Aroma difuzér „Emotion“
č. výrobku 775431

Příručka
Děkujeme, že jste se rozhodli pro koupi tohoto výrobku. Přečtěte si prosím pečlivě tuto příručku dříve, než
uvedete přístroj do provozu. Příručku dobře uschovejte pro případné budoucí použití.

Úvod
Tento přístroj odpařuje pomocí ultrazvukových vln vodu a éterický olej z nádržky a tímto způsobem vytváří
chladnou a suchou voňavou mlhu.
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Obsluha
1. Výrobek postavte přímo na
pevný povrch. Sejměte kryt
nádržky na vodu (obrázek 1).
2. Zapojte síťový adaptér do DC
přípojky základny (obrázek 2).
3. Do nádržky nalejte pomocí
odměrky (není součástí
dodávky) čerstvou vodu.
Neplňte nádržku horkou
vodou, jen normální vodou
z vodovodu. Vodu nalijte pouze
po značku MAX, v žádném
případě nepřekračujte toto
označení. Neplňte přístroj
vodou, pokud je v provozu. Do
vody přidejte pár kapek
éterického oleje (obrázek 3).
4. Nasaďte zpět kryt na základnu.
Otočte krytem do pozice
s požadovanou sílou
rozprašování.
Poznámka: Kryt musí být
zakrytý dříve, než uvedete
přístroj do provozu (obrázek 4).
5. Připojte síťový adaptér do
zásuvky.
6. Stiskněte tlačítko Nebel a
vyberte čas (1 hodina, 3
hodiny, 6 hodin nebo
permanentní sprej AN). Můžete
navolit množství mlhy tím, že
podržíte zmáčknuté tlačítko
Nebel, dokud neuslyšíte pípnutí
(1 tón pro vysoké, 2 pro nízké).
Pro vypnutí stiskněte 5x
tlačítko Nebel pro 1 hodinu, 3 hodiny, 6 hodin, AN a AUS. Viz obrázek 5.
7. Pro zapnutí LEDm lampy stiskněte tlačítko Licht, máte na výběr mezi 7 různými barevnými
kombinacemi v rozdílných jasech. (Obrázek 6).
8. Pokud přístroj delší dobu nepoužíváte, vyprázdněte prosím nádržku a nechte ji vyschnout. Poté
uložte difuzér na bezpečné místo. Před tím, než přístroj opět použijete, vyčistěte nádržku
neutrálním čisticím prostředkem.
9. Po zapnutí se nachází přístroj v režimu Stand-by.
10. Pokud je v nádržce málo vody nebo žádná voda a bude stisknuto tlačítko Nebel, automaticky se
aroma difuzér vypne.
11. Pokud není vv nádržce voda, mlha a světlo se automaticky vypnou.
12. S plnou nádržkou je provozní doba ca. 7 hodin.
13. Množství a intenzita produkované mlhy se může měnit. Toto je normální a nemělo by se to
považovat za chybu. Odpovědný faktor za to je typ vody, vlhkost, teplota a proud vzduchu.
14. Přístroj se automatiky vypne, pokud se v nádržce nenachází již žádná voda.
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15. Používejte prosím výhradně přírodní aromatické oleje. Pokud obsahuje olej podíl chemikálie, mhou
aroma a nečistoty způsobit škody na výrobku.
16. Před tím, než použijete jinou aromatickou esenci, postupujte prosím podle pokynů v kapitole
„Čištění a péče“.

