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Dyfuzor olejków eterycznych EGG BAMBOO 

Instrukcja obsługi 

1) Zdejmij ceramiczną pokrywę, napełnij urządzenie miękką wodą (150 

ml) i w końcu dodaj 3–5 kropli Twojego ulubionego olejku eterycznego. 

Używaj tylko miękkiej wody i regularnie czyść oscylator wodą z płynem 

do mycia lub octem. Reklamacje z powodu kamienia wodnego nie 

zostaną uznane. 

2) Podłącz urządzenie do zasilania i naciśnij przycisk 

Pierwsza intensywność pary 

 Delikatnie przytrzymaj ikonę  (pierwsza intensywność pary) – 

zapali się 2., 3., i 4. dziurka, dyfuzor pracuje bez przerwy, wyłączy 

się dopiero wtedy, kiedy zabraknie wody 

 Delikatnie przytrzymaj ikonę  drugi raz, świeci 2. dziurka, a 

urządzenie rozprowadza parę co 10 sekund 

 Przytrzymaj ikonę  po raz trzeci, pali się 3. dziurka 

(urządzenie wyłączy się po 2 godzinach pracy) 

 Przytrzymaj ikonę  po raz czwarty, pali się 4. dziurka 

(urządzenie wyłączy się po 4 godzinach pracy) 

 Przytrzymaj ikonę  po raz piąty, a dyfuzor się wyłączy 

 
 

Druga intensywność pary 

 Przytrzymaj ikonę  przez dłuższy czas – zapalą się wszystkie 4 

światła, dyfuzor pracuje bez przerwy, wyłączy się dopiero wtedy, 

kiedy zabraknie wody 

 Przytrzymaj ikonę  po raz drugi, świeci 2. dziurka, a urządzenie 

rozprowadza parę co 10 sekund
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 Przytrzymaj ikonę  po raz trzeci, pali się 3. dziurka (urządzenie 

wyłączy się po 2 godzinach pracy) 

 Przytrzymaj ikonę  po raz czwarty, pali się 4. dziurka (urządzenie 
wyłączy się po 4 godzinach pracy) 

 Przytrzymaj ikonę  po raz piąty, a dyfuzor się wyłączy 

 
 

Światło 

 Ikona przytrzymaj, a dyfuzor zapali się i samoczynnie zmienia kolor 

 Ikona wybierz pożądany kolor stopniowo naciskając przycisk 

 Ikona przytrzymaj przez dłuższy czas, a wyłączysz oświetlenie 

 
 

Rozwiązywanie problemów 
 

 
Sytuacja Przyczyna Rozwiązanie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Brak 
mgiełki 

 
 

Urządzenie nie jest 
podłączone do sieci 

 

Podłącz urządzenie do zasilania i 
naciśnij przycisk MIST/TIMER 

 

Za mało wody 

 

Dodaj odpowiednią ilość wody 

              

             Za dużo wody 

 
Wylej wodę tak, aby nie przekraczała 

wskazanego poziomu 

        
 

Ceramiczny dysk jest pokryty kamieniem 
wodnym 

 
 

 
Wyczyść dysk ceramiczny 

Otwór wylotowy mgiełki jest 
zapchany 

 
- woda lub inne zanieczyszczenie 

 
Wyczyść otwór wylotowy 
mgiełki przy użyciu wacika 
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