
Ултразвуков арома дифузер - 80мл

ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА

INN-760

ВАЖНИ ПРАВИЛА ЗА БЕЗОПАСНОСТ:

Количеството и интензивността на ароматната мъгла, излъчвана от дифузера, може да варира·
според вида на използваната вода, влажността и температурата на въздуха. Това е съвсем
нормално и не представлява дефект в производството.

Ако използвате продукта без да е добавена вода в резервоара, ще се включи предупредителен·
сигнал. Продуктът НЕ може да работи без вода.

Използвайте само 100% естествени етерични масла.·
Не използвайте разтвори, съдържащи аромати, подправки или примеси, които могат да причинят·

повреда на продукта. Добавете две или три капки етерично масло в пълния с вода резервоар.
Използването на прекомерно количество етерично масло може да попречи на въздушния поток и
да причини повреда на продукта. Препоръчваме да почиствате резервоара преди смяна на етерич-
ното масло.

Ако устройството падне и се преобърне по време на употреба, следвайте тези стъпки, за да·
избегнете повреда:
- Изключете от захранването и отворете капачето.
- Отстранете остатъчната вода от резервоара.
- Леко разклатете дифузера, за да отстраните остатъчна вода от механизма и го оставете да
изсъхне хубаво, минимум 24 часа.

Преди употреба, се уверете, че продукта е без видими повреди и дефекти. В случай на съмнение,·
се обърнете към дистрибутора.

Използвайте този продукт само по предназначение, както е описано в това ръководство. Всяка·
друга употреба е неправилна и следователно опасна.

Този продукт не е играчка. С цел да се избегнат инциденти с лица (включително деца) с·
намалени физически, сетивни или умствени способности, дифузерът не трябва да се оставя без
надзор в тяхно присъствие.

Винаги съхранявайте продукта далеч от източници на топлина, слънце, влага, остри предмети и·
други подобни.

Не съхранявайте продукта на места, където лесно може да попадне в контакт с вода.·
Не потапяйте продукта във вода или други течности. Не го използвайте във вана или под душа.·
Не използвайте и не съхранявайте продукта под одеяла и/или възглавници, не го покривайте.·
В случай на повреда не опитвайте да поправяте продукта сами, а се свържете с оторизиран за·

целта сервиз.
Продуктът е предназначен само за домашна употреба.·
Използвайте само и единствено включения в комплекта кабел.· USB

Благодарим Ви за закупуването на ултразвуков
арома дифузер INNOLIVING – INN-760!

За правилна употреба на продукта, моля,
прочетете внимателно следните инструкции

и запазете ръководството за бъдещи справки.



Всякакви опаковки (найлонови торбички, картон, полистирол и др.) не трябва да се оставят в·
близост до деца, тъй като са потенциални източници на опасност и трябва да бъдат унищожени в
съответствие с действащия закон.

НЕ е препоръчително да препълвате резервоара с вода на ниво по- високо от индикатора ( ).· MAX
НЕ включвайте дифузера ако резервоарът не е пълен с вода.·
Етеричните масла могат да оцветят устройството и да оставят петна. В случай на разливане,·

избършете с мека кърпа.
Не позволявайте ароматната мъгла да духа директно към източници на топлина, слънце и·

климатици или вентилатори.
Поставете уреда на гладка и стабилна повърхност.·
Съхранявайте уреда на разстояние от електроника, като телевизор, радио, аудио устройства и др.·
Не накланяйте устройството. Това може да доведе до изтичане на вода от резервоара, което от·

своя страна може да доведе до повреди на механизма.
Не използвайте уреда за повече от 4 последователни часа.·
Изчакайте поне 60 минути преди да включите устройството отново.·
Не местете устройството, докато работи.·
Не докосвайте устройството с мокри ръце.·

ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА:

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Количеството и интензивността на ароматната мъгла зависят от няколко фактора, като вътрешната
околна среда и количеството използвана вода например.
Под влияние на външни фактори като температурата на водата и вида на водата, количеството
мъгла ще бъде по-слабо веднага след включване на устройството, но ще се стабилизира след
няколко минути.

АКТИВИРАНЕ НА АРОМА ДИФУЗЕРА:

Натиснете бутон ON/OFF.

Капаче

Превключвател

Табелка с данни

Основа

Крачета

Захранващо гнездо

Резервоар
за вода

Отвор за
въздух

Канал за
оттичане

Отвор за
ароматна мъгла



АВТОМАТИЧНО ИЗКЛЮЧВАНЕ:

За да изключите устройството натиснете бутон .ON/OFF
Когато няма повече количество вода в резервоара или нивото на останалата вода е прекалено
малко, устройството ще се изключи автоматично.

