JungleFUN – návod k použití
Velikost produktu: šířka 102 mm, výška 182–215 mm (dle nasazených oušek)
Materiál: plast, silikon
Příkon: DC24V/12W
Hmotnost: cca 350 g
Objem nádržky: 145 ml
Pokrytí: až 45 m2
Vyrobeno v Číně.
Součástí balení je: difuzér včetně nádržky na vodu s krycím víčkem, vnější horní kryt,
napájecí adaptér, 3 druhy vyměnitelných oušek (medvídek, liška, králíček-od každého 1 pár)
Použití:
Difuzér vždy umístěte na pevný, plochý a rovný povrch!
1. Opatrně zvedněte horní část vnějšího krytu.
2. Zvedněte krycí víčko.
3. Do nádržky na vodu nalijte vodu až po červenou rysku, která značí max. možný
objem.
4. Do vody přidejte 3–5 kapek esenciálního nebo aroma oleje. Množství kapek závisí na
požadované intenzitě provonění, čím více kapek, tím je vůně intenzivnější.
5. Nasaďte zpět krycí víčko
6. Opatrně nasaďte zpět horní část vnějšího krytu.
7. Zapojte difuzér pomocí adaptéru do zásuvky.
8. Zapněte difuzér stisknutím tlačítka „ON/OFF“.
Vyměnitelná ouška – jak je vyměnit?
1. Vybrané ouško vložte zatlačením do příslušného otvoru.
2. Pro jeho výměnu zatlačte na ouško z vnitřní strany horní části vnějšího krytu.
3. Vytáhněte ouško.
Upozornění:
1. Při přemisťování difuzéru se ujistěte, že jej držíte pevně v rukou. Předejdete tak
rozbití nebo rozlití tekutiny.
2. Difuzér musí být umístěný na pevném povrchu. Neumisťujte jej na koberce, na
dřevěné nebo leštěné povrchy nebo nestabilní povrchy.
3. Pro nalévání vody do nádržky zvolte vhodnou nálevku. Nepokoušejte se nádržku
naplnit pod tekoucím kohoutkem, obzvláště, je-li připojen do elektrické sítě.
4. Při nalévání vody do nádržky dbejte na to, aby vždy dosahovala max. po vyznačenou
rysku. Předejdete tak poškození přístroje.
5. Neumisťujte difuzér do blízkosti ventilátorů nebo jiným přívodům vzduchu.
6. Pro nejlepší a nejefektivnější provonění doporučujeme použít čisté esenciální oleje.
7. Pokud není difuzér v provozu, vždy jej odpojte z elektrické sítě.
8. Nikdy neodstraňujte kryt nebo víčko, pokud je difuzér v provozu.
9. Před zapnutím difuzéru se ujistěte, že je nádržka naplněna vodou.
10. Výrobek není hračka. Dítě by s ním mělo manipulovat pouze pod vaším dohledem.
Pozorně si přečtěte návod k použití!
Nastavení difuzéru:
Po zapojení difuzéru do elektriky se difuzér nachází v tzv. STANDBY módu.

