
 

 Návod na Aroma difuzér zvlhčovač vzduchu H2O 
Obsah balení: ultrasonický aromatický zvlhčovač, 1x vatový tampon, Instrukce, nabíjecí Micro USB 
kabel  
Upozornění: Uvnitř difuzéru je záložní tyčinka z bavlny, která funguje jako knot. Před prvním použitím 
nezapomeňte difuzér otevřít a tyčinku vyjmout.  
Použití:  
1. Otevřete aroma difuzér sundáním vrchní kopule.  

2. Připravte si 300ml tekutiny pro zvlhčování vzduchu, která obsahuje vodu(a 2-3 kapky éterického 
oleje) a nalijte ji do spodní vnitřní nádobky difuzéru.  

3. Na vrchní vnitřní straně je pouzdro na savou tyčinku. Při prvním použití difuzéru je tyčinku potřeba 
vyjmout a namočit. K tyčince se dostanete vysunutím pouzdra na vnitřní horní straně, tyčinku vložíte 
do připravené tekutiny ve spodní nádobce a necháte ji plně nasát tekutinou. Teprve až se samovolně 
ponoří je připravena k použití. Tyčinku vložíte zpět do pouzdra a pouzdro vsadíte zpět do nástavce. 

4. Uzavřete naplněný difuzér.  

5. Zasuňte zástrčku napájecího kabelu do konektoru v horní části difuzéru. USB konektor napájecího 
kabelu zapojte do počítače, TV, nebo síťového adaptéru s výstupem 5V. Tím difuzér uvedete do 
pracovního stavu s bílým Led osvětlením. Druhým dotykem tlačítka zapnete duhové osvětlení. Třetím 
dotykem tlačítka vypnete difuzér.  
 
Další informace: Berte na vědomí, že faktory jako kvality vody a oleje, vlhkost vzduchu, teplota a 
proudění vzduchu v okolí přístroje mohou ovlivnit jeho výkon. Tento produkt používá k napájení zdroj 
5V, před napájením se ujistěte, že používáte správný adaptér. Uchovávejte přístroj mimo dosah dětí. 
Používejte čerstvou studenou vodu, aby se zajistilo, že mlha bude působit jak má. Nikdy nepoužívejte 
horkou vodu, došlo by k poškození difuzéru. Pokud produkt nepoužíváte, odpojte jej od napájení. 
Pokud přístroj nepoužíváte, vylijte vodu a vysušte jej. Produkt čistěte vlhkým hadříkem a zabraňte 
vniknutí vody do zařízení v horní části difuzéru. Difuzér není voděodolný, nepolévejte ho a 
neponořujte do vody či jiných kapalin. Při čištění nepoužívejte benzín, alkohol, ani jiné organické 
čistící prostředky. Je-li kabel nebo jiná část difuzéru poškozena, difuzér nepoužívejte a kontaktujte 
prodejce. Nepoužívejte produkt bez vodní náplně, došlo by k jeho poškození!  
Technické specifikace:  
Materiál: plast  
Rozměry: 7,8 x 7,8 cm 
Hmotnost: 106 g 

Obsah nádoby na tekutinu: 300 ml  
Napájení: 5 V  
Spotřeba: 2 W 


