
Instrukcja obsługi dyfuzorów olejków eterycznych SMART, SMART 

plus, RED BOTTLE 
 

Zastosowanie 
Urządzenie może być używane wyłącznie do celów, do których zostało przeznaczone, 

mianowicie jako ultradźwiękowy dyfuzor olejków wonnych i eterycznych. Jakikolwiek inny 

sposób użycia uważany jest za niewłaściwy, a zatem niebezpieczny. Sprzedawca nie 

ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek niewłaściwego lub 

nieprawidłowego używania urządzenia. 

 

Właściwości 

Urządzenie rozprowadza Twój ulubiony zapach po pomieszczeniu. Podczas dyfuzji 

ultradźwiękowej esencja zapachowa nie jest spalana tak, jak w przypadku zwykłych lamp 

aromatycznych, ale jest uwalniana stopniowo przez rozpylanie i stopniowe 

odparowywanie wody. Proces ten prowadzi do naturalnego nawilżania powietrza w 

pomieszczeniu, które dodatkowo uzyskuje nowy zapach. Dyfuzor ultradźwiękowy służy 

także jako element wyposażenia wnętrza. Urządzenie generuje lekką mgiełkę i razem z 

oświetleniem LED w delikatnych kolorach pastelowych przyczynia się do stworzenia 

przytulnej, relaksującej atmosfery. Ze względu na produkowanie pary podczas efektu 

mgiełki urządzenie zawsze musi być umieszczone na powierzchni odpornej na wilgoć. 

 

Instrukcje ogólne 

Po rozpakowaniu urządzenia sprawdź, czy otrzymałeś dyfuzor w komplecie i bez 

widocznych uszkodzeń. W razie jakichkolwiek wątpliwości nie włączaj urządzenia i 

skontaktuj się ze sprzedawcą. Przed podłączeniem urządzenia do sieci upewnij się, że 

parametry produktu odpowiadają sieci elektrycznej, z której korzystasz. Używaj tylko i 

wyłącznie zasilacza, który otrzymałeś razem z urządzeniem. Do podłączenia urządzenia nie 

używaj przedłużaczy i listew wielogniazdkowych. Nie owijaj urządzenia w żaden materiał. 

Regularnie sprawdzaj stan kabla zasilającego, wtyczki i adaptera i nie używaj urządzenia w 

przypadku ich uszkodzenia lub usterki. Korzystanie z dowolnego urządzenia elektrycznego 

wymaga przestrzegania kilku podstawowych zasad, takich jak – nie zostawiaj urządzenia 

bez nadzoru, nie wyciągaj wtyczki z gniazdka pociągnięciem za kabel zasilający, nie 

wystawiaj urządzenia na działanie warunków atmosferycznych, trzymaj go z dala od 

źródeł ciepła, nie pozwól, by korzystały z niego dzieci lub osoby niekompetentne bez 

nadzoru. Unikaj wstrząsów i uderzeń do urządzenia, które mogłyby prowadzić do 

uszkodzenia delikatnych elementów elektronicznych. Nie włączaj urządzenia, jeśli zbiornik 

na wodę jest pusty. Przed każdym czyszczeniem lub konserwacją odłącz urządzenie od 

zasilania przez wyciągnięcie kabla zasilającego z gniazdka. Zapewnij, aby urządzenie nie 

wydmuchiwało mgiełki bezpośrednio na inne urz. elektryczne i nigdy nie umieszczaj 

innych urz. elektrycznych na otwór wylotowy mgiełki w górnej części urządzenia. W 

przypadku usterki lub nieprawidłowej pracy należy natychmiast wyłączyć urządzenie i nie 



manipulować nim. Jeżeli postanowisz już nie korzystać z urządzenia, konieczna jest jego 

likwidacja zgodnie z ustawą o utylizacji urządzeń elektrycznych i urządzeń zawierających 

elementy elektryczne. 

 

Opis części 

A – ceramiczna pokrywa, B – baza, C – gniazdko, D – przycisk do włączania / wyłączania,  

E – otwór wentylacyjny, F – kreska maksymalnego poziomu wody, G – adapter elektryczny 

 

Specyfikacja techniczna 

Dyfuzor ultradźwiękowy – Napięcie wejściowe: AC AC 100 ~ 240 V ~ 50/60 Hz  

Moc: 12 W Pojemność zbiornika: 120 ml Częstotliwość ultradźwięków: KHz 1700 +- 40  

Żywotność dysku ceramicznego: ok. 2 000 godzin.  

Zasilacz AC/DC. Napięcie wejściowe: AC 100 ~ 240 V ~ 50/60 Hz  

Napięcie wyjściowe: DC 24 V ~ 500 mA 

 

Instrukcja obsługi  

Ostrożnie wyjmij dyfuzor z opakowania i upewnij się, że urządzenie bądź jego części nie 

noszą śladów uszkodzenia. W przypadku wykrycia uszkodzeń nie korzystaj z urządzenia i 

skontaktuj się ze sprzedawcą. 2. Znajdź odpowiednie miejsce do ustawienia urządzenia. 

