
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: DC5V 1A

II. Instrukcja
1. Umieść delikatnie stopę szklanego naczynia w gumowym pierścieniu znajdującym

się na środku podstawy urządzenia.
2. Wlej kilka kropel olejku eterycznego do naczynia (10-20 kropli w zupełności

wystarczy) i nigdy nie zanurzaj wewnętrznego nebulizatora (pionowe szklane
elementy znajdujące się w naczyniu). Skutkuje to niemożliwością poprawnego
działania urządzenia. NIGDY nie wlewaj olejku do gumowego pierścienia
umieszczonego w podstawie urządzenia.

3. Jeżeli urządzenie posiada dedykowaną zatyczkę umieść ją w otworze wylotowym.
4. Podłącz urządzenie do zasilania.
5. Uruchom urządzenie dotykając przycisk fali i wybierz intensywność pracy.

Urządzenie posiada automatyczny cykl pracy (2 minuty pracy i 3 minuty przerwy) oraz
automatyczny wyłącznik po 2 lub 4 godzinach w zależności od wybranego trybu pracy.

Przycisk fali Kolor

pierwsze naciśnięcie średnia intensywność, czas pracy 2 godziny niebieski

drugie naciśnięcie duża intensywność, czas pracy 2 godziny czerwony

trzecie naciśnięcie mała intensywność, czas pracy 4 godziny zielony

czwarte naciśnięcie wyłączony wyłączony

Urządzenie posiada również przycisk w kształcie słońca zmiany koloru podświetlenia.
Pierwsze naciśnięcie przycisku aktywuje automatyczną zmianę podświetlenia. Używając
przycisku kolejny raz można ustawić jeden wybrany kolor. Każde naciśnięcie zmienia kolor
kolejno na: czerwony, żółty, ciepła biel, zielony, jasnoniebieski, niebieski, różowy. Ostatnie
naciśnięcie wyłącza podświetlenie.
Należy pamiętać, że zmiana trybu pracy i koloru podświetlenia działają niezależnie.

OSTROŻNIE:Nie podnoś urządzenia w trakcie pracy. Nie ściągać szklanego elementu
dyfuzora podczas rozpylania mgiełki. Nie kłaść dyfuzora gdy znajduje się w nim olejek
eteryczny.
UWAGA: Pomimo braku pracy dyfuzora podczas cyklu pracy unikaj pozostawiania
włączonego urządzenia gdy go nie używasz. Aby w pełni zatrzymać pracę dyfuzora należy
odłączyć go od zasilania.

III. Ostrzeżenia i konserwacja urządzenia



● Nie umieszczać żadnych obiektów takich jak szczoteczki, szmatki i waciki wewnątrz
urządzenia. Mogą one uszkodzić szklane elementy.

● Należy obchodzić się szczególnie ostrożnie ze szklanymi elementami urządzenia w
celu uniknięcia stłuczania.

● Nigdy nie zanurzaj całkowicie nebulizatora. Może to wywołać natychmiastowe
uszkodzenie pompy.

● Urządzenie przeznaczone do rozpylania mgiełki czystych olejków eterycznych. Jeżeli
masz wątpliwości związane z ich używaniem skonsultuj się z certyfikowanym
aromaterapeutą.

● Nie należy używać w urządzeniu olejków eterycznych nieprzeznaczonych do
dyfuzorów, olejków rozcieńczonych w wodzie, oleju lub innym nośniku, perfum oraz
olejków zapachowych.

● Nie dopuścić do zalegania i wysychania pozostałości olejku na dnie szklanego
naczynia. Pozostałości mogą zatkać nebulizator i uniemożliwić poprawną pracę
urządzenia.

● Aby zmienić olejek eteryczny należy opróżnić szklane naczynie poprzez zużycie całej
zawartości olejku lub wylanie go z urządzenia. Przed wlaniem nowego olejku należy
opłukać naczynie alkoholem lub octem spirytusowym.

● Aby zagwarantować długą pracę urządzenia należy regularnie czyścić i
konserwować wszystkie elementy urządzenia.

Elementy szklane zablokowane przez pozostałości olejków lub zastosowanie niewłaściwego
olejku nie podlega gwarancji.

IV. Rady dotyczące konserwacja urządzenia
Całkowicie odparuj olejek eteryczny ze szklanego naczynia.
Metoda 1: Dodaj kilka kropel 90% alkoholu do urządzenia i pozostaw na 30 minut. Włącz
dyfuzor na kilka minut w celu odparowania alkoholu z nebulizatora. Nie należy stać przy
urządzeniu, aby uniknąć wdychania par alkoholu w trakcie procesu czyszczenia. Dokładnie
opłukać i wysuszyć przed dodaniem olejku eterycznego.
Metoda 2: Odłącz szklany element od podstawy urządzenia. Wlej kroplę płynu do mycia
naczyń i uzupełnij do ¾ objętości ciepłą wodą. Delikatnie wymieszaj potrząsając i pozostaw
na kilka minut. Ostrożnie i dokładnie wypłukać urządzenie z pozostałości płynu do mycia
naczyń. Dokładnie wysuszyć przed dodaniem olejku eterycznego.


