
 
 

 

 

 

 

 
 

ÚDRŽBA PREVENTÍVNE OPATRENIA RIEŠENIE PROBLÉMOV ŠPECIFIKÁCIE 
 

Po použití 5-6 hodín alebo 3-5 dní vyčistite výrobok takto: 1.odpojte 

jednotku zo siete a odstráňte kryt. 

2. vylejte zvyšnú vodu z nádržky. 

3. pridajte malé množstvo teplého odstraňovača kuchynského čistiaceho 

prostriedku a vodu, jemne utrite tampónom a potom použite handričku na 

jemné vysušenie. 

4. pozrite si nasledujúce obrázky, aby ste zabránili vniknutiu vody do vývodu 

vzduchu, vodu vylejte vľavo, nie vpravo. 

5. nepoužívajte iné čistiace prostriedky obsahujúce kyseliny alebo enzýmy, 

pretože môžu uvoľňovať jedovatý plyn alebo spôsobiť poruchu. 

Poznámka: Uistite sa, že používate jemný čistiaci prostriedok. 

 

 

 

  
 

 

 

 

V prípade, že produkt nefunguje správne, pozrite si tabuľku nižšie: 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

Rozmery Približne 168x148mm 

Hmotnosť (bez adaptéra) Približne 420 g 

Napájanie: Vstup/Výstup AC100-240V 50-60HZ/DC 24V 650MA 

Dĺžka šnúry Cca 170 cm 

Spotreba elektriny Približne 14W 

Časový režim 1H/3H/6H/ON 

Objem nádržky na vodu 300 ml 

LED kontrolka 6 ks 

Materiály PP/ABS/PC 

Príslušenstvo AC adaptér a manuál 

Spôsob výroby hmly 2.4MHZ 

 
Ak výrobok nefunguje správne, pred požiadaním o opravu si prečítajte nasledujúce body: 

 

 

 
Nedá sa zapnúť 

ani vypnúť 

 
Je v nádrži dostatok vody? 

-- Pridajte vodu do nádrže 

Je napájací kábel pripojený? 

--Odpojte, starostlivo skontrolujte a znova pripojte 

 

 

 

 
Žiadna hmla alebo 

abnormálna hmla 

Málo vody alebo príliš veľa vody? 

— Do nádrže pridajte vhodné množstvo vody, voda nesmie 

byť nikdy naplnená nad rysku 300 ML (MAX) 

Nečistoty na ultrazvukovej platni? 

--Pozrite si prosím pokyny na údržbu, správne odstráňte a znova 

nainštalujte, aby sa výpary mohli voľne uvoľňovať 

Kryt a vnútorný kryt nie sú správne nainštalované? Nečistoty na 

porte nasávania vzduchu na spodnej strane základne? 

-- Ak je v sacom hrdle príliš veľa prachu, hmla nebude 

môcť vychádzať. Stačí ho vyčistiť. 

 

 
Únik vody 

produktu 

Kryt a vnútorný priestor nie sú správne nainštalované? 

-- Správne odstráňte a znova nainštalujte, aby sa výpary mohli voľne 

uvoľňovať. 

Nízka teplota alebo vysoká vlhkosť? 

--Za týchto podmienok môže hmla rýchlo kondenzovať  na 

kvapôčky vody 

 

VÝSTUP 

8. Ak zariadenie dlhší čas nepoužívate, vodu z nádržky vypustite do sucha a dobre 

ho udržujte. Ak ho chcete použiť znova, opätovne vyčistite nádržku na vodu 

neutrálnym čistiacim prostriedkom, potom ho môžete použiť. 

9. Keď je napájanie zapnuté, počiatočný stav Aromaterapeutického prístroja je 

vypnutý stav. 10. Ak v nádržke chýba voda, aj keď zapnete spínač MIST, 

aromaterapeutický prístroj sa 

automaticky vypne. 

11.Hmla a svetlo sa automaticky vypnú, keď sa minie voda. 

 VÝSTUP HLAVNÉ 

TELO 

  NÁDRŽ NA 

VODU 

 DCKONEKTOR  

 DRENÁŽNY 

VÝSTUP 
VÝSTUP VZDUCHU

  

Obr 6 Obr 5 

Čas použitia produktu: 6 hodín pre hustú hmlu, 10 hodín pre miernu hmlu. 
Množstvo a intenzita produkovanej hmly sa bude meniť, ale nie je to 

nezvyčajné a nemalo by sa to považovať za chybu.. 
Medzi faktory, ktoré to ovplyvňujú, patrí vlhkosť, teplota, a prúdenie vzduchu. 
Automatické vypnutie, keď dôjde voda 

Používajte iba 100% prírodné esenciálne oleje, ak obsahujú chemické zložky, príchute  

alebo nečistoty môžu spôsobiť poškodenie produktu. 

Pred výmenou iných esenciálnych olejov postupujte podľa časti údržby: Čistenie produktu. 

