
1.  K čištění čipu páry použijte měkký hadřík
2.  Dbejte, aby nevnikla voda do ventilačního otvoru.
3.  Dbejte na to, aby přístroj byl umístěn rovně.

4.  Dbejte na to, aby zástrčka pro DC konektor byla před připojením
     suchá.

Při vylévání vody z 
přístroje zakryjte palcem 
otvor pro výstup vzduchu.

Dbejte, aby voda 
nevnikla do otvoru pro 
výstup vzduchu.

Nesprávná poloha Vždy umístěte do 
rovné polohy.

Pro otevření otočte po směru 
hodinových ručiček.

5.  Neomývejte nádobu na vodu přímo pod tekoucí vodou.
6.  Neotírejte čip páry za použití síly.
7.  Dbejte na to, aby voda při doplňování nevnikla do ventilačního otvoru.
8.  Vždy udržujte okraj mezi nádobou na vodu a základnou suchý.
9.  Během provozu dbejte na to, aby byl přístroj umístěn mimo dosah dětí.

10.  Umístěte přístroj v dostatečné vzdálenosti od zařízení, která vyzařují
       teplo, např. topidla, vařiče, hořáky apod. Vždy používejte v dobře 
       větraném prostoru.

Starší osoby a děti by měly používat přístroj
pouze pod dohledem.

V tabulce uvedeny pouze převládající barvy

Funkce tlačítek

M
(Režim páry)

Tlačítko Počet stisknutí

1x

L
(Režim světla)

Funkce
Začátek rozptylu v prvním režimu
Přechod na druhý režim
Zastavení rozptylu
Automatická změna barev
Modré světlo
Červené světlo
Zelené světlo
Modročervené světlo
Červenozelené světlo
Zelenomodré světlo
Modro-červeno-zelené světlo
Světlo vypnuto

“W”

“P”
Pokud je přístroj zapojen do sítě, svítí „W“

„P“ blikne jen jednou, pokud není v nádobce dostatek vody. 
 Poté kontrolka zhasne a přístroj se vypne. 

„P“ svítí, pokud je přístroj v provozu, bliká v případě přerušení.

Režim Popis režimu Stav světelné
kontrolky

První režim

Druhý režim „P“ svítí nepřetržitěNepřetržitý výstup páry

Výstup páry po 3 minuty,
pak 1 minuta pauza

Při přerušení 
bliká „P“

Stav Indikace

W

P

Nesvítí

Svítí

Bliká

Popis režimů provozu

Nepřipojeno do elektrické sítě

Připojeno do elektrické sítě

Přístroj není spuštěn

Přístroj je spuštěn

Pauza – provoz přerušen

Protiskluzová podložka

Zástrčka pro 
konektor

Indikační kontrolka

Ventilátor

Nádoba na vodu
Ventilační otvor

Čip páry

Víko nádoby na vodu

Otvor pro vstup vzduchu

Bajonet

Otvor pro výstup páry

Stanovení správné kapacity

Čip páry Udržujte hladinu vody pod úrovní
čtvercové plošiny.
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Popis
Název Příkon Napětí Frekvence

Aroma difuzér

Pohled zepředu Pohled zezadu

Kryt

Základna

Otvor pro 
výstup páry

Indikační kontrolka

Tlačítko pro
režim páry

Zástrčka pro konektor DC Tlačítko pro
režim světla

Otvor pro 
výstup páry

Spodní pohled

Pohled dovnitř základny

Části: Grafické schéma

Ryska pro maximální 
výšku hladiny

Ryska pro maximální 
výšku hladiny

Světelná indikace
Světelná
kontrolka

Nesvítí

Svítí

2x
3x

bez stisknutí
1x
2x
3x
4x
5x
6x
7x
8x

Bezpečnost

Umístěte přístroj vodorovně
na pracovní plochu.

Pootočte krytem a 
sejměte jej.

Pomocí bajonetu otevřete 
nádobu na vodu.

Nalijte do nádoby vodu –
max. 100ml

Přidejte 3-5 kapek
esenciálního oleje.

Připojte konektor DC. Zakryjte nádobu na vodu 
a pootočte krytem, aby se 
obě části pevně spojily.

Připojte do elektrické sítě 
(100-240V / 50-60hz)

Postup

Návod k obsluze:
Aroma difuzér DISC



0

Funkce
- Dekorace, která svým příjemným designem zpříjemní váš byt.
- Noční světlo / Světlo na pozadí
- Ideální pro použití s esenciálními oleji.
- Ultrazvukový zvlhčovač vypouští studenou páru.
- Možno využít pro sterilizaci, přidáte li pár kapek alkoholu nebo octa.
- Nízká spotřeba energie.
- Automatické vypnutí v případě nízké hladiny vody.
- Intervalový režim pro zvýšení doby provozu (až 6 hodin).

Čištění a údržba:
1.  Pokud přístroj nepoužíváte, odpojte jej z elektrické sítě.
2.  Pokud přístroj nepoužíváte delší dobu, dbejte na to, aby nádoba na vodu byla prázdná.
3.  Pravidelně čistěte čip páry.
4.  Skladujte na vhodném místě, abyste zabránili poškození.

Řešení problémů:

Jak správně čistit:

Problémy Příčiny Způsoby řešení

Světelná kontrolka indikuje problém; 

Nevychází pára.

Světelná kontrolka neindikuje 

problém; Nevychází pára.

Světelná kontrolka indikuje nízkou hladinu 

vody; Výška hladina vody dostatečná.

Vychází pouze malé množství páry.

Přístroj není správně připojen do 
elektrické sítě. Hladina vody pod úrovní 
nutnou pro správný provoz.

Ucpaný ventilační otvor nebo vlhký kryt
nádrže na vodu.

Kovový snímač / čip páry je zanesen.

Nádoba je příliš naplněna vodou.

Doplňte vodu a / nebo znovu připojte 
konektor. Stiskněte „M“.

Vyčistěte ventilační otvor a kryt nádrže 
na vodu.

Vyčistěte snímač / čip páry.

Odlijte trochu vody, hladina nesmí 
přesahovat rysku pro maximální hladinu.

Krok

1

2

3

Opatrně vytřete nádobu na vodu pomocí měkkého hadříku a pár kapek prostředku na mytí nádobí

Použijte malé množství vody k vyčistění nádoby. Opatrně vytřete. Opakujte několikrát, dokud nádoba 
není čistá. Dbejte na to, aby voda nevnikla do ventilačního otvoru.

Suchým měkkým hadříkem vyčistěte nádobu a její okraje. Nasaďte zpět kryt. Pokud přístroj 
nepoužíváte, skladujte jej na dobře větraném místě.
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