Tlačítko „Mist“
- Prvním stisknutím tlačítka difuzér zapnete. Přednastavená doba provozu jsou 2
hodiny - svítí zelené LED světlo s označením „2H“
- Druhým stisknutím tlačítka nastavíte dobu provozu na 4 hodiny – svítí zelené LED
světlo s označením „4H“
- Třetím stisknutím tlačítka nastavíte dobu provozu na 8 hodin přerušovaně (5 minut
provoňuje, 5 minut je pauza) – svítí zelené LED světlo s označením „8H“
- Čtvrtým stisknutím tlačítka difuzér vypnete.
Tlačtíko „Light“ (označené sluníčkem)
- Při zapnutí difuzéru se automaticky zapne světelné podsvícení s měnícími se barvami.
- Prvním stisknutím tlačítka zapnete podsvícení modrou barvou.
- Druhým stisknutím tlačítka zapnete podsvícení žlutou (klasickou) barvou.
- Třetím stisknutím tlačítka zapnete podsvícení fialovou barvou.
- Čtvrtým stisknutím tlačítka podsvícení difuzéru vypnete.
Tlačítko „Music“ (označené notou)
- Hudba začne hrát automaticky se zapnutím difuzéru.
- Vybrat si můžete ze tří hlasitostí, opakovaným stisknutím tlačítka si zvolíte
požadovanou hlasitost (nízká, střední, vysoká) nebo hudbu úplně vypněte.
- Hudbu můžete spustit kdykoliv v režimu „STANDBY“, nezávisle na ostatních
režimech.
Poznámky:
1. Jemné rozdíly v množství produkované mlhy se mohou u jednotlivých zařízení lišit
2. Faktory ovlivňující množství vycházející mlhy: voda, vlhkost, teplota a proudění
vzduchu.
3. Difuzér se automaticky vypne při převrhnutí nebo v případě, že v nádržce dojde voda.
Čištění a údržba:
Před čištěním vždy vypojte difuzér ze zásuvky.
1. Odpojte difuzér ze zásuvky.
2. Zvedněte horní část vnějšího krytu.
3. Zvedněte krycí víčko.
4. Ujistěte se, že v nádržce není žádná voda.
5. Odstraňte z nádržky všechnu zbývající vodu.
6. Použijte vatovou tyčinku a neutrální čistící prostředek a vyčistěte kovový disk
uprostřed nádržky na vodu. Toto opakujte nejméně 2x týdně.
Upozornění:
- Nenamáčejte ani neumývejte tento produkt přímo, mohlo by dojít k mechanické
poruše.
- Nikdy nepoužívejte kyselé čistící prostředky, mohou způsobit jeho mechanické
poškození.
- Po každém použití použijte na omytí bavlněný tampon, namočený v kohoutkové
nebo pramenité vodě. Difuzér následně otřete suchým hadříkem.
- Nádržku na vodu vyčistěte vždy, když chcete použít jiný esenciální olej.

-

Do difuzéru nalijte kohoutkovou nebo pramenitou vodu.
Po použití nebo čištění nechte difuzér uschnout.
Ujistěte se, že z vnitřní nádobky nevystříkla voda ven. Mohlo by dojít k přerušení
elektrického obvodu.

Řešení problémů:
PROBLÉM
Difuzér se nezapne
nebo se vypne před
uplynutím nastavené
doby provozu.

Z difuzéru nevychází
žádná mlha nebo
naopak vychází
abnormální množství
mlhy.

MOŽNÁ PŘÍČINA
V nádržce není voda.
Není správně zapojený
adaptér do zásuvky.
Svítí zelené LED světlo, ale
mlha nevychází.

Mlha nevychází, když je na
nádržce krycí víčko.

Ve vycházející mlze jsou
zbytky oleje.

Prosakuje voda

Teplota a vlhkost mohou
způsobit, že mlha rychle
kondenzuje v kapky.

ŘEŠENÍ
Přilijte do nádržky tolik vody, aby
hladina dosahovala k červené
rysce.
Vypojte difuzér ze zásuvky a
následně ho znovu zapojte.
1. Zkontrolujte množství vody v
nádržce. Množství vody by mělo
dosahovat max. po červenou
rysku, ne výše. 2. Ujistěte se, že
je v nádržce kohoutková nebo
minerální voda. 3. Mlhový čip je
rozbitý, kontaktujte prosím
prodejce.
1. Předejděte umístění difuzéru
na měkký nebo nerovný povrch.
Může dojít k blokování přívodu
vzduchu na spodku difuzéru. 2.
Zkontrolujte, zda funguje
ventilátor. Pokud ne, kontaktujte
prodejce.
Prosím, vyčistěte difuzér dle
pokynů. Vyčistěte přívod
vzduchu, jeho částečné blokování
ovlivní množství vycházející mlhy.
Upravte pokojovou teplotu a
vlhkost v místnosti.
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