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Ten rozpylacz zapachów wykorzystuje zasadę ultradźwiękową, która
może rozpylać wodę i olejki eteryczne w zbiorniku na wodę i
wytwarzać chłodną, wilgotną i pachnącą mgiełkę.
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OBSŁUGA
1. Ustaw dyfuzor aromatu pionowo, pociągnij pionowo do góry,
aby zdjąć pokrywę. (Rys. 1)
2. Podłącz przewód zasilający zasilacza sieciowego do
gniazda wejściowego prądu stałego w podstawie dyfuzora
zapachowego. Zaleca się poprowadzenie kabla po
dostarczonym
torze. (Rys. 2)
3. Wlej wodę i olejek eteryczny do dyfuzora aromatycznego. NIE
NALEŻY przekraczać oznaczenia „MAX” 300 ml. NIE używaj
wrzącej wody. NIE napełniaj, gdy zasilanie jest włączone. Zaleca
się dodanie 2-3 kropli olejku eterycznego na każde 100 ml wody.
(Rys. 3)
4. Ponownie zainstaluj pokrywę. Wylewka jest regulowana, aby
kierować aromat w pożądanym kierunku. NIE WOLNO używać
dyfuzora aromatu bez osłony. (Rys. 4)
5. Podłącz zasilacz sieciowy do zasilania z gniazdka ściennego.
6.

Rys1

Rys2

Rys3

Rys4

Rys5

Rys6

Aby włączyć, naciśnij „MIST” i wybierz wymagany czas pracy (1
godzina, 3 godziny, 6 godzin lub WŁ. Ciągły). Poziom mgły
można regulować, naciskając mocno „MIST”, aż Aroma Diffuser
wyemituje sygnał dźwiękowy (jeden sygnał dźwiękowy dla
wysokiego i dwa dla niskiego). Aby wyłączyć, naciśnij przycisk
„MIST” przez kolejny cykl, aż się wyłączy. (1 godzina -> 3
godziny -> 6 godzin -> WŁ. Ciągły -> Wył.).
(Rys. 5)
7. Naciśnij „LIGHT”, aby włączyć światło LED. Jasność można
regulować w następującym cyklu. (Jasny -> Ciemny ->
Wyłączony) (Rys. 6)
8. Zaleca się spuszczanie wody ze zbiornika i utrzymywanie
go w stanie suchym przez dłuższy okres bezczynności
9. Po podłączeniu do zasilania pierwotny stan dyfuzora aromatu
jest nadal wyłączony.
10. Praca w trybie zamgławiania i światło wyłączają się
automatycznie, gdy nie ma wystarczającej ilości wody, nawet
naciśnięcie przycisku „MIST”, dyfuzor zapachu jest również
wyłączany automatycznie.
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OSTRZEŻENIE
●

Ilość i intensywność wytwarzanej mgły będą się różnić, ale nie jest to jednak nadzwyczajne
i nie powinno być traktowane jako wada.

●

Czynniki, które na to wpływają, obejmują rodzaj wody, wilgotność, temperaturę, prądy powietrza.

●

Automatyczne wyłączanie, gdy skończy się woda.

●

Stosuj tylko w 100% naturalny olejek eteryczny, jeśli zawierają składniki chemiczne,
aromaty lub zanieczyszczenia mogą spowodować uszkodzenie produktu.

●

Przed wymianą innego olejku eterycznego postępuj zgodnie z częścią konserwacji, aby wyczyścić produkt.

PRZYPADKOWY WYCIEK
W przypadku przewrócenia urządzenia podczas użytkowania, należy
postępować zgodnie z poniższymi krokami, aby uniknąć
nieprawidłowego działania:
1. Odłącz urządzenie i zdejmij pokrywę.
2. Wylej pozostałą wodę ze zbiornika na wodę.
3. Delikatnie potrząśnij urządzeniem, aby spuścić wodę, a następnie pozwól mu wysychać naturalnym
powietrzem przez co najmniej 24 godziny.
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KONSERWACJA
Po użyciu 5-6 razy lub 3-5 dni wyczyść produkt w następujący sposób:
1. Odłącz urządzenie i zdejmij pokrywę.
2. Wylej pozostałą wodę ze zbiornika.
3. Dodaj niewielką ilość ciepłego kuchennego środka do czyszczenia, delikatnie wytrzyj go
wacikiem, a następnie lekko wysusz szmatką.
4. Zapoznaj się z poniższymi zdjęciami, aby uniknąć przepływu wody do wylotu powietrza, wylej
wodę zgodnie z lewym obrazem, a nie prawym.
5. Nie używaj innych detergentów zawierających kwasy lub enzymy, ponieważ
mogą one wydzielać trujący gaz lub powodować nieprawidłowe działanie.