NÁHODNÝ ÚNIK 
V prípade, že jednotka počas používania preklopí alebo sa prevráti, postupujte podľa 

nižšie uvedených krokov, aby ste sa vyhli poruche 

1. Odpojte prístroj a odstráňte kryt. 

2. Vylejte všetku zvyšnú vodu z nádržky. 

3. Jemne pretrepte, aby sa voda vypustila, a potom nechajte prirodzené uschnúť na vzduchu 

aspoň 24 hodín. 

Obr 4 Obr 3 chcete zariadenie používať. Obr 4 

5. Pripojte adaptér AC k zásuvke v domovej el. sieti. 

6. Stlačte tlačidlo „MIST“ a vyberte požadovaný čas 

(1H, 3H, 6H alebo ON nepretržitý čas prevádzky). 

Tlačidlo „MIST“ zobrazuje vysokú a nízku úroveň hmly 

(jeden zvuk B je vysoký, zvuk B B je nízky). Ak ho 

chcete vypnúť, päťkrát stlačte tlačidlo „MIST“ (od 1H, 

3H, 6H, ON po OFF). Obr 5 

7. Stlačením tlačidla „LIGHT“ zapnete svetlo 

NASÁVANIE  (Silné/slabé/vypnuté) Obr 6 

  HMLA SVETLO 

KRYT 

Obr 2 Obr 1 
1 

smere. Obr1 
vody a esenciálneho oleja v nádržke, čím sa vytvorí chladná, suchá voňavá hmla. 2.Pripojte adaptér AC k DC konektoru základni  

hlavného telesa pomocou káblového vedenia. Obr. 2 3. 

Na privádzanie vody(nepridávajte vodu s  vysokou 

teplotou)z vodovodného potrubia použite odmerku (nie 

je súčasťou balenia),dávajte pozor na hladinu naplnenej 

vody; neprekračujte maximálnu hranicu vody. 

Esenciálny olej nakvapkajte do vody zvisle. Obr 3. 

4.Nainštalujte kryt hlavného telesa s pôvodným kanálom, 

aby padol do zvislého smeru, otočte  kryt, aby ste 

upravili požadovanú polohu ústia zariadenia. BTW: 

Hornú časť musíte zakryť, keď 

Aromatický Difúzer 

Používateľská 

príručka 

1.udržiavajte výrobok narovnaný, odstráňte kryt v zvislom Aroma Difúzer používa ultrazvukové vlny, ktoré spôsobia okamžité odparenie 

PREVÁDZKA OPATRENIA 

Aby ste predišli poruche jednotky, skontrolujte nižšie uvedené: 

●V žiadnom prípade nenapĺňajte viac ako 300 ml "MAX".  

●NEZAPÍNAJTE napájanie, keď je nádržka prázdna.  

●Nedotýkajte sa ultrazvukovej vibračnej dosky. 

●Pravidelne čistite podľa pokynov na údržbu, aby ste predišli poruche.  

● Pred údržbou vždy odpojte napájací zdroj. 

●Z hygienických dôvodov po použití vylejte zvyšnú vodu z "DRAIN SIDE" 

nádržky a utrite čistou suchou handričkou. 

●Esenciálne oleje môžu farbiť, v prípade rozliatia ich utrite mäkkou handričkou. 

●Na pridávanie vody do nádržky používajte iba odmerku (nie je súčasťou 

dodávky), nenapĺňajte vodu priamo z vodovodného potrubia. 

●Nepúšťajte hmlu na nábytok, oblečenie, steny atď. 

●Uchovávajte mimo dosahu slnka, zdrojov tepla a klimatizácií alebo ventilátorov.  

●Vždy majte prístroj na stabilnom povrchu, neumiestňujte na koberec, perinu 

alebo nestabilnú plochu.   

●Uchovávajte mimo dosahu elektronických zariadení, ako sú TV a automatické 

zariadenia. 

● Výrobok nenakláňajte, môže to spôsobiť vniknutie vody do zariadenia a 

následnú poruchu. 

Čas používania produktu: 6 hodín pre hustú hmlu, 10 hodín s pre miernu hmlu.  

● Pred reštartovaním počkajte 60 minút, aby ste predišli poškodeniu 

ultrazvukovej platne.  

●Používajte iba vodu z vodovodu, nepoužívajte minerálnu vodu, perlivú vodu 

atď.  

● Produkt nikdy nepremiestňujte ak je v prevádzke. 

●Nedotýkajte sa žiadnej časti produktu mokrými rukami. 

●Uchovávajte mimo dosahu detí a domácich zvierat. Deťom bez dozoru 

odporúčame, aby sa s výrobkom nehrali. Spotrebič nie je vhodný pre deti alebo 

osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami 

alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ nie sú pod dohľadom alebo nie 

sú o používaní zariadenia poučené.  

●Udržiavajte kábel mimo priechodu osôb a v žiadnom mieste zaň neťahajte silou. 

Ak zaznamenáte dym alebo zápach horenia, okamžite odpojte zariadenie zo 

zástrčky. 

 

VSTUP 

VZDUCHU 


