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UPOZORNENIE
Pozorne si prečítajte tento návod a uchovajte ho na bezpečnom mieste

- Toto zariadenie môžu používať deti od 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo
duševnými schopnosťami, alebo s nedostatočnými skúsenosťami a znalosťami, len pod prísnym
dohľadom, alebo ak tieto osoby boli predtým informované o tom, ako bezpečne toto zariadenie
používať, a upozornené na nebezpečenstvá, ktoré sú s jeho používaním spojené. Deti sa nesmú s týmto
zariadením hrať. Čistenie a údržbu prislúchajúcu používateľovi nesmú vykonávať deti bez dohľadu.
- Používajte v prostredí s teplotou v rozmedzí od 50 °F do 85 °F (= 10 °C a 30 °C).
- Prístroj sa musí používať s USB káblom, ktorý je súčasťou dodávky.
- Pre optimálnu údržbu používajte prírodnú minerálnu vodu (balenú alebo z kohútika).
Neprekračujte
maximálnu hladinu vody (60 ml). Vždy vodu nalejte pred pridaním esenciálnych olejov.
- Nepoužívajte esenciálne oleje bez vody.
- Prístroj sa musí používať len s odporúčanou odparujúcou sa kvapalinou. Používanie iných látok
môže spôsobiť požiar alebo nebezpečenstvo intoxikácie.
- Svetlo je súčasťou dekorácie a nie je vhodné ako domáce osvetlenie.
- Nepretržité používanie difuzéru môže, ak je dlhodobé, poškodiť výrobok a skrátiť jeho životnosť.
- Vytiahnite prístroj zo zásuvky pred vykonaním úkonov ako je čistenie či plnenie. Neplňte nádržku, ak
prístroj používate.
- Neodstraňujte kryt alebo veko difuzéru, ak je zapnutý.
- Často meňte vodu v nádržke, aby nedochádzalo k tvorbe a usadzovaniu nečistôt, ktoré by mohli prístroj
poškodiť.
- Čistite nádržku na vodu každý týždeň. Pri čistení prístroja nepoužívajte chemické prípravky (kyseliny,
zásadité látky atď.) a ani žiadne žeravé látky. Neponárajte.
- Ak sa do prístroja dostane voda, okamžite vytiahnite difuzér zo zásuvky a nechajte ho sušiť aspoň 3 dni
pred tým, než ho znovu použijete.
Výrobca nie je zodpovedný za škody spôsobené nesprávnym používaním prístroja.
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PRECAUZIONI D'USO
1. Zasuňte USB kábel do DC zástrčky v
zadnej časti difuzéru.
2. Položte difuzér na rovný a stabilný
povrch, ďaleko od hrán a krajov.
3. Odstráňte vonkajší kryt difuzéru.
4. Nalejte minerálnu vodu (balenú alebo z
kohútika) do nádržky na vodu, až do značky
maximálneho naplnenia (60 ml).
5. Potom do nádržky pridajte niekoľko
kvapiek esenciálneho oleja (3-6
kvapiek) alebo vône.
6.
Vráťte vonkajší kryt na miesto. Uistite sa, že
je správne uzavretý.
7.
Zasuňte USB kábel do zásuvky.
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Odporúčame často meniť vodu v nádržke a čistiť difuzér raz alebo dvakrát týždenne, predovšetkým ak
potrebujete zmeniť vôňu rozprašovanú do prostredia.
VÝVOD

Vyprázdnite vodu
na opačnej strane
oproti otvoru na
vývod vzduchu.
Voda sa nesmie
dostať do tohto
otvoru, pretože by
to mohlo poškodiť
difuzér.

1. Vypnite prístroj a vytiahnite ho zo zásuvky.
2. Odstráňte kryt a vyprázdnite vodu na opačnej strane, než je výstup vzduchu.
3. Vyčistite nádržku na vodu pomocou navlhčenej mäkkej handričky. Nepoužívajte žeravé čistiace
prostriedky. Starostlivo utrite keramický krúžok pomocou vatovej tyčinky bez toho, aby ste ho
poškriabali.
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Difuzér má dve funkčné tlačidlá na prednej strane, ktoré samostatne ovládajú difuzér alebo svetlo.
TLAČIDLO #1 (vpravo)
1. Stlačte raz a spustíte rozprašovanie v nepretržitom režime. (10ml/h)
2. Stlačte druhýkrát a spustíte prerušovanú funkciu.
30 sekúnd zapnuté – 30 sekúnd vypnuté
3. Tretím stlačením difúzer vypnete.
Poznámka: Prepnutie funkcie z nepretržitého režimu do
prerušovaného je doprevádzané dvojitým zablikaním bieleho svetla.

1.
2.
3.
4.
5.

TLAČIDLO #2 (vľavo) – Svetlo
Stlačte toto tlačidlo pre zapnutie svetla s meniacou sa farbou.
Stlačte ho znovu pre voľbu fixnej farby svetla, akonáhle sa rozsvieti.
Stlačte tretíkrát a zapnite biele svetlo.
Štvrtým stlačením svetlo vypnete.
Dlhé stlačenie tlačidla umožňuje nastaviť svetlo. Akonáhle dosiahnete požadovanú intenzitu
svetla, stlačenie uvoľnite.
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PARAMETRE

- Model: JBIRD01
- DC 5V USB adaptér (vrátane 1,5 m dlhého bieleho USB kábla)
- Dimmängd: 10 ml/h (+/- 3 ml)
- Objem nádržky: 60 ml
- Rozmery (cca.) : 16,4 x 11,2 x H 18,8 cm

- Odporúčané do priestoru s veľkosťou: 30 m²
- Životnosť keramického krúžku: +/- 3000 hodín
Input =

Tento návod je taktiež k dispozícii na postpredajnom
oddelení Vášho predajcu.

Správna likvidácia výrobku. Táto značka uvádza, že sa výrobok nesmie likvidovať spoločne s
komunálnym odpadom v štátoch EÚ. S cieľom predísť poškodeniu prostredia alebo ľudského
zdravia spôsobeného nekontrolovanou likvidáciou odpadov je potrebné zodpovedne vykonať
recykláciu pre udržateľné využitie materiálnych zdrojov. Pre vrátenie použitého zariadenia
využite zberné a vratné systémy, alebo sa obráťte na predajcu, u ktorého ste výrobok zakúpili.
Môže zaistiť environmentálne bezpečnú recykláciu.