Uwaga: upewnij się, że używasz łagodnego detergentu.
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ŚRODKI OSTROŻNOŚCI
Sprawdź poniżej, aby uniknąć nieprawidłowego działania urządzenia:
●

Nie wolno zmieniać, demontować ani naprawiać sprzęt, jeśli nie jesteś technikiem. W
razie potrzeby skontaktuj się z działem sprzedaży w celu naprawy.

●

Nie włączaj zasilania, gdy zbiornik jest pusty.

●

Nie dotykaj elementu rozpylającego.

●

Czyść regularnie zgodnie z instrukcjami konserwacji, aby uniknąć awarii.

●

Zawsze wyjmij wtyczkę z gniazdka przed konserwacją.

●

Ze względów higienicznych po użyciu wylej pozostałą wodę ze „STRONY ODPŁYWOWEJ”
zbiornika i wytrzyj czystą, suchą szmatką.

●
●

Olejek eteryczny może korodować w przypadku rozlania, należy go wytrzeć miękką szmatką.
Używaj miarki wyłącznie do dodawania wody do zbiornika, nie wlewaj wody
bezpośrednio z rury wodnej.

●

Nie dopuścić do bezpośredniego rozpylenia na meblach, ubraniach, ścianach itp.

●

Trzymaj z dala od źródeł ciepła i klimatyzatorów lub wentylatorów bezpośrednio nasłonecznionych.

●

Zawsze trzymaj na stabilnej powierzchni płyty, nie kładź na dywanie, kołdrze lub niestabilnym podłożu.

●

Trzymaj z dala od sprzętu elektronicznego, takiego jak telewizor i sprzęt audio.

●

Odczekaj 60 minut przed ponownym uruchomieniem, aby uniknąć uszkodzenia rozpylanego elementu.

●

Nie używaj wody gazowanej, dozwolona jest woda z kranu i woda mineralna.

●

Nigdy nie przesuwaj produktu, gdy działa.

●

Nie dotykaj żadnej części produktu mokrymi rękami.

●

Trzymaj produkt z dala od dziecka i zwierzaka, dziecko nie może bawić się bez opiekuna. Ten
produkt nie jest odpowiedni dla dziecka i osób, które nie znają produktu i nie mają
doświadczenia.

●

Jeśli kabel dymi, pali się, natychmiast odłącz wtyczkę.
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ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW
W przypadku nieprawidłowego działania produktu należy zapoznać się z poniższą tabelą:
Jeśli produkt nie działa dobrze, zapoznaj się z poniższymi
punktami przed zażądaniem naprawy:

Nie włącza
się ani nie
wyłącza

Brak
mgiełki lub
nienormal
na mgła

●

Czy w zbiorniku jest wystarczająca ilość wody?

●

Czy przewód zasilający jest podłączony?

-- Dodaj wodę do zbiornika
-- Odłącz, sprawdź kable i podłącz ponownie ostrożnie.
●

Za mało wody? lub za dużo wody?
-- Dodaj odpowiednią ilość wody do zbiornika, woda nigdy nie
może być napełniana powyżej 300 ML (MAX) linii.

●

Brud na elemencie rozpylającym?
-- Zapoznaj się z instrukcjami konserwacji, aby prawidłowo usunąć i
ponownie zainstalować, aby mgła mogła być swobodnie
uwalniana.

●

Osłona i wewnętrzna osłona nie są prawidłowo zainstalowane? Brud
na króćcu zasysania powietrza na spodzie podstawy?
-- Jeśli w porcie zasysania powietrza będzie za dużo kurzu,
wydostanie się mgły będzie ograniczone. Trzeba to
wyczyścić.
Pokrywa i wnętrze nie są prawidłowo zainstalowane?
-- Wyjmij i zainstaluj poprawnie, aby mgła mogła być
swobodnie uwalniana.

●

Wyciek
wody z
produktu

●

Niska temperatura lub wysoka wilgotność?
-- W takich warunkach mgła może szybko skraplać się w kropelki
wody.
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SPECYFIKACJA
Wymiary

ok. 168.5 x 146.5MM

Waga (bez adaptera)

ok. 420g

Moc: wejście/ wyjście

AC100-240V 50/60Hz, DC24V 500mA

Długość kabla

ok. 170CM

Moc

ok. 14W

Tryb czasu

1H/3H/6H/ON

Pojemność zbiornika

300ML

Lampa LED

3 szt

Materiał

PP/ABS/PC

Akcesoria

AC Adapter oraz instrukcja obsługi

Częstotliwość pracy

2.4MHz
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