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Před použitím tohoto výrobku si prosím pozorně přečtěte návod k použití.
Pred použitím tohto produktu si pozorne prečítajte návod na použitie.

Návod k použití
Návod na použitie

Upozornění    
Lze používat pouze s dodávaným síťovým adaptérem.
(DC24V / 0,6A). Doporučujeme odpojit síťový adaptér, pokud 
produkt delší dobu nepoužíváte. Odpojte napájecí adaptér i 
během opravy a údržby.
Děti bez dozoru starší osoby, nemohou používat, čistit ani 
udržovat tento výrobek.
Během provozu nikdy adaptér neschovávejte pod jiným 
objektem, mohlo by dojít k požáru z důvodu špatného odvodu 
tepla.
Během provozu nikdy nedávejte ruce do vody a nedotýkejte se 
rozprašovače.
Pokud  do výrobku během používání pronikne voda , okamžitě 
odpojte napájecí adaptér a vypusťte z něj vodu. Nechte ji 
vyschnout přibližně 2 dny. Pokud přístroj nefunguje očekávaným 
způsobem po vyschnutí na vzduchu, pak se obraťte na 
prodejce.

Specifikace
Funkce: časovač, automatické vypnutí nebo vypnutí když dojde 
v nádržce voda
Časovač - 30, 60 a 180 minut
Podsvícení: RGB světlo, tlačítkem lze nastavit svícení jednou ze 
sedmi barev, nebo pozvolné prolínání barev

Jmenovitý příkon:    10W
Vstupní proud:     24V/0,6A 
Objem nádrže (na vodu):   250ml
Doporučená velikost pokoje:  12-20m²
Materiál:     PP
Hmotnost:     332g
Rozměry:     156,5 x 143,5mm

Návod k použití
Abyste mohli správně používat difusér aroma / zvlhčovač 
vzduchu a dosáhli dobrých výkonů, prosím přečtěte si před 
použitím manuál
1. nezacházejte hrubě se zařízením
2. nenechávejte zařízení na přímém slunci nebo na topných 
zařízeních
3. nerozebírejte, neopravujte a neupravujte toto zařízení
4. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat 
cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních 
negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by 
mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další 
podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího 
sběrného místa.

Tento výrobek je vhodný pro použití čisté vody nebo čisté vody s 
několika kapkami esenciálního oleje.

Difusér a zvlhčovač: vytváří mlhu pro efektivní absorpci vody z 
pokožky - udržuje se v ní a pomáhá k hydrataci pokožky. Je to 
čistá mlha,  která nevytváří kapky na stole.

Nízká hladina hluku - okolo 35 decibelů.

Snižuje stres: aroma diffuser může účinně zlepšit náladu a tím 
zvýšit kvalitu spánku.

1. Používejte pouze přibalený síťový adaptér (vstup: AC 
100-240V, výstup: 24V/0,6A). Připojte adaptér do konektroru na 
spodní straně produktu.

2. Sundejte víčko, nalijte vodu do nádržky a přidejte 3-5 
kapek esenciální oleje ( vody nesmí být víc než 250ml). Poté je 
výrobek připravek k bezproblémovému použití

Popis tlačítek
Tlačítko LIGHT:
stiskněte tlačítko jednou a zapnete podsvícení s pozvolným 
prolínáním všech sedmi barev. Nebo stiskněte tlačítko dvakrát až 
osmkrát - tím si zvolíte jednobarevné podsvícení. Stikněte 
tlačítko po dobu 2 vteřin a podsvícení se vypne.

Tlačítko MIST:
stiskněte tlačítko jednou a spustíte vytvaření mlhy přerušovanou 
atomizací - 30 vteřit vytváří mlhu a 30 vteřin v pohotovostním 
režimu. Stiskněte tlačítko dvakrát pro nastavení časovače na 30 
minut, třikrát na 60 minut, čtyřikrát na 180 minut a pětkrát pro 
vypnutí vytváření mlhy.

