jejich životnosti odevzdat 
do oddělených sběren odpadu; nesmí být likvidovány s běžným 
domovním odpadem. Uživatel je odpovědný za likvidaci zařízení 
pomocí určeného sběrného místa nebo služby pro oddělenou 
recyklaci odpadních elektrických a elektronických zařízení 
(WEEE) a baterií v souladu s místními zákony. Správný sběr a 
recyklace vašeho zařízení pomáhá zajistit, že odpad EEZ bude 
recyklován způsobem, který šetří cenné materiály a chrání lidské 
zdraví a životní prostředí, nesprávná manipulace, náhodné 
rozbití, poškození a/nebo nesprávná recyklace na konci 
životnosti může být škodlivá. pro zdraví a životní prostředí.
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