УПОТРЕБА:

- Поставете уреда на гладка и стабилна повърхност.
- Напълнете резервоара с вода, като се уверите, че не сте прехвърлили нивото, означено с .MAX
- Свържете кабела с устройството и източник на захранване.USB
- Натиснете бутона за включване и изключване, за да активирате арома дифузера.
- След няколко секунди, дифузерът ще започне да небулизира водата и ще се включи светлина,
сменяща 7 различни цвята.

1. Свържете кабелаUSB
2. Премахнете капачето
3. Напълнете резервоара с вода

ЗАБЕЛЕЖКИ:

- При пълнене на резервоара с вода НЕ преминавайте нивото, означено със знак .MAX
- Не натискайте бутон преди да напълните резервоара с вода.ON/OFF
- Почиствайте устройството редовно („Почистване и поддръжа“).
- Изключете устройството и извадете кабела преди да преминете към почистване.
- Премахнете всякаква остатъчна вода от резервоара след всяка употреба и подсушете с мека кърпа.
- Ако забележите дим или изгоряло, изключете устройството от захранване!веднага

ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА:

- Изключете устройството и извадете кабела преди да преминете към почистване!
- Премахнете остатъчна вода от резервоара.
- Сипете една чаена лъжичка лимонена киселина в резервоара и го напълнете с топла вода.
- Оставете разтвора от лимонена киселина и топла вода да се кисне поне 5 мин., след което
изпразнете резервоара.
- Подсушете с мека кърпа.

Ако устройството е обърнато по време на употреба, следвайте тези стъпки, за да избегнете повреда:
- Извадете кабела и премахнете капачето.
- Премахнете остатъчната вода от резервоара.
- Разклатете устройството внимателно, за да премахнете водата в механизма и го оставете да
съхне за минимум 24 часа.

Канал
за оттичане

Канал
за оттичане

Изходи

4. Добавете 2-3 капки етерично масло
5. Поставете капачето обратно
6. Натиснете бутона за включване и изключване



ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ:

ПРОБЛЕМ Устройството не се
включва

Проверете дали има доста-

тъчно вода в резервоара /

Проверете дали уредът е
включен в източник на
захранване

Проверете дали има до-

статъчно вода в резер-

воара / Провете дали
основата на резервоара е
чиста / Поставете капаче-

тата правилно

Проверете дали капачетата са
поставени правилно / Не
движете и местете устрой-

ството по време на употреба

Напълнете резервоара с
вода / Извадете кабела от
източника на захранване,

проверете интегритета му
и го свържете отново

Напълнете резервоара с
вода, като се уверите, че
не преминавате означе-

ното ниво / Проверете за
остатъци на изхода за
въздух / Ако проблемът
все още не е отстранен,

Ви препоръчваме да го
почистите според инструк-

циите в раздел „Почиства-

не и поддръжка“ в това
упътване.

Премахнете и сложете капа-

четата правилно / Уверете се,

че уредът не е местен по
време на употреба

Липса на ароматна
мъгла / Необичайна мъгла

Изтичане на вода

ВЪЗМОЖНА

ПРИЧИНА

ОТСТРАНЯ-

ВАНЕ
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Информация на потребителите: Съгласно Законодателен декрет No. 49 от 14 март, 2014"2012/19/
UE за Прилагане на директивата относно отпадъците от електрическо и Електронно оборудване
(ОЕЕО)". Символът на зачеркната кофа за отпадъци показва, че продуктът в края на живота му
трябва да бъде изхвърлен отделно от другите отпадъци. Потребителят следва да изхвърли уреда и
всичките му компоненити в специализиран център за  разделно събиране на електронни и
електрически отпадъци, или да го върне на търговеца при закупуването на нов уред от сходен вид.
Разделното събиране за извеждане от експлоатация оборудване за рециклиране, третиране и
екологично съвместимо разположение допринася за избягване на възможните негативни
последствия за околната среда и здравето на човека и насърчава рециклирането на материалите.
Правилното изхвърляне на електрически уреди помага за предотвратяването на негативните
последствия за околната среда и човешкото здраве. Батериите, използвани в този уред, трябва да
се изхвърлят на определените за това места. Информирайте се за местните правила за разделно
събиране на батерии. Правилното изхвърляне на батерии помага за предотвратяването на
негативните последствия за околната среда и човешкото здраве.

Продуктът отговаря на всички приложими Европейски норми и регламенти.

Внимание: Спецификациите и дизайна на продукта подлежат на промяна без предизвестие от страна на
производителя.

Дистрибутор: “Ню Вижън Бутик” ЕООД
гр. София, Студентски град ул. Иван Багрянов №19 , ет. 1, ап.4, тел: 02/ 962 86 86; 0888 705 116, A

www.vip-giftshop.com                   www.cookandhome.bg


