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ZAČÍNÁME
Aroma difuzér odpařuje pomocí ultrazvukových vln vodu a esenciální 
oleje z nádobky a vytváří chladnou jemnou mlhu, čímž příjemně 
osvěžuje suchý vzduch.

Sejměte víko difuzéru a položte ho na rovnou 
plochu.

Zapojte napájecí kabel do difuzéru. 
(Nezapojujte napájecí adaptér do zásuvky!) 

Naplňte nádobku vodou maximálně po 
vyznačenou rysku. Přidejte esenci do 
nádobky s vodou (prodává se zvlášť).

Nasaďte víko na nádobku, zapojte napájecí  
adaptér do zásuvky a zapněte difuzér 
stisknutím tlačítka MIST. 
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Tlačítko MIST
Spuštění funkce 
odpařování a určení 
doby provozu (6–10 h 
provozu na jedno 
naplnění)Tlačítko LIGHT

1 stisknutí > postupné 
prolínání všech 7 barev, 
další stisknutí > výběr 
určité barvy osvětlení

POPIS A FUNKCE
Aroma difuzér je vybaven LED osvětlením se sedmi barvami, dvěma stupni 
intenzity vývinu páry a časovačem se čtyřmi stupni doby provozu.

NASTAVENÍ INTENZITY ODPAŘOVÁNÍ
Delším stisknutím tlačítka MIST určujete intenzitu odpařování i délku provozu difuzéru (1 h, 3 h, 6 h, 
trvale). Při nedostatečném množství vody se difuzér automaticky vypne.

VYPNUTÍ PŘÍSTROJE
Pro vypnutí difuzéru je nutné 5x stisknout tlačítko MIST.

ÚDRŽBA
• Pokud difuzér dlouhodobě nepoužíváte, vylijte z něj zbytek vody a vysušte nádobku. 
• Po 5 dnech provozu difuzér vyčistěte (odpojte ze zásuvky, sejměte víko, vylijte zbylou vodu 
   a očistěte vlhkým hadříkem). 
• Nepoužívejte přípravky s rozpouštědly. Ultrazvukovou membránu lze čistit prostředkem 
   na odstranění vodního kamene. Membrány se nedotýkejte.

LED osvětlení
7 barev podsvícení

Víko

Nádobka



UPOZORNĚNÍ
• Intenzita páry se může měnit vzhledem k okolním podmínkám (suchý vzduch, vlhko, teplota, průvan). 
• Používejte pouze přírodní esence. Esence s velkým podílem alkoholu mohou poškodit difuzér.
• V případě převrácení nádobky odstraňte víko, vylijte zbylou vodu, vysušte a nechte difuzér  
   proschnout minimálně 1 den.
• Nezapínejte difuzér, pokud není naplněný vodou. 
• Před čištěním odpojte difuzér ze zásuvky. Nedotýkejte se ultrazvukové membrány.
• Vodu do nádoby nalévejte pouze pomocí odměrky v balení.
• Difuzér umístěte na rovnou plochu do prostoru bez velkého přísunu tepla, klimatizace nebo větráku.
• Difuzér je možné nechat pracovat až 6 h v intenzivním režimu, až 10 h v nižším režimu. Před dalším   
   použitím nechte difuzér alespoň 1 h vypnutý.
• Nemanipulujte s difuzérem, ani se jej nedotýkejte, máte-li mokré ruce a je v chodu.
• Uchovávejte mimo dosah dětí a domácích mazlíčků.

SPECIFIKACE
Objem nádoby: 100, 200, 300, 350, 400 a 600 ml (dle modelu)
Napájení: AC 100–240 V 50/60 Hz; DC 18–24 V (dle modelu)
Příkon: 9–14 W
Časovač: 1 h / 3 h / 6 h / trvalý provoz
LED světlo: 7 barev
Materiál: PP/ABS/PC
Obsah balení: aroma difuzér, napájecí adaptér, návod k použití

ŘEŠENÍ POTÍŽÍ
Difuzér nejde zapnout ani vypnout.
Zkontrolujte nádobku s vodou – je možné, že je prázdná.
Zkontrolujte přívod el. proudu, pokud je zapojen, zkuste napájecí adaptér odpojit a znovu 
připojit do zásuvky.

Z difuzéru nejde pára. 
Zkontrolujte nádobku s vodou – je možné, že je prázdná nebo je v ní příliš mnoho vody.
Vyčistěte nádobku např. prostředkem na odstranění vodního kamene.

Z difuzéru uniká voda. 
Zkontrolujte, zda je difuzér řádně zavřený a je umístěn na rovném povrchu.

Dovozce: AGORA DMT, a.s., Řípská 1321/11c, 627 00 Brno, Česká republika
Země původu: Čína   

UPOZORNĚNÍ A DALŠÍ INFORMACE
Pro optimální výkon ultrasonického generátoru doporučujeme používat 
destilovanou vodu.
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