Bezpečnostní pokyny
-

-

Do nádržky nelijte více než 400ml vody. Množství vody v nádržce nesmí v žádném případě překročit
označení MAX.
Nikdy nezapínejte přístroj, když je nádržka prázdná.
V žádném případě se nedotýkejte ultrazvukové vibrační desky.
Pravidelně přístroj čistěte, jak je popsáno v kapitole „Čištění a údržba“.
Před údržbou nejdříve odpojte přístroj od sítě.
Z hygienických důvodů vylijte po použití z odtokové strany nádržky přebytečnou vodu a nádržku
osušte čistým, suchým hadříkem.
Éterické oleje mohou způsobit fleky. Pokud dojde k rozlití oleje, utřete jej měkkým hadříkem.
K plnění nádržky vždy použijte odměrku (není součástí dodávky). Vodu do nádřzky neplňte nikdy
přímo z vodovodního kohoutku.
Dejte pozor na to, aby se mlha nedostala na nábytek, oblečení, stěny nebo na jiné citlivé předměty.
Udržujte přístroj mimo dosah přímého slunečního záření, zdrojů tepla, klimatizací a ventilárotů.
Přístroj umístěte na stabilní a rovný povrch. Nestavte difuzér na koberce, přikrývky nebo nestabilní
povrchy.
Přístroj postavte daleko od elektrických přístrojů, jako je například televize, stereoaparatury atd.
Přístroj nenaklápějte. Voda tak může vniknout do elektroniky a může způssobit chybnou funkci.
Provozní čas s naplněnou nádržkou je 7 hodin.
Počkejte po jednom průchodu asi 1 hodinu, aby nedošlo k přetížení ultrazvukové destičky.
Používejte pouze vodu z vodovodu, nepoužívejte žádné minerální vody a podobné.
S přístrojem během provozu nehýbejte nebo jej nepřenášejte.
Nedotýkejte se výrobku mokrýma rukama.
Udržujte přístroj mimo dosah dětí a zvířat. Děti si nesmí s přístrojem hrát. Přístroj není vhodný pro
osoby (včetně dětí), které mají omezené psychické, mentální nebo smyslové schopnosti nebo
kterým chybí zkušenosti a odborné znalosti, pokud nejsou pod dohledem odpovědné osoby nebo
nebyly důkladně poučeni o tomto přístroji.
Napájecí kabel položte mimo průchody, aby o něj nehrozilo zakopnutí. Netahejte násilím za kabel.
Pokud ucítíte spáleninu, vytáhněte ihned zástrčku ze zásuvky.

Náhodný únik
Pokud jste do přístroje narazili nebo jej naklonili, proveďte prosím následující kroky, aby se předešlo
poruše:
1. Odpojte přístroj od sítě a sejměte kryt.
2. Úplně vyprázdněte nádržku na vodu.
3. Jemně s přístrojem zatřeste, aby vykapala zbývajicí voda. Poté nechte přístroj alespoň 24 hodin na
vzduchu vyschnout.
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Čištění a péče
Pokud jste přístroj použili 5x až 6x nebo byl použit 3 až 5 dní, vyčistěte jej dle následujicích kroků:
1. Odpojte přístroj od sítě a sejměte kryt.
2. Úplně vyprázdněte nádržku na vodu.
3. Do nádržky dejte teplou vodu s trochou mycího prostředku a otřete jej čistým hadříkem. Poté
přístroj osušte utěrkou.
4. Všimněte si obrázků dole, abyste předešli náhodnému úniku nebo vniknutí vody do otvorů pro
přívod vzduchu.
5. Nepoužívejte žádnén drsné čisticí prostředky nebo čisticí prostředky obsahující enzym, protože by
mohly vytvářet toxický plyn nebo způsobit poruchu.
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Odstranění problémů
Pokud přístroj nefunguje správně, přečtete si prosím poznámky níže:
Problém:
Přístroj
nejde
zapnout
nebo
vypnout

Možná příčina:

Řešení:

Není v nádržce málo vody?

Nádržku doplňte vodou z vodovodu.

Je správně zapojen síťový kabel?

Kabel vytáhněte, podívejte se, zda není poškozen a
znovu jej správně zapojte.

Nedostatek vody nebo příliš mnoho Nádržku na vodu naplňte maximálně 400 ml vody
vody?
(po značku MAX.), nikdy ne přes.

Žádná
Přečtěte si prosím kapitolu „Čištění a péče“. Desky
mlha
Není v špinavá ultrazvuková deska? po vyčištění opět správně nasaďte, aby se mlha
nebo
správně uvolňovala.
neobvyklý
výstup
Kryt a vnitřní kryt není správně
V případě, že se v nasávacím otvoru usadí hodně
mlhy

nasazen? Jsou špinavé otvory pro
přívod vzduchu?

Kryt a vnitřní kryt není správně
Ze zařízení usazen?
vytéká
voda

prachu, nemůže mlha volně vystupovat. Otvor
prosím vyčistěte.

Kryt sejměte a poté znovu správně nasaďte, tím
bude moci mlha volně unikat.

Nízká pokojová teplota nebo vysoká Za těchto podmínek může mlha rychle kondenzovat
vlhkost?
na kapičky vody.

Pokud nebyla chyba odstraněna po přezkoušení výše uvedených možností, odneste prosím přístroj do
kvalifikované odborné dílny na přezkoušení a opravu.
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