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Dyfuzor olejków eterycznych IGLOO 

Wystarczy dodać 8–10 kropli wybranego olejku eterycznego na filtr wewnątrz dyfuzora, aby 

przemienić pomieszczenie w przyjemnie pachnącą oazę. Dyfuzor ze złączem USB można również użyć 

jako lampkę, po 3 godzinach ładowania /przy użyciu kabla USB w opakowaniu/ pracuje do 10 godzin. 

Dzięki niewielkim wymiarom 9 × 9 × 8 cm i niskiej wadze 118 gramów nadaje się również do 

samochodu. Dyfuzor olejków eterycznych IGLOO został wyposażony w silikonowe podkładki 

zapewniające całkowicie bezpieczną pracę urządzenia na jakiejkolwiek powierzchni. 

Instrukcja obsługi IGLOO 

1) Zdejmij pokrywę dyfuzora 

2) Dodaj kilka kropli olejku eterycznego na filcowe kółko wewnątrz urządzenia (uwaga, do 

dyfuzora nie dodaje się wody, użyj tylko olejku eterycznego) 

3) Przymocuj z powrotem pokrywę 

4) Naciśnij lewy przycisk L, aby włączyć oświetlenie 

5) Naciśnij prawy przycisk M, aby włączyć mgiełkę 
 

Tryb przycisku L (oświetlenie): 

Naciśnięcie 1x – wybór jednego z 7 wariantów oświetlenia LED 
 

Naciśnięcie 2x – wybór koloru oświetlenia (wybierz pożądany kolor i naciśnij przycisk)  

Naciśnięcie 3x – wybór koloru ciepłego białego 

Naciśnięcie 4x – wybór koloru różowego 

Naciśnięcie 5x – wyłączenie dyfuzora 

Tryb przycisku M (mgiełka): 

Naciśnięcie 1x – włączenie mgiełki 

Naciśnięcie 1x – wyłączenie mgiełki 

Ładowanie urządzenia (nie używaj urządzenia podczas ładowania) 
 

1) Użyj kabla USB do ładowania dołączonego w opakowaniu, otwór znajduje się z tyłu 

urządzenia (po drugiej stronie przycisków) 

2) Czas ładowania: 3 godziny 

3) Sygnalizacja ładowania: podczas ładowania świeci się czerwone światło, które po naładowaniu się 
wyłączy 

4) W wypadku naładowania poniżej 30% włączy się ostrzeżenie – czerwone światło migające 30x co 
trzy minuty 

5) W wypadku naładowania poniżej 15% czerwone światło mignie 30x a następnie się wyłączy 
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