Wybierz taką powierzchnię, która jest płaska, stabilna, chroniona przed wpływami 

zewnętrznymi i całkowicie wodoodporna. Nie umieszczaj urządzenia bezpośrednio obok 

mebli ani na powierzchniach, które mogą zostać uszkodzone przez działanie wilgoci lub w 

przypadku wylewu wody. 3. Urządzenie należy odłączyć od gniazdka. 4. Zdejmij szklaną 

lub ceramiczną pokrywę. 5. Napełnij zbiornik wodą aż do poziomu zaznaczonego kreską. 

Można użyć wody z kranu lub mineralnej o temperaturze pokojowej. Zalecana objętość 

wody to minimalnie 40 ml, a maksymalnie 120 ml. Poziom wody powinien znajdować się 

powyżej czujnika poziomu wody, w przeciwnym razie urządzenie nie będzie działało. 

Upewnij się, że nie zagraża wyciek wody. 6. Dodaj krople olejku eterycznego do pojemnika 

z wodą (zwykle wystarcza 5 do 10 kropli w zależności od wymaganej intensywności 

zapachu). Z urządzenia można korzystać tylko w połączeniu z olejkami rozpuszczalnymi w 

wodzie. Zalecamy stosowanie szerokiej gamy olejków eterycznych 7. Umieść pokrywę na 

bazę urządzenia i upewnij się, że znajduje się we właściwej pozycji. Jeżeli pokrywa nie 

została prawidłowo przymocowana do bazy, woda może wyciekać z urządzenia, co może 

prowadzić do uszkodzenia elementów elektrycznych lub powierzchni mebli. 8. Podłącz 

adapter do gniazdka elektrycznego i włącz urządzenie. Jeśli urządzenie jest podłączone do 

gniazdka i pracuje, nigdy nie przenoś go, nie przechylaj ani nie próbuj wylewać z niego 

wody. 

 

 

 

 



Włączenie i obsługa urządzenia 
Wlej wodę do zbiornika i podłącz urządzenie do zasilania. 

Pierwsze naciśnięcie przycisku: Dyfuzor włącza się i rozpoczyna wydmuchiwanie 

delikatnej mgiełki rozprowadzającej zapach po pomieszczeniu. Wraz z włączeniem 

urządzenia włącza się także podświetlenie LED, które regularnie zmienia kolor. 

(Standardowa mgiełka) 

Drugie naciśnięcie przycisku: Wydmuchiwanie wysokiej mgiełki w krótkich odstępach 

czasu 

Trzecie naciśnięcie przycisku: Urządzenie pracuje w 30sekundowych odstępach (30 s 

mgiełki, 30 s przerwy)  

Czwarte naciśnięcie przycisku: Urządzenie pracuje przez 2 godziny 

Piąte naciśnięcie przycisku: Wyłączenie dyfuzora 

 

 

Uwagi dotyczące bezpieczeństwa 

Umieść zasilacz elektryczny w bezpiecznej odległości od wilgoci wytwarzanej przez 

urządzenie. Jeżeli mgiełka jest nadmiernie wilgotna, może to być spowodowane wodą. 

Wlej świeżą wodę do zbiornika. Gdy poziom wody jest za niski, urządzenie automatycznie 

wyłączy się i miga, dopóki nie uzupełnisz wystarczającej ilości wody w ilości co najmniej 

powyżej poziomu czujnika niskiego poziomu wody. Nie przechylaj ani nie przesuwaj 

urządzenia, nie próbuj wylewać z niego wody ani jej dolewać, jeśli jest ono włączone i 

podłączone do zasilania. 

 

Czyszczenie i konserwacja 

Przed każdym czyszczeniem należy wyłączyć urządzenie i wyjąć wtyczkę kabla zasilającego 

z gniazdka. Po każdym użyciu oczyść bazę urządzenia delikatną, lekko wilgotną szmatką, 

aby zapobiec tworzeniu się kamienia i plam. Kamień osadzony na ceramicznym dysku ma 

negatywny wpływ na pracę urządzenia i skraca jego żywotność. Zwłaszcza jeśli nie 

używasz urządzenia codziennie, ale tylko czasami, ważne jest, aby wyczyścić go po każdym 

użyciu i zadbać, aby wyschło. Do czyszczenia urządzenia należy nie stosować szczotek, 

chemicznych środków czyszczących, środków do mycia okien, mebli itp. Tylko do 

czyszczenia szklanej lub ceramicznej pokrywy dyfuzora można użyć delikatnego środka 

czyszczącego. Zalecamy całkowite opróżnienie i wyczyszczenie zbiornika za każdym razem, 

kiedy używasz innego rodzaju olejków eterycznych i za każdą zmianą wody, aby 

eliminować ryzyko uszkodzenia urządzenia i powstawania nieprzyjemnych zapachów. 

Utrzymuj urządzenie w czystości i suche, jeśli nie używasz go przez dłuższy czas. Tylko 

regularne zmienianie wody, czyszczenie i konserwacja dyfuzora prowadzą do utrzymania 

wydajności tworzenia mgiełki i przedłużenia żywotności całego dyfuzora. 




