Aroma Difuzor (numit in continuare si echipament, aparat, difuzor de arome)

Manual de utilizare – model TT201

Acest Aroma Difuzor foloseste unde cu ultrasunete pentru a vaporiza instantaneu de apa și uleiul esențial din rezervor , pentru a produce o ceață
parfumata rece.

Functionare
1 . Asezati produsul ca in Fig.1 si scoateți capacul superior
2 . Conectați adaptorul - Fig 2
3 . Folositi paharul din dotare pentru alimentarea cu apa. Vă rugăm să aveți grijă sa nu turnati apă pe corpul aparatului.
- Nivelul apei nu trebuie sa depaseasca limita maxima a rezervorului
- Folositi apa rece; nu completati cu apa in timpul functionarii.
4 . Adaugati in apa cateva picaturi de ulei esential natural, la alegerea Dvs. Doza este de aproximativ 2-3 picături ptr 100 ml apa - Fig 3
5 . Montati capacul superior
6 . Conectați la priza de alimentare adaptorul de curent alternativ
7 . Dacă apăsați comutatorul MIST de pe corpul principal al produsului, funcția de ceață este activa . Puteți temporiza durata de functionare de fiecare
dată când apăsați acest buton( temporizatorul va fi setat pentru 60 min, 120 min , 180 min ori pozitia Inchis/deschis – ON/OFF)- Fig 4
- Când sursa de alimentare este conectată , starea inițială este OFF .
- In cazul în care există puțina apă în rezervor, alimentarea cu energie se va opri imediat – este normal, este o masura de siguranta.
- In cazul în care modul de sincronizare este oprit , lumina LED-ul va fi oprit în același timp .
8 . Apăsați pe " HIGH / LOW ", pentru a regla intensitatea de pulverizare a cetii. ( Puternic sau slab ) - Fig5 .
9 . Dacă apăsați pe LIGHT , puteți alege starea de ON / OFF a luminii cu LED-uri . La fiecare apasare a acestui buton, culoarea luminii și luminozitatea
va fi schimbata -Fig6
10 . Dacă nu utilizați difuzorul de arome pentru o lungă perioadă de timp, vă rugăm să scurgeti apa din rezervor, sa-l uscati și sa-l păstrați in conditii
bune. Dacă doriți sa-l utilizati din nou, folosiți un detergent neutru pentru a curăța rezervorul de apă si reluati pasii de mai sus(1-10) .
ATENȚIE !
Intensitatea cetei/aburului rece produs poate varia ca intensitate dar acest lucru nu este neobișnuit și nu este considerat un defect .
Factorii care afectează acest fapt tin de umiditatea exterioara, temperatura, curenti de aer .
În cazul în care nu există apă în rezervor, la apelarea functiei ON/Start se vor auzi 3 sunete " bip " pentru a vă reaminti să adăugați apă . Aroma
difuzorul nu va funcționa fără apă .
Utilizati doar ulei esential natural 100 % . Uleiurile aromate care conțin parfumanti chimici sau impurități vo provoca defecțiuni . Utilizati 3-5 picături ulei
essential pentru 100 ml de apă. Prea mult ulei va bloca sistemul și cauza defecțiunii. Vă rugăm să curățați aparatul conform instrucțiunilor de
întreținere înainte de a utiliza un nou tip de ulei esențial.
Scurgerile accidentale
În cazul în care unitatea principala a aroma difuzorului s-a răsturnat în timpul utilizării, vă rugăm să urmați pașii de mai jos pentru a evita defectarea
acestuia:.
- Deconectați aparatul și scoateți capacul .
- Indepartati apa rămasă in rezervorul de apă .
- Agitati usor difuzorul ca se scurgă apa din interiorul mecanismului; Permiteti uscarea pentru cel puțin 24 de ore .

