Návod k obsluze aromadifuzéru FOG
Technické parametry
napětí: 12V, příkon: 12W, hmotnost: 300 g, objem nádržky: 300 ml, provozní teplota: 0 - 40 st. C
Ovládání
Sundejte kryt difuzéru, nalijte vodu do nádržky, přidejte 3 – 5 kapek esenciálního oleje, nasaďte zpět
kryt a dále ovládejte tlačítky L a M:
režim tlačítka L (LIGHT - osvětlení):
1x stlačení – zapnutí osvětlení
2x stlačení – výběr barvy osvětlení (počkejte si na požadovanou barvu a zmáčkněte tlačítko)
3x - 17x stlačení – výběr příslušné barvy: červená, tmavá červená, fluorescentní zelená, fluorescentní
tmavě zelená, zelená, tmavě zelená, modrá, tmavě modrá, nachová, tmavá nachová, purpurová,
tmavá purpurová, bílá, tmavě růžová, vypnutí výběru barvy.
přidržení tlačítka - vypnutí difuzéru
režim tlačítka M (MIST – mlha, pára):
1x stlačení – jemný proud páry
2x stlačení – silný proud páry
3x stlačení – vypnutí režimu foukání páry

Řešení problémů
Symptom

Příčina

Kontrolky svítí, ale 1. Otvor pro výstup páry je zanesen.
přístroj málo
fouká nebo vůbec 2. Příliš vysoká hladina vody.

Kontrolky nesvítí

Řešení
1. Vyčistěte otvor pro výstup páry.
2. Vylijte část vody tak, aby hladina
nepřesahovala rysku pro maximální
hladinu.

3. Kryt zásobníku na vodu není
řádně nasazen.

3. Nasaďte správně kryt zásobníku na
vodu.

4. Voda vnikla dovnitř přístroje až na
desku plošného spoje.

4. Odpojte přístroj a nechejte ho řádně
vyschnout alespoň 3-5 dnů.

5. Nesprávné zapojení přístroje

5. Zkontrolujte zapojení přístroje – stlačte
tlačítko M.

1. Přístroj není řádně zapojen do
elektrické sítě.

1. Zapojte přístroj do elektrické sítě.

2. Deska plošného spoje je
poškozena.

2. Kontaktujte technickou podporu.

Údržba přístroje
1. K čistění otvoru výstupu páry použijte vatovou tyčinku.
2. Nádobu na vodu čistěte pravidelně alespoň jednou týdně.
3. Zabraňte vniknutí vody do vzduchového otvoru.
4. Při používání přístroje pravidelně větrejte. Zabráníte tak vzniku plísní.
5. K čištění přístroje používejte měkký hadřík, nejlépe bavlněný.
6. Nekapejte esenciální olej přímo do otvoru pro výstup páry, pouze do vody. Zamezíte tím jeho
ucpání.
7. Používejte vodu teploty max. 60 st. C.
8. Spodní část přístroje udržujte v suchu a čistotě.
9. Přístroj umístěte mimo dosah dětí.
10. Neumísťujte přístroj do prostředí s teplotou vyšší než 40 st. C a nižší než 0 st. C, na nestabilní
místa, jako je třes nebo naklonění.
11. Neumísťujte přístroj do prostředí se silným magnetismem, do prostředí prašného a vlhkého.
12. Používejte čistý a kvalitní esenciální olej pro zachování Vašeho zdraví (nekvalitní olej může také
zavinit poškození přístroje).
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