
Bamboo Aroma-Diffuser
WEL LBE ING AT  THE  PUSH  OF  A  BUT TON
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Tento elegantný elektrický difúzer z 
bambusového dreva a bieleho skla s LED
osvetlením a terapeutickou hmlou sa stane 
fascinujúcim doplnkom v hociktorej izbe Vášho
domova.

Ideálny pre aromaterapiu 

Difúzer nezahrieva ani nespáli esenciálne oleje,
takže nestrácajú nič zo svojich vzácnych látok.

Ideálny pre zvlhčenie vzduchu 

Aroma difúzer môžete používať s esenciálnymi 
olejmi alebo len s vodou. Tým efektívne a 
ekologicky zvlhčíte ozvdušie vo Vašom domove.

Vďaka technológii ultrasonic sa zmes vody a 
esenciálnych olejov  zmení na jemnú hmlu, 
ktorá sa rozptýli do vzduchu. Tým sa vzduch 
aj čistí a zaistí zdravší domov pre Vašu rodinu. 
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Špecifikácia

MAX objem vody 120 ml  
 

Názov produktu: Aroma Difúzer
Veľkosť: ø 185 mm, V 165 mm
Napätie: 100~240V/50~60Hz
Výkon: 12 W
Objem nádoby: 120 ml

A. Kryt
B. Základňa (nádoba)
C. Adaptér

1. Kermický disk
2. Maximálny objem vody
3. Prívod vzduchu
4. Vypínač

Počet stlačení

Raz
Dva razy

     Tri razy

   Mist

Zapnuté
Zapnuté
Vypnuté

Light
Meniace  

Voľba farby
                                                                Vypnuté
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Spustenie

Pred spustením:
A. Difúzer položte na rovný povrch. Použite vodu z vodovodu, destilovanú 
    vodu alebo minerálnu vodu izbovej teploty. Nepoužívajte tekutiny, ktoré
    môžu spôsobiť koróziu kovových častí.

B. Naplňte vodu do nádržky na vodu (max. 120 ml)

C. Použite pár kvapiek esenciálneho oleja. Informujte sa u svojho predajcu
     esenciálnych olejov o vhodnosti použitia. 

D. Pri prevrátení difúzera počas prevádzky sa môže tekutina vyliať na 
    elektrické časti difúzera. V  takom prípade odpojte difúzer z elektriny, 
    vylejte vodu a nechajte difúzer voľne vyschnúť po dobu 3 dní. 
    V prípade, že po nehode difúzer nefunguje normálne, nepoužívajte ho 
    a kontaktujte lokálneho predajcu.
 

1. Opatrne odstráňte sklený kryt  

2. Naplňte nádržku vodou
     (max.12 ml) 

3. Pridajte 2-3 kvapky
     esenciálneho oleja 
     do vody

Nepresiahnite 
     maximálny 

          povolený
           objem vody
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1.-2. Vypnite prístroj a odpojte napájací kábel. 
 

3. Dajte dole kryt

Údržba
4. Vráťte kryt
     na podstravu

5.-6. Pripojte adaptér do elektrickej siete
          a k základni.

Správna NesprávnaB. Poloha vypínača

.
 7. Zapnite prístroj vypínačom a relaxujte. 

 Pozor: Dbajte na polohu vypínača. Vypínač stláčajte 
              len ako je zobrazené na obrázku.
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Príznak Príčina Riešenie

Žiadna 
 hmla

Prístroj nie je zapojený
 v elektrickej zásuvke

Zapojte prístroj do zásuvky
a zapnite ho tlačidlom

Nedostatok vody
Doplňte vodu
  do nádoby

Príliš veľa vody (nad 120 ml)   Odstránte nadbytočnú vodu

                                                              
Otvor je blokovaný kondenzovanou
     vodou alebo nánosmi prachu

Vyčistite otvor a zabezpečte 
dostatočný prívod vzduchu

Keramický už presiahol svoju
       životnost 3000 hodín

Vymeňte keramický disk

Riešenie problémov

4. Vyprázdnite nádobku na vodu tak, aby voda nevtiekla 
    do vzduchového do otvoru na prívod vzduchu.  

5. Difúzer vyčistite vatovou tyčinkou alebo  

 handričkou (aspoň raz za 3 dni).
 

6. V čase, keď difúzer dlhší čas nepoužívate ho udržiavajte
    čistý a suchý.    
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Upozornenia
1. Nenakláňajte difúzer počas prevádzky.
2. 
• Zariadenie nesmú používať osoby s oslabenými fyzickými alebo
mentálnymi schopnosťami, znalosťami alebo skúsenosťami (vrátane detí)
bez dozoru alebo predchádzajúcich inštrukcií od osoby, ktorá je

        zodpovedná za ich bezpečnosť.
• Zabezpečte, aby sa deti nehrali so zariadením počas prevádzky.
• Odpojte zariadenie počas čistenia alebo dopĺňania vody a olejov.
3. Nevylievajte vodu z nádoby stranou, na ktorej je ventilačný otvor. 




