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Vonný difuzér (verze s aplikací) 
 

Příručka 
 

Popis výrobku 
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Obsluha 

       
1. Připojte DC připojení k 

DC přípojce na 

základně.

 
2. Sejměte kryt pouzdra. 

 
3. Naplňte nádržku 

vodou, maximálně 400 
ml. 

 
4. Přidejte pár kapek 

aromatického oleje (2-
3 kapky/100 ml).

 
5. Kryt pouzdra opět 

nasaďte. 

 
6. Kabel zastrčte do 

zásuvky

7. MLHA: 1 x stiskněte pro trvalý výstup mlhy. Opětovným stisknutím lze 
provoz nastavit na 1 hodinu / 3 hodiny / 6 hodin / OFF. Přístroj vypnete 
dlouhým stiskem cca. 2 sekundy.  

8. SILNÝ/SLABÝ: 1 x stiskněte pro lehkou mlhu s tónem "DD". 2 x stiskněte 
pro střední mlhu a tón „DDD“ (střídavě 30 sekund zapnuto, 30 sekund 
vypnuto). 3 x stiskněte pro silnou mlhu a tón „D“. 

 

Obsluha přes aplikaci 
1. Oskenujte si QR kód z příručky a stáhněte si aplikaci, jak je popsáno.  
2. Aktivujte si Bluetooth a propojte ho s přístrojem „Aromamusic“. Poté můžete přehrávat hudbu. 

 
Popis obrázků:  
 

ON/OFF, silná/slabá mlha, trvalá / přerušovaná        
mlha 

barevné osvětlení časovač hudba 

 

 

silná/slabá mlha 

 

nepřetržitý / přerušovaný režim mlhy (střídavě 30 sekund zapnuto, 30 sekund vypnuto) 

 

trvalé barevné světlo / automat. změna barvy světla 

 

nastavení času: 1 hodina/3 hodiny/6 hodin/definováno uživatelem 

 

hudební přehrávač 
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QR kód 
Naskenujte si a stáhněte aplikaci. 
 

 
         iOS         Android 
POZNÁMKA: 

• Po zapnutí se přístroj automaticky připojí k poslednímu připojenému smartphonu. Přesvědčte se, 

že přes stejné rozhraní Bluetooth není připojeno žádné další zařízení. 

• IOS verze 9.0 nebo vyšší. Android verze 4.3 nebo vyšší.  
 

Tipy 
• Pro přidání vody použijte jinou nádobu. Neplňte nádržku přímo z vodovodu.  

• Používejte pouze čisté éterické oleje nebo oleje rozpustné ve vodě. Před použitím nového 

éterického oleje očistěte přístroj podle pokynů pro údržbu. 

• Je zcela normální, že různá vlhkost a teplota ovlivňují hustotu mlhy. 

• Nemiřte mlhou přímo na nábytek, oblečení nebo zeď. 

• Éterické oleje mohou způsobit zbarvení. Náhodné cákance otřete prosím čistým hadříkem.  

• Z hygienických důvodů úplně vyprázdněte nádržku a po každém použití přístroj očistěte měkkým 
hadříkem.  

• Pokud nebude přístroj delší dobu používán, zbývající vodu z nádržky úplně vylijte a přístroj 
uskladněte na suché místo.  

• Po připojení k síti je přístroj v továrním nastavení v pozici OFF. 

• Pokud není v nádržce dostatek vody, když je přístroj připojen k síti, přístroj se automaticky vypne. 

Všechny funkce jsou vypnuté. 

 

Údržba 
Po 5-6 použití přístroj vyčistěte následujicími kroky:  

1. Přístroj vypněte a odpojte od sítě.  

2. Nádržku úplně vyprázdněte. Nelijte vodu přes stranu odvzdušňovacího otvoru. (obrázek 1). 

3. Přístroj očistěte vodou a trochou čisticího prostředku. Přístroj opatrně otřete vlhkým hadříkem. 

Pokud je vnitřek nádržky znečištěný, jednoduše jej otřete. 

4. K čištění nepoužívejte žádná ředidla nebo alkohol. Jinak by mohlo dojít k poškození přístroje. 
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Poznámka: Používejte jen neutrální čisticí prostředky.  

