
Dyfuzor olejków eterycznych HEAD 
 

Nasz najnowocześniejszy dyfuzor olejków eterycznych został zaprojektowany tak, aby 

wykorzystywał to najlepsze zarówno z kultury orientalnej, jak i z najnowszej wiedzy i technologii 

z zakresu nauk zachodnich. Urządzenie za pomocą ultradźwięku rozprowadza olejki eteryczne w 

postaci zimnej mgiełki mikrocząsteczek o wielkości 5 mikrometrów, wypuszczając w powietrze 

aktywne składniki i aniony. Oddaj się całkowicie naturalnej aromaterapii, która stwarza kojącą 

atmosferę ciepła domowego, a także poprawia wygląd skóry i nawilża ją. 

Uwaga: Wystarczy kilka kropli kojącego olejku eterycznego i będziesz mógł cieszyć się niezakłóconym 

snem przez całą noc. 
 

1. Naciśnij przycisk MIST/TIMER, aby wyłączyć urządzenie i odłącz adapter 
 

2. Zdejmij pokrywę A i pokrywę B z dyfuzora 
 

3. Wylej wodę z pojemnika we wskazanym miejscu.  
UWAGA: NIE WYLEWAJ WODY PRZEZ OTWÓR WYLOTOWY MGIEŁKI 
4. Do czyszczenia użyj bawełnianego wacika lub miękkiej szmatki  
 
Uwaga: 
1. W celu lepszego rozprowadzania mgiełki zaleca się używanie wody wodociągowej. 

2. W przypadku, że podczas pracy z powodu nieostrożności urządzenie przewróci się, a woda 

przedostanie się do środka urządzenia, natychmiast odłącz adapter od sieci i wylej wszystką wodę 

z dyfuzora. Pozostaw urządzenie w dobrze wentylowanym miejscu przynajmniej przez 3 dni, aby 

zapewnić, że będzie całkowicie suche przed dalszym użyciem. Jeśli dyfuzor nie działa prawidłowo, 

zapoznaj się z następującymi instrukcjami: 
 

Problem Przyczyna Rozwiązanie 

 
 
 
 
 

 
Nie tworzy się 

mgiełka 

 
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 

 
Otwór wylotowy mgiełki 

jest zapchany 

Wyczyść otwór 

wylotowy mgiełki przy 

użyciu wacika 

Dysk ceramiczny jest 

zużyty po ok. 3 000 

godzinach pracy 

Skontaktuj się ze 

sprzedawcą w celu 

wymiany dysku 

ceramicznego na nowy 



Ważne uwagi przed użyciem: Instrukcja obsługi 

1) Zdejmij pokrywę A i pokrywę B 

2) Napełń zbiornik na wodę do linii MAX 

3) Dodaj 3–5 kropli Twojego ulubionego olejku eterycznego do wody 

4) Przymocuj z powrotem pokrywy A i B 

5) Podłącz adapter do sieci i naciśnij przycisk MIST 

6) Upewnij się, że obudowa urządzenia stoi na równym podłożu i nie kołysze się 
 

01: Otwór wylotowy mgiełki 

02: Pokrywa A 

03: Pokrywa B 

04: Zbiornik na wodę  

05: Otwór wentylacyjny 
06: Kreska wskazująca maksymalny poziom wody  
07: Przycisk MIST do trybu mgiełki 

08: Przycisk LIGHT do trybu oświetlenia 

09: Lampka kontrola trybu ciągłej mgiełki  
10: Lampka kontrolna trybu naprzemiennej mgiełki 
11: Lampka kontrolna trybu timera – 1 godzina  
12: Lampka kontrolna trybu timera – 2 godziny  
13: Adapter 

 

i: 
 

Przycisk MIST/TIMER do tworzenia mgiełki 
 

Naciśnięcie 1x – tryb nieprzerwanego generowania mgiełki, oświetlenie LED 
Naciśnięcie 2x – tryb przerywanego generowania mgiełki (co 10 sekund na 10 sekund)  

Naciśnięcie 3x – tryb mgiełki – timer ustawiony na 1 godzinę 

Naciśnięcie 4x – tryb mgiełki – timer ustawniony na 2 godziny 
 

 
Przycisk LIGHT do ustawiania koloru oświetlenia LED 

 

Każde naciśnięcie przycisku LIGHT| zmienia kolor oświetlenia LED: 

zmienne kolory – stały kolor – oświetlenie wyłączone 

Każde naciśnięcie przycisku LIGHT zmienia intensywność oświetlenia: 

100% - 50% - 25% - oświetlenie wyłączone 
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