ULTRAZVUKOVÝ DIFUZÉR VŮNĚ

Tento návod si pečlivě přečtěte a uchovejte jej na bezpečném místě.
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UPOZORNĚNÍ
Tento návod si pečlivě přečtěte a uchovejte jej na bezpečném místě

-Tento difuzér smí používat děti od 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními
schopnostmi nebo s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi, pokud jsou pod dohledem nebo jim byly dány
pokyny o bezpečném používání difuzéru a byly seznámeny s příslušnými riziky. Děti se s difuzérem nesmí hrát.
Čištění a údržbu uživatele nesmí provádět děti bez dohledu.
- Používejte pouze jako difuzér prostředí; nevdechujte.
- Používejte v prostředí mezi 10 ° C a 30 ° C.
- Difuzér se smí používat pouze s dodávaným napájecím zdrojem.
- Pro optimální údržbu používejte minerální vodu (z láhve nebo vodu z vodovodu). Nepřekračujte maximální
hladinu vody (150 ml). Vždy nalijte vodu před přidáním esenciálních olejů nebo vůně do domácnosti.
- Nepoužívejte čisté esenciální oleje ani vůně do domácnosti bez přidání vody.
- Nepřetržité používání difuzéru může z dlouhodobého hlediska poškodit výrobek a zkrátit jeho životnost.
- Odpojte difuzér od elektrické sítě před jakýmikoli manipulacemi, jako jsou například čištění nebo doplňování.
Vyprázdněte nádržku, když difuzér nepoužíváte.
- Neodstraňujte víko nebo nepřikrývejte difuzér během jeho používání.
- Často měňte vodu v nádržce, aby nedošlo ke vzniku nečistot, které by mohly výrobek poškodit.
- Čistěte nádržku na vodu každý týden. Nepoužívejte k čištění difuzéru chemické produkty (jako jsou kyseliny,
zásady, atd.) ani žádné korozivní čisticí prostředky. Neponořujte.
- V případě infiltrace vody do difuzéru ho okamžitě odpojte od napájecího zdroje a nechte ho alespoň 3 dny před
opětovným použitím vysušit.
- Když zařízení nepoužíváte, odpojte ho od zdroje napájení.
Výrobce neodpovídá za škody způsobené nesprávným používáním zařízení.
Naše produkty nejsou určeny k léčbě, prevenci léčby nebo diagnostice jakéhokoli onemocnění nebo zdravotního
stavu.
Důrazně doporučujeme těm, kteří si chtějí rezervovat léčbu určité choroby nebo zdravotního stavu, aby se před
použitím tohoto difuzéru poradili s
kvalifikovaným integrujícím lékařem. Před zahájením aromaterapie doporučujeme konzultovat kvalifikovaného
aromaterapeuta.

POKYNY PRO POUŽITÍ

Podrobný nákres součástí je k dispozici na poslední stránce.
1. Sejměte vnější kryt difuzéru a vnitřní kryt.
2. Nalijte minerální vodu (lahvová nebo z vodovodu) do nádržky na vodu po maximální uvedenou hladinu (150 ml).
3. Poté přidejte do nádržky na vodu několik kapek vo vodě rozpustného esenciálního oleje Millefiori.
4. Vyměňte vnitřní kryt a vnější kryt difuzéru.
5. Umístěte difuzér na rovný a stabilní povrch a od hrany.
6. Zasuňte konektor adaptéru do vstupu DC konektoru za základnou difuzéru.
7. Připojte adaptér do zásuvky.

ÚDRŽBA
Doporučujeme často měnit vodu v nádržce a čistit difuzér jednou nebo dvakrát týdně, zvláště pokud chcete změnit
vůni, která má být rozptýlena.

1. Vypněte difuzér a odpojte ho ze zásuvky.
2. Odstraňte kryty a vylijte vodu ve směru šipky na opačné straně výstupu vzduchu.
3. Vyčistěte nádržku na vodu difuzéru měkkým navlhčeným hadříkem. Nepoužívejte korozivní čisticí prostředky.
Pečlivě otřete keramickou desku vatovou tyčinkou, a buďte opatrní, aby nedošlo k jejímu poškrábání.

PRINCIP FUNGOVÁNÍ
Tento difuzér má na čelní straně 1 funkční tlačítko:
TLAČÍTKO - ON / OFF
1. Při prvním stisknutí tlačítka ON / OFF se spustí mlha a LED začne automaticky měnit barvu.
Držením tlačítka po dobu 3 vteřin lze funkci LED vypnout.
2. Při druhém stisknutí tlačítka ON / OFF lze nastavit zvolenou barvu.
3. Při třetím stisknutí tlačítka ON / OFF se funkce mlhy a LED vypnou.
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Poznámky:
Pokud je hladina vody v nádržce příliš nízká nebo žádná, difuzér přestane fungovat a kontrolka LED (červená) bude
blikat po dobu 60 vteřin a poté se vypne. Chcete-li vypnout indikátor LED kolem funkčních tlačítek, stiskněte tlačítko
ON / OFF po dobu 3 vteřin. Difuzér bude pokračovat v chodu. Pokud opět stisknete tlačítko ON / OFF po dobu 3
vteřin, rozsvítí se indikátor LED.
VLASTNOSTI
- Model: FL-151
- Vstupní napájení: AC 100-240V, 50/60 Hz
- Výstupní napájení: DC5V 1000 mA
- Životnost keramické desky: +/- 3000 hodin

- Objem nádržky: 150 ml
- Rozměry: Ø 12,5 cm x 12 cm výška

ODPOVĚDNOST
Believe it LLC vyvíjí a vyrábí aromatické difuzéry. Naše výrobky nebyly hodnoceny americkou správou potravin a léků.
Nejsou určeny k léčbě, prevenci léčby a diagnostikování jakéhokoli onemocnění nebo zdravotního stavu. Důrazně
doporučujeme těm, kteří si rezervují léčbu určitého onemocnění, aby se před použitím tohoto difuzéru poradili s
kvalifikovaným integrujícím lékařem.
Believe it LLC nevydává žádné zdravotní tvrzení. Před zahájením aromaterapie doporučujeme konzultovat
kvalifikovaného aromaterapeuta.
Believe it LLC NENESE odpovědnost za používání nebo nesprávné použití, nedbalost, nehody nebo chybějící údržbu
tohoto zařízení.
Believe it LLC a její dodavatelé a distributoři v žádném případě nenesou odpovědnost za úmrtí, zranění osob nebo
věcné škody nebo za náhodné, případné, zvláštní nebo následné škody vyplývající z používání výrobku z účinků jeho
užívání.
Správná Likvidace tohoto výrobku Toto označení znamená, že tento výrobek nesmí být likvidován s
jinými domácími odpady v celé EU. Aby se zabránilo možným škodám na životním prostředí nebo
lidském zdraví při nekontrolované likvidaci odpadu, zodpovědně ho recyklujte k podpoře udržitelného
opětovného využití materiálních zdrojů. Chcete-li vrátit použité zařízení, použijte systém vrácení a sběru
nebo se obraťte na prodejce, kde byl výrobek zakoupen. Mohou tento výrobek převzít k recyklaci
bezpečné pro životní prostředí.
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1. Kryt
2. Tlačítko ON / OFF
3. Otvor na krytu
4. Základna
5. Otvor na základně
6. Keramická deska
7. Kabel USB
8. Linie maximální hladiny vody
9. Nádržka na vodu
10. Odvzdušňovací ventil
11. Protiskluzné gumové nožky
12. Konektor DC
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