
Aromaterapeutyczny dyfuzor olejków
eterycznych

Instrukcja obsługi

Dziękujemy za zakup tego produktu. Prosimy o uważne zapoznanie się z instrukcją
obsługi przed pierwszym użyciem.

I. Zasady bezpieczeństwa

● Podstawa urządzenie nie jest wodoodporna. Nie należy jej zanurzać, ani myć pod
bieżącą wodą.

● Urządzenie należy ustawić na twardej, płaskiej i wypoziomowanej powierzchni z dala
od ścian oraz źródeł ciepła jak kuchenki, grzejniki itp.

● Myj powierzchnie urządzenia za pomocą domowych środków przeznaczonych do
plastiku oraz aluminium. Niewskazane jest używanie produktów szorujących, które
mogą zarysować powierzchni.

● Nie należy wpinać lub wypinać urządzenia za pomocą mokrych rąk.
● Nigdy nie rozkręcaj urządzenia.
● Nie wystawiaj urządzenia na długotrwałe działanie promieni słonecznych.
● Trzymać poza zasięgiem dzieci.
● Należy używać olejków eterycznych przeznaczonych do dyfuzorów.



● Używać tylko z oryginalnym zasilaczem.
● Odłączyć urządzenie od prądu przed myciem.
● Uszkodzony kabel należy niezwłocznie wymienić na zamiennik dostępny u

dystrybutora.
● Sprawdź czy napięcie zasilania odpowiada napięciu wejściowemu urządzenia.
● Tylko do użytku wewnątrz pomieszczeń w temperaturze 10 °C - 30 °C.
● Przechowywać urządzenie w czystym i suchym miejscu, poza zasięgiem dzieci tylko

po uprzednim umyciu i wysuszeniu.
Wejście: AC 100-240V 50/60Hz Wyjście: DC 24V 0.5A

II. Instrukcja

1. Delikatnie ściągnij ozdobną osłonę z urządzenia pociągając ją do góry. Po czym
podnieś do góry górną osłonę naczynia dyfuzora.

2. Podłącz zasilacz do urządzenia.
3. Wlej wodę do naczynia dyfuzora za pomocą kubka. Staraj się nie napełniać

urządzenia do pełna. Do wody dodaj 0.1 - 0.2 ml wybranych olejków eterycznych
(kilka do kilkunastu kropli).

4. Zamknij urządzenie umieszczając górną osłonę naczynia dyfuzora na podstawie w
taki sposób, aby wycięcie trafiło na wylot powietrza. Nałóż ozdobną osłonę.

5. Podłącz zasilacz do gniazdka sieciowego.
6. Uruchom urządzenie za pomocą włącznika w podstawie urządzenia.
7. W razie potrzeby zmień światło przyciskiem światła znajdującym się po prawej

stronie włącznika.
8. Jeżeli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, należy opróżnić je

wysuszyć i trzymać w czystym miejscu.
9. Po ponownym uruchomieniu urządzenia, poprzednie ustawienia zostaną

zresetowane.
10. Gdy zabraknie wody w urządzeniu zostanie ono automatycznie wyłączone.
11. W trybie pracy czasowej podświetlenie wyłączy się razem z urządzeniem.

Przycisk włącznika Przycisk światła

pierwsze naciśnięcie tryb pracy stałej włączenie podświetlenia,
kolor zmienia się
automatycznie

drugie naciśnięcie tryb interwałowy (co 30 sekund) ręczny wybór koloru

trzecie naciśnięcie tryb czasowy (1 godzina) -

czwarte naciśnięcie tryb czasowy (2 godziny) -

przytrzymanie przycisku wyłączenie urządzenia wyłączenie podświetlenia

III. Ostrzeżenia i konserwacja urządzenia

Konserwację urządzenia należy wykonywać co 5-6 uruchomień lub co 3-5 dni jak poniżej.



● Odłącz urządzenie od zasilania i zdejmij ozdobną osłonę oraz górną osłonę
pojemnika na wodę.

● Wylej całą zawartość pojemnika.
● Wytrzyj delikatnie miękką ściereczką zwilżoną letnią wodą z odrobiną płynu do

naczyń.
● Jeżeli na wylocie powietrza znajduje się jakieś zanieczyszczenie należy je ostrożnie

usunąć uważając, żeby nic nie wpadło do wylotu powietrza.
● Nigdy nie używaj medycznych środków czyszczących.

Należy zwrócić szczególną uwagę na:
● Maksymalny czas pracy urządzenia bez przerwy to 6 godzin.
● Normalnym zjawiskiem jest jeżeli gęstość mgły wydobywającej się z urządzenia

będzie zmienna. Wpływ na to mają skład wody, temperatura, wilgotności powietrza,
ruch powietrza i inne.

● Gdy w urządzeniu nie będzie wody wyda z siebie dwukrotnie dźwięk i wyłączy się.
Przed kolejnym użyciem należy napełnić dyfuzor wodą.

● Urządzenie przystosowane wyłącznie do 100% czystych i naturalnych olejków
eterycznych. Użycie olejków zapachowych lub olejków zawierających sztuczne
dodatki może spowodować uszkodzenie urządzenia. Zmieniając stosowany olejek,
należy dokładnie wyczyścić dyfuzor.

● Nie stosować żrących olejków eterycznych.

Urządzenie nie poddawane regularnej konserwacji nie podlega gwarancji.

IV. Działanie na wypadek przewrócenia urządzenia

Jeżeli przypadkowo dyfuzor został przewrócony należy postępować zgodnie z poniższymi
krokami.

● Niezwłocznie odłącz urządzenie od zasilania.
● Wylej całą wodę pozostałą w urządzeniu.
● Potrząśnij delikatnie urządzeniem w pozycji pionowej w celu pozbycia się resztek

wody.
● Pozostaw do wyschnięcia w suchym i ciepłym miejscu na minimum 24 godziny.