Întretinere
După utilizarea de 5-6 ori a aroma difuzorului sau la 2-3 zile, vă rugăm să curățați produsul, după cum urmează:
 Deconectați aparatul de la sursa de alimentare și scoateți capacul .
 Se elimina apa rămasă in rezervor .
 Deconectați cablul de alimentare de la baza unității .
 Puneti o lingura de acid citric(poate fi zeama de lamaie) în rezervorul de apă si adaugati 80 ml de apă caldă ( până la 70 ℃ )
 Lasati timp de 5 minute apoi se scurgeti soluțiea pe partea rezervorului indicata cu “Drain”.
 Ștergeți cu o cârpă moale . Evitați zona placii cu vibratii ultrasunete, care poate fi curățata ușor cu un carpa de bumbac .
 Nu folosiți niciodată alți acizi, enzime sau detergenți, deoarece acest lucru poate fi daunator
Masuri de siguranta
Vă rugăm să verificați informatiile de mai jos, pentru a evita funcționarea defectuoasă a aparatului .
Nu umpleți rezervorul peste 500 ml – nivel " MAX "
Nu alimentati la sursa de energie cand rezervorul este gol.
Nu atingeți placa de vibrații cu ultrasunete .
Curățați difuzorul de arome conform instrucțiunilor de întreținere pentru a evita functionarea incorecta.
Întotdeauna deconectați de la sursa de alimentare înainte de întreținere.
Uleiurile esentiale pot pata. În caz de scurgeri accidentale, vă rugăm sa ștergeti cu o cârpă moale .
Folosiți doar paharul de măsurare ca să adăugați apă în rezervor. Nu umpleți rezervorul direct de la robinet.
Nu lasati ceața(aburul rece) sa sufla direct pe mobilier, haine, pereți etc…
Tineti la distanță de sursele de căldură și de ventilatoare.
Păstrați întotdeauna pe o suprafață plană și stabilă(nu pe covor, carpetă sau zona instabila).
Tineti la distanță de echipamente electronice(TV, echipament video si audio).
Nu folositi pentru mai mult de 10 ore si așteptați 60 de minute înainte de repornire.
Folosiți doar apă de la robinet; nu se folosește apă minerală , apă plata etc…
Valoarea și intensitatea cetii produse va varia dar acest lucru nu este neobișnuit și nu trebuie considerat un defect; Factorii care influenteaza
functionarea includ apa, umiditatea, temperatura, curenti de aer.
Nu mutati produsul in timpul functionarii; Nu atingeți nici o parte a produsului cu mâinile ude.
A nu se lăsa produsul/echipamentul la îndemâna copiilor și a animalelor de companie. Aroma difuzorul nu este proiectat pentru a fi utilizat
de către copii sau de catre persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale diminuate
În cazul în care este detectat fum sau miros de arsură, deconectați imediat .
Vă rugăm să consultați tabelul de mai jos în cazul în care produsul funcționează anormal
Simptom
Echipamentul se opreste mai
devreme decat ar trebui
Volumul de ceata difuzat este
anormal sau nu exista
Scurgeri de apa in jurul capacului

Cauză posibilă
Este insuficientă apă în rezervor.
Cablul de alimentare nu este bine
conectat la sursa de alimentare
Nu este suficienta apa.
Este prea multă apă(respectati limita
maxima).
Este murdara placa de ultrasunete.
Produsul și capacul/capacele nu sunt
instalate corect

SPECIFICAȚII:
Dimensiuni aprox: 168 x 121mm
Greutate ( fara adaptor): Aprox 520g
Putere : Intrare / Ieșire AC100-240V 50.60HZ / DC 24V 650MA
Lungimea cablului: Aprox 170cm
Consumul electric: Aprox 9W
Capacitatea rezervorului: 500ml
Iluminat: 9 LED-uri culori diferite
Materiale folosite: piese superioare PP , piese de baza, mai mici ABS
Accesorii: Adaptor AC și vas de măsurare
Metoda de obținere ceață: cu ultrasunete(vibrații la aprox 2.4MH)

Soluție
Se adaugă apă în rezervor .
Deconectați, verificați cablurile și re-conectați cu grijă
Se adauga sau se scoate apa din rezervor
Se curate placa si se spala rezervorul
Capacele nu sunt instalate corect Curățați de praf orificiul
de aspirare a aerului
Eliminați apa și reinstalați în mod corect difuzorul astfel
încât vaporii sa poatat fi eliberati în mod liber.
Urmați instrucțiunile de scurgeri accidentale

