
Upozornenie
1. Nenakláňaj aróma difuzér počas používania.
2.- Tento prístroj by nemali obsluhovať osoby (vrátane detí) so  

zníženou fyzickou, psychickou,  či senzorickou schopnosťou, 
alebo s nedostatočnými skúsenosťami a zručnosťami pokiaľ nie 
je v ich blízkosti osoba, ktorá je zodpovedná za nich a dohliada 
na ich bezpečnosť...

- Deti by mali byť pod dohľadom aby sa zabránilo ich hraniu so 
zariadením.

- Odpoj od elektriny zariadenie  pred jeho plnením vodou a 
čistením.

3. Nevylievaj vodu zo zariadenia stranou kde je umiestnení vzduchový ventilátor. 
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Vhodné na aróma terapiu!
Vďaka tomu, že olej nie je zahrievaný ani 

prepaľovaný nedochádza k strate cenných látok. 

Vhodné na zvlhčovanie  vzduchu! 
Difuzér môžeš využívať s arómou, ale aj s čistou vodou. Týmto 
spôsobom môžeš moderným spôsobom zvlhčovať  vzduch.

Vďaka špeciálnej ultrazvukovej technológií je spojená voda a 
vôňa a “premenená“ do jemnej hmly šíriacej sa vzduchom. V 

tom istom čase sa vzduch čistí čo navodzuje príjemné prostredie. 

Funkcie
Opis zariadenia
Inštalácia
Údržba
Odstraňovanie problémov



B Opis zariadenia
Názov zariadenia: Aroma Diffuser
Rozmery:  ø 158 mm x H 70 mm
Napatie:  100~240V~50/60Hz
El. prúd:  10  W
Objem nádržky na vodu: 100 ml

A. Kryt
B. Nádržka na vodu
C. Adaptér

1. Keramicky disk
2. LED svetlo
3. Hladina vody
4. Vzduchový ventilátor
5. Tlačidlo

max. hladina vody 100 ml

Hmla Svetlo
Jedno stlačenie Zapnuté Mení sa
Dve stlačenia Zapnuté Výber farby
Tri stlačenia Zapnuté Vypnuté

Počet stlačení

Štyri stlačenia Vypnuté Vypnuté
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1. Odstráň kryt   

2. Naplň nádržku vodou
(maximálne 100ml) 

  

3. Pridaj 2-3 kvapky
esenciálneho oleja   t

  

Maximálne množstvo vody,
ktoré je možné naliať do 
nádržky na vodu je označené 

  

Inštalácia

Poznámka: Difuzér sa automaticky vypne ak už neobsahuje vodu.

Dôležité poznatky pre používanie:

A. Polož zariadenie na rovný povrch, odporúča sa naliať 
vodu z vodovodu, alebo minerálnu vodu s izbovou teplotou.  
Leptavé tekutiny nie je vhodné nalievať do zariadenia.

B. Nalej vodu (5-100 ml) do nádržky.
C. Odporúčané sú vo vode rozpustné esencie. V 
prípade potreby kontaktuje miestneho predajcu pre 
ďalšie informácie.

D. Pokiaľ zariadenie nakloníš počas používania vzniká 
nebezpečenstvo, že sa voda dostala do vnútra zariadenia. 
Odpoj zariadenie od zdroju elektriny a vylej všetku vodu z 
nádržky, následne nechaj zariadenie tri dni vyschnúť.
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7. Stlač tlačidlo, čím
spustíš zariadenie

 

4. Nasaď naspať kryt    
 

5.-6. Zastrč adaprér do zariadenia 
a do zdroja energie

   
   

1.-2. Stlač tlačidlo na zapnutie a
vytiahni adaptér zo zdroja energie 

   
 
   

3. Odstráň kryt   
 

ÚdržbaPoznámka:
Nasaď naspať kryt a uisti
sa, že je správne nasadený



E Odstraňovanie problémov
4. Vylej vodu zo zariadenia takým sposobom, aby sa
nedostala voda do vzduchového ventiulátora.

  
 

5. Použi čistú hubku alebo handru na 
očistenie zariadenia. (čistite zariadenie
aspoň každý tretí deň)

   
  

     
    

   

Príznaky  Možné príčiny Riešenia

 Absencia
pary

Absencia hmly - adaptér
nieje zapojený v elektrine.

   Zapoj adaptér do elektrickej
siete a stlač tlačítko zapni.

    
   

Nedostatok vody  Naplň zariadenie vodou 
 

Príliš veľa vody
(objem vody presahuje 100ml)

   
  Odlej časť vody   

  

Kryt neprilieha z dovodu kvapiek
vody na jeho okrajoch či častíc.

   -
   

Očisti kryt handrou a snaž sa
ho vyvetrať, nechař vyschnúť

    
 

   
 Keramický disk sa približne po

3000 hodinách opotrebuje
   

     
Kontaktuj svojho
miestneho predajcu

    
 

6. Udržuj zariadenie čisté a
suché pokiaľ ho nepoužívaš. 

      
      

 


