
Instrukcja obsługi dyfuzora olejków eterycznych FOG 

Parametry techniczne 

Napięcie: 12 V, moc: 12 W, waga: 300 g, objętość pojemnika: 300 ml, temperatura robocza: 
0–40 °C 

Instrukcja obsługi 

Zdejmij pokrywę dyfuzora, napełnij zbiornik wodą, dodaj 3–5 kropli olejku eterycznego, 

przymocuj z powrotem pokrywę i następnie użyj przycisków L i M: 

Tryb przycisku L (LIGHT – oświetlenie): 

Naciśnięcie 1× – włączenie oświetlenia 

Naciśnięcie 2× – wybór koloru oświetlenia (zaczekaj na kolor, który chcesz, i naciśnij 
przycisk) 

Naciśnięcie 3 do 17× – wybór konkretnego koloru: czerwony, ciemnoczerwony, 

fluorescencyjny zielony, fluorescencyjny ciemnozielony, zielony, ciemnozielony, niebieski, 

ciemnoniebieski, purpurowy, ciemnopurpurowy, fioletowy, ciemnofioletowy, biały, 

ciemnoróżowy, wyłączenie wyboru koloru. 

Przytrzymanie przycisku – wyłączenie dyfuzora 

Tryb przycisku M (MIST – mgiełka, para): 

Naciśnięcie 1× – delikatna mgiełka 

Naciśnięcie 2× – intensywna mgiełka 

Naciśnięcie 3× – wyłączenie trybu wydmuchiwania mgiełki 

 

 
Rozwiązywanie problemów 

 

Objaw Przyczyna Rozwiązanie 

 
 
 
 
 

Lampki świecą, 
ale dyfuzor 

wydmuchuje mało 
mgiełki lub żadną 

1. Otwór wylotowy mgiełki jest 
zatkany. 

1. Wyczyść otwór wylotowy pary. 

 

2. Za dużo wody. 

2. Wylej nieco wody tak, aby jej poziom 
nie przekraczał kreski maksymalnego 

poziomu. 

3. Nieprawidłowo przymocowana 
pokrywa zbiornika na wodę. 

3. Przymocuj prawidłowo pokrywę 
zbiornika na wodę. 

4. Woda przedostała się do 
urządzenia aż do płytki drukowanej. 

4. Odłącz urządzenie od zasilania i 
pozostaw go w suchym miejscu co 

najmniej przez 3–5 dni. 

5. Urządzenie jest niewłaściwie 
podłączone. 

5. Sprawdź podłączenie urządzenia – 
naciśnij przycisk M. 

 
 

Lampki nie palą 
się 

1. Urządzenie nie jest prawidłowo 
podłączone do sieci. 

1. Podłącz urządzenie do sieci 
elektrycznej. 

2. Płytka drukowana urządzenia jest 
uszkodzona. 

2. Skontaktuj się ze wsparciem 
technicznym. 



 

Konserwacja urządzenia 

1. Do czyszczenia wylotu powietrza używaj wacika. 

2. Regularnie (przynajmniej raz w tygodniu) czyść zbiornik na wodę. 

3. Uważaj, by woda nie przedostała się do otworu wentylacyjnego. 

4. Korzystając z urządzenia regularnie wietrz. Zapobiegniesz w ten sposób powstawaniu 
pleśni. 

5. Do czyszczenia urządzenia używaj miękkiej szmatki, najlepiej bawełnianej. 

6. Nie wlewaj olejku eterycznego bezpośrednio w otwór wylotowy pary, tylko do  

    wody. Zapobiegniesz w ten sposób zatkaniu otworu. 

7. Używaj wody o temperaturze najwyżej 60 °C. 

8. Utrzymuj dolną część urządzenia suchą i w czystości. 

9. Umieść urządzenie poza zasięgiem dzieci. 

10. Nie umieszczaj urządzenia w pomieszczeniu o temperaturze powyżej 40 °C i  

     poniżej 0 °C oraz w niestabilnych miejscach, które trzęsą się lub są nachylone . 

11. Nie umieszczaj urządzenia w miejscach, w których oddziałuje na nie duża siła 
magnetyczna, jak również w miejscach zakurzonych i wilgotnych. 

12. Stosuj czysty, wysokiej jakości olejek eteryczny, aby zachować swoje zdrowie (złej  

      jakości olejek eteryczny dodatkowo może spowodować uszkodzenie urządzenia). 
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