Automaticke vypnutí produktu, pokud v nádržce není dost vody.
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Upozornenie
Môže byť použitý iba s dodaným sieťovým adaptérom.
(DC24V / 0,6A). Ak nepoužívate výrobok dlhšiu dobu,  
odporúčame odpojiť sieťový adaptér. Odpojte sieťový adaptér 
aj počas opravy a údržby.
Deti bez dohľadu nad staršími osobami nemôžu tento výrobok 
používať, čistiť ani udržiavať.
Nikdy neskladujte adaptér pod iným predmetom počas 
prevádzky, pretože môže spôsobiť požiar v dôsledku slabého 
odvodu tepla.
Počas prevádzky nedávajte ruky do vody alebo sa nedotýkajte 
postrekovača.
Ak počas používania preniká voda, okamžite odpojte napájací 
adaptér a vypustite vodu. Nechajte ho vysušiť približne 2 dni. Ak 
prístroj nefunguje podľa očakávania po sušení na vzduchu, 
obráťte sa na predajcu.

Špecifikácie
Funkcia: časovač, automatické vypnutie alebo vypnutie, keď sa v 
nádrži vyskytne voda
Časovač - 30, 60 a 180 minút
Podsvietenie: RGB svetlo, tlačidlo môže byť nastavené na jednu 
zo siedmich farieb alebo postupné farebné fúzie

Menovitý výkon:   10W
Vstupný prúd:    24V / 0,6A
Objem nádrže (voda):  250 ml
Odporúčaná veľkosť izby:  12-20m²
Materiál:    PP
Hmotnosť:    332 g
Rozmery:    156,5 x 143,5 mm

Návod na použitie
Ak chcete správne používať difuzér / zvlhčovač vzduchu a 
dosiahnuť dobrý výkon, prečítajte si návod pred použitím
1. Nepracujte s prístrojom zhruba
2. Nenechávajte prístroj na priamom slnku alebo na 
vykurovacích zariadeniach
3. Nerozoberajte, opravujte ani neupravujte toto zariadenie
4. Správnou likvidáciou tohto produktu pomôžete zachovať 
cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych 
negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo 
by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov. 
Podrobnejšie informácie získate od miestneho úradu alebo 
najbližšieho zberného miesta.

Tento výrobok je vhodný na použitie s čistou vodou alebo čistou 
vodou s niekoľkými kvapkami esenciálneho oleja.

Difúzor a zvlhčovač: vytvára hmlu pre efektívne vstrebávanie 
vody z pokožky - udržuje ju a pomáha hydratovať pokožku. Je to 
čistá hmla, ktorá nedáva kvapky na stôl.

Nízky hluk - okolo 35 decibelov.

Znižuje stres: difuzér arómy môže účinne zlepšiť náladu a tým 
zlepšiť kvalitu spánku.

1. Používajte iba dodávaný sieťový adaptér (vstup: AC 
100-240V, výstup: 24V / 0.6A). Pripojte adaptér ku konektoru na 
spodnej strane zariadenia.

2. Odstráňte veko, nalejte vodu do nádrže a pridajte 3-5 
kvapiek esenciálneho oleja (voda nesmie byť väčšia ako 250 ml). 
Potom je výrobok pripravený na bezproblémové použitie

Popis tlačidiel
Tlačidlo LIGHT:
Jedným stlačením tlačidla zapnete podsvietenie postupným 
zmiešaním všetkých siedmich farieb. Alebo stlačte tlačidlo 
dvakrát až osemkrát - vyberte monochromatické podsvietenie. 
Stlačte tlačidlo na 2 sekundy a podsvietenie sa vypne.

Tlačidlo MIST:
Jedným stlačením tlačidla spustite vytváranie hmly prerušené 
atomizáciou - 30 sekúnd hmla a 30 sekúnd v pohotovostnom 
režime. Stlačením dvakrát nastavíte časovač na 30 minút, trikrát 
na 60 minút, štyrikrát na 180 minút a päťkrát na vypnutie hmly.

Výrobok vypnite automaticky, ak v nádrži nie je dostatok vody.


