1) 1x stisknutí tlačítka ON/OFF (4): kontinuální difúze, rozsvítí se LED kontrolka (5).
Difuzér se vypne asi po 30 minutách.
2) 2x stisknutí tlačítka ON/OFF (4): alternativní difúze, rozsvítí se LED kontrolka (2).
20 vteřin difúze, 40 vteřin bez difúze. Difuzér se vypne asi po 90 minutách.
3) 3x stisknutí tlačítka ON/OFF (4): difuzér se vypne

Návod k použití pro difuzér esenciálních olejů

Pro výběr osvětlení:
1x stisknutí tlačítka (3): bílé světlo
2x stisknutí tlačítka (3): růžové světlo
3x stisknutí tlačítka (3): modré světlo
DŮLEŽITÉ: Difúze může být puštěná bez zapnutého osvětlení, a osvětlení může být zapnuté
bez difúze.
Difuzér má pojistku, jakmile v nádrži dojde voda, automaticky se vypne.

Problémy a řešení
Zařízení se nezapne

Nefunguje difúze
Vůně při difúzi
Nekoresponduje s
vůní es. oleje
Difúze nefunguje tak
jak má

Zkontrolujte el. připojení.
Ujistěte se, že je v nádrži voda.
Ujistěte se, že množství vody v nádrži nepřekračuje doporučený
limit.
Zkontrolujte el. připojení.
Vypněte difuzér.
Upravte množství vody v nádrži.
Vyměňte vodu v nádrži.
Vyčistěte membránu na dně nádrže tak, jak je popsáno v části
„Čištění difuzéru“. Zkontrolujte čistotu vody, neměla by být
špinavá. Zkontrolujte, že je difuzér umístěný na vhodném
povrchu.
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Upozornění: návod si pečlivě přečtěte ještě před prvním
použitím přístroje. Návod si schovejte.

DOPORUČENÍ
-

Nikdy neponořujte elektrické zařízení do vody. Nemanipulujte se zařízením s
mokrýma rukama.
Zařízení je určeno pro použití do interiéru.
Se zařízením by neměly manipulovat osoby (včetně dětí) se sníženými fyzickými,
smyslovými, nebo mentálními schopnostmi, nebo osoby bez zkušeností a znalostí.
Ujistěte se a dohlédněte na to, aby si děti se zařízením nehráli.
Používejte výhradně adaptér a doplňky, které jsou součástí balení. Nepoužívejte při
poškození zařízení.
Ujistěte se, že napětí indikované na adaptéru souhlasí s napětím ve vaší el. síti.
Nikdy nepoužívejte zařízení, pokud je poškozený kabel, nebo zástrčka. Poškozené
zařízení, nebo kabel musí být opraveny kvaligikovanou osobou. Nikdy nezkoušejte
rozebírat, opravovat, nebo jinak upravovat zařízení sami.
Nepoužívejte destilovanou vodu.
Vždycky odpojte napájecí kabel zařízení před doplňováním/vyléváním vody v nádrži,
nebo před čištěním, či přemísťováním zařízení.
Pravidelně vyměňujte vodu v nádrži.
Nepřikrývejte zařízení ručníkem ani čímkoli jiným.
Používejte zařízení při pokojové teplotě.
Nepokládejte zařízení do přímé blízkosti zdroje tepla, nebo chladu a nevystavujte
slunečnímu záření.
Ujistěte se, že napájecí kabel není v dosahu dětí a domácích zvířat. Vždy se ujistěte, že je
v nádrži voda.
Do nádrže nedávejte jiné tekutiny, než vodu a esenciální oleje v požadovaném množství.
Nesměřujte difúzi proti zdi, nábytku, nebo jiným předmětům.
Nepoužívejte zařízení pokud je vysoká vlhkost vzduchu.
Nedávejte žádné kovové předměty, nebo části zařízení do nádrže.
Pokud se voda dostane mimo nádrž, zařízení před zapojením do sítě pečlivě osušte.
Pokud dojde v nádrži voda, zařízení se samo vypne.
Použijte pouze 100% čisté esenciální oleje.
Vyhněte se es. olejům, které obsahují fenoly, ketony, nebo aldehydy, používejte oleje,
které jsou k difúzi vhodné. Pokud si nejste jistí, konzultujte raději s certigikovaným
aromaterapeutem.
Difuzér můžeme zapnout v přítomnosti dětí, těhotných žen, nebo domácích zvířat za
předpokladu, že je místnost dobře větrána a že použijete vhodné es. oleje.

Čištění difuzéru
-

Ujistěte se, že je zařízení odpojeno od napájecího kabelu.
Pokud bylo zařízení předtím zapnuté, vyčkejte chvilku, než ho začnete čistit.
Vyprázdněte nádrž.
Čistěte zařízení pouze jemnou, neabrazivní látkou.
Dno nádrže můžete vyčistit vatovou tyčinkou – pozor tahle část je křehká. Vatovou
tyčinku můžete zlehka namočit v alkoholu. Nepoužívejte jiné čistící prostředky.

Popis difuzéru
1.Připojení adaptéru
2.LED kontrolka alternativní difúze
3.Výběr světla: bílá, růžová, modrá
4.Tlačítko ON/OFF
5.LED kontrolka kontinuální difúze

Technické parametry
Napětí: 24V – 0,4 A
Napájení: 9,4 W
Frekvence: 1,7 MHz

PŘED POUŽITÍM
Naplňte nádrž vodou a ujistěte se, že množství nepřekračuje označený limit a aplikujte
několik kapek esenciálního oleje. Používejte esenciální olej, nebo jejich směs v souladu
s návodem k použití , který je k nim přiložen.
DŮLEŽITÉ: vždy důkladně otřete zařízení před tím, než ho připojíte k napájecímu kabelu a
zapnete.
- Umístěte zařízení na nehořlavý, stabilní a rovný povrch.
- Zapojte adaptér do zásuvky.
- Teplota místnosti musí být mezi 15° a 30°C.

POUŽITÍ
- sundejte kryt difuzéru (Fig. 1 a 2)
- naplňte nádrž vodou a přidejte pár
kapek es. oleje (Fig. 3), DŮLEŽITÉ:
nepřekročte vyznačené maximum
- otřete zařízení, pokud je to potřeba
- umístěte kryt zpět na difuzér, správné
umístění zkontrolujte podle naznačené
rysky (Fig. 4)
- umístěte difuzér na požadované místo
- připojte napájecí kabel
- zapojte adaptér do zásuvky
- zvolte metodu difúze