 

 
Bezpečnostní pokyny 
Přečtěte si prosím pečlivě následující pokyny dříve, než uvedete přístroj do provozu. Níže uvedené 
bezpečnostní pokyny mají chránit vás i ostatní před úrazem a výrobek před poškozením. 
 
Pozor: Možné riziko zranění 

• Přístroj udržujte prosím mimo dosah dětí, náhodné ovinutí napájecího kabelu kolem krku dítěte, 
může způsobit udušení. 

• Tento přístroj používejte pouze s přiloženým stojanovým adaptérem.  

• Přístroj prosím nerozebírejte, neupravujte nebo nezahřívejte. 

• Přístroj nenechte spadnout a chraňte jej před nárazem.  

• Pokud se vyskytne kouř nebo nastane jiná příhoda, přístroj ihned vypněte. 

• Přístroje se nedotýkejte mokrýma rukama.  

• Dejte pozor na to, aby nepřišly do kontaktu s připojením nebo se zástrčkou žádné kovové předměty 
(jako například tužky, klíče). 

• Napájecí kabel nedávejte do úst, neupravujte jej ani nepoškozujte. Na síťový kabel nedávejte žádné 
těžké předměty. V takovém případě může dojít k úrazu elektrickým proudem nebo k požáru. 

 
 
Pozor: Možné poškození výrobku 

• Dejte pozor na to, aby do přístroje nevnikla žádná kapalina nebo cizí těleso. V takovém případě 
může být přístroj trvale poškozen.  

• Pokud přístroj nepoužíváte, vytáhněte zástrčku ze zásuvky.  

• Během provozu přístroj nezakrývejte.  

• Postavte přístroj na místo, kde nemohou ostatní lidé zakopnout o napájecí kabel nebo se poranit 

nebo přístroj poškodit. 

• Přístroj nevystavujte přímému slunečnímu záření nebo jej nepoužívejte v okolí, kde je vysoká 
teplota, mokro a prach.  

• Přístroj neumisťujte do blízkosti elektronických přístrojů (jako například televize, audio přístroje 
atd.).  

• Neumisťujte přístroj na místa se silnými vibracemi. 
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Odstranění problémů 
 

Pokud přístroj nefunguje správně, postupujte podle níže uvedených pokynů: 

 

Problém: Příčina: Řešení: 

Přístroj nelze 
zapnout. 

Je dostatek vody 
v nádržce? 

Vodu doplňte. 

Je správně zapojený 
kabel? 

Všechna zapojení odpojte, kabel zkontrolujte 
a znovu jej zapojte. 

Není hladina vody vyšší, 
než je ukazatel MAX? 

Vodu z nádobky odlijte a dejte pozor, aby 
nebyl překročen ukazatel MAX. 

Přístroj se během 
provozu náhle vypne. 

Není hladina vody vyšší, 
než je ukazatel MAX? 

Vodu z nádobky odlijte a dejte pozor, aby 
nebyl překročen ukazatel MAX. 

Žádná mlha nebo 
neobvyklá mlha. 

Příliš málo nebo příliš 
mnoho vody? 

Vodu z nádobky odlijte a dejte pozor, aby 
nebyl překročen ukazatel MAX (400 ml). 

Znečištěný ultrazvukový 
rozprašovač? 

Pro vyčištění přístroje koukněte prosím na 
pokyny k údržbě. 

Znečištěný přívod 
vzduchu? 

Přívod vzduchu vyčistěte kartáčem. 

Z přístroje uniká voda 
Příliš nízká teplota nebo 
příliš vysoká vlhkost? 

V těchto případech kondenzuje rychle mlha 
na vodní kapky. Stačí jen otřít. 

 

Technická data 
Rozměry: 178 x 178 x 97 mm 

Hmotnost: Ca. 413 g 

Výkon: Vstup/Výstup – AC 100-240 V 50/60 Hz / DC 24 V 500 MA 

Délka kabelu: Ca. 150 cm 

Spotřeba energie: ca. 10 W 

Časovač: AAN/1 H/3 H/6 H/definováno uživatelem 

Režim mlhy: silná mlha/slabá mlha/přerušovaná mlha 

Objem nádržky: 400 ml 

Materiál: PP/ABS 

Příslušenství: adaptér, příručka 

Ultrazvukové vibrace: 2,4 MHz 

 

 
 

 


