
70 ml

1.  Zařízení musí být umístěno rovné ploše
2.  Sejměte vnější kryt z tělesa přístroje
3.  Sejměte z nádoby na vodu víko s trubicí
4.  Nalijte do nádoby vodu - max.70ml
5.  Nasaďte zpět víko s trubicí a vnější kryt
6.  Zapojte konektor napájecího adapteru do zdířky
     na zadní straně přístroje.
7.  Zapojte adaptér do zásuvky elektrické sítě. 
     Indikátor sítě (prostřední LED) na přístroji svítí 
     nepřetržitě
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Odměrka Adaptér Tento návod

Otvor pro
výstup páry

Zástrčka pro připojení
do elektrické sítě

Nádoba na vodu

Víko s trubicí

Tlačítko pro 
režim světla Tlačítko pro

režim páry

Indikační kontrolky

Příprava ke spuštění

Připraven - 
zapojen do 
sítě

V provozu - 
probíhá 
rozptyl

Pauza – 
rozptyl 
přerušen

Bez vody - 
nutno 
doplnit

Aroma difuzér

Model GX-04K

Než začnete přístroj používat, přečtěte si pozorně
tento návod a mějte jej po ruce pro případ potřeby.

Příslušenství v tomto balení

Popis jednotlivých částí

1.  Nenechávejte přístroj v dosahu dětí. Nejedná se o hračku!
2.  Starší lidé a děti by neměli používat přístroj bez dozoru.
3.  Nepohybujte přístrojem, pokud je naplněn vodou.
4.  Nezapínejte přístroj, pokud je umístěn na šikmém povrchu.
5.  Nepřeplňujte nádobu na vodu.
6.  Pro optimální výkon používejte vodu z kohoutku.
7.  Pokud přístroj nepoužíváte delší dobu, vylijte zbývající 
     tekutinu, aby nezačala zapáchat.
8.  Čistěte nádobku na vodu 1x týdně.
9.  Používejte pouze adaptér dodaný s tímto přístrojem.

Napětí 240V /50Hz nebo 100V/60Hz
Proud 1A
Vstupní napětí 12V
Příkon  12W

Indikační kontrolky

SVÍTÍ

NESVÍTÍ

Režimy Popis režimu Stav světelné 
kontrolky

První režim

Druhý režim Nepřetržitý rozptyl

Rozptyl vůně po 3 minuty, pak 1 minuta
pauza

Popis režimů provozu

Funkce tlačítek SVÍTÍ

SVÍTÍ

SVÍTÍ

BLIKÁ

BLIKNE (1X)

NESVÍTÍ

Při přerušení 
rozptylu bliká „P“
„P“ svítí 
nepřetržitě

Specifikace

Údržba a bezpečnost

 Vnější kryt

V tabulce uvedeny pouze převládající barvy

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

2x
3x

bez stisknutí
1x
2x
3x
4x
5x
6x
7x
8x


