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Aromadifuzér MOSAIC BAMBOO 
Ovládání přístroje 

1) sundejte keramický kryt a naplňte přístroj měkkou vodou cca 150 ml a 
přidejte 3-5 kapek oblíbeného esenciálního oleje. Používejte pouze 
měkkou vodu a oscilátor pravidelně čistěte jarovou vodou nebo octem. 
Na reklamace z důvodu zanesení vodním kamenem nebude brán zřetel. 

2) Zapojte přístroj do sítě a stiskněte ovládací tlačítko 

První intenzita páry 

 Ikonu jemně přidržet (první intenzita páry) – rozsvítí se 2,3 a 4 
dírka, difuzér je v chodu nepřetržitě, vypíná až dojde voda 

 Ikonu podruhé přidržet, zůstane svítit dírka 2 (interval co 10 
sekund vypouští páru) 

 Ikonu potřetí přidržet, zůstane svítit dírka 3 (režim po dvou 
hodinách vypíná) 

 Ikonu počtvrté přidržet, zůstane svítit dírka 4 (režim po 4 
hodinách vypíná) 

 Ikonu popáté difuzér vypínáme  

 

Druhá intenzita páry 

 Ikonu přidržíme delší dobu – rozsvítí se všechny 4 kontrolky, 
difuzér je v chodu nepřetržitě, vypíná až dojde voda 

 Ikonu podruhé přidržet, zůstane svítit dírka 2 (interval co 10 
sekund vypouští páru) 



 Ikonu potřetí přidržet, zůstane svítit dírka 3 (režim po 2 hodinách 
vypíná) 

 Ikonu počtvrté přidržet, svítí dírka 4 (režim po 4 hodinách vypíná) 
 Ikonu popáté difuzér vypínáme 

 

Světlo 

 Ikonu přidržet, difuzér se rozsvítí a mění samovolně barvy 
 Ikonu postupným mačkáním ikony měníme barvy 
 Ikonu delším přidržením se světlo vypne 

 

Řešení problémů 

 
 

Situace Příčina Řešení 
 

  

Přístroj není zapojen do sítě 

Zapojte přístroj do sítě a 
 

 

stiskněte spínač MLHA / ČAS 

 

  
 

   
 

Netvoří 

Nedostatek vody Doplňte odpovídající množství vody 
 

  
 

se Příliš mnoho vody, přesahuje Vylijte vodu tak, aby nepřesahovala 
 

mlha rysku pro maximální hladinu rysku pro maximální hladinu 
 

 Keramický disk je pokryt 

Vyčistěte keramický disk 

 

 

vodním kamenem 

 

  
 

   
 

 Otvor pro výstup páry je zanesen Vyčistěte otvor pro výstup 
 

 - vodou nebo jinou nečistotou páry pomocí vatové tyčinky 
 

   
 


