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AROMA DIFUZOR 
Priročnik za uporabo 
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Ta aroma difuzor uporablja ultrasonične valove za izparevanje vode in eteričnih olj iz posode. Pri 

tem nastane rahla, aromatizirana meglica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. PRIKAZ IN FUNKCIJE TIPK 
 

 

 

izhod 

zraka 
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1. LUČKA: barve LED lučke se spreminjajo. 

2. MEGLICA: meglica se sprošča v treh različnih stopnjah: Visoko/Srednje/Nizko/Izklop 

Opozorilo: dolgotrajno uporabljanje difuzorja v stopnjah visoko/srednje, brez pokrova za 

meglico, lahko povzroči nabiranje kondenza okoli naprave. Če boste napravo uporabljali dalj 

časa, vam priporočamo stopnjo Nizko. Naprave ne uporabljajte v bližini predmetov, za katere ni 

dobro, da pridejo v stik z vodo. 

3. ČASOVNIK: Časovnik lahko nastavite za različne intervale (60 min, 120min ...) 

4. Tipke na daljinskem upravljalniku imajo enako funkcijo kot tiste na sami napravi. 

 

2. SPECIFIKACIJE 
 

Velikost 221x166x96mm 
Teža cca. 445g 
Moč: vhod/izhod AC100-240V 50/60Hz / DC 24V/0.65A 
Časovnik 60min/120min/intervali/neprekinjeno 
Prostornina posode 500mL 
LED lučka 6 žarnic 
Materiali PP 
Metoda proizvodnje meglice Ultrasonične vibracije pri cca. 2.4MHz 
Baterija CR2025 
Velikost daljinskega upravljalnika 73.5x48x10.2mm 

 

3. NAVODILA ZA UPORABO 
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4. ČIŠČENJE IN SKLADIŠČENJE 
 

*Redno čiščenje je nujno potrebno za vzdrževanje varnosti te naprave. Sledite navodilom, ki so napisana 

spodaj. Za optimalno delovanje naprave priporočamo čiščenje po vsaki 5-6 uporabi oz. na vsake 2-3 dni. 

1. Odstranite polnilni kabel in nato difuzor odložite na stabilno, ravno površino. Odstranite pokrov 

naprave tako kot je prikazano na sliki.  

 

 

 

 

2. Odlijte odvečno vodo, tako da posodo nagnete v pravilno stran, tako kot je prikazano na sliki. 

Nikoli ne odlivajte vodo z napačne strani, saj lahko povzročite okvaro naprave. 

 

 

 

 

 

 

3. Vzemite krpo in jo namočite v raztopino vode in detergenta ter dobro ožemite in obrišite posodo. 

Ultrasonično ploščico na dnu posode obrišite z vato. OPOZORILO: ne uporabljajte sile med 

čiščenjem ultrasonične ploščice! 

4. Po tem ko ste očistili difuzor, v posodo nalijte vodo in nastavite časovnik na 30 min. Po izteku 

časovnika vodo odlijete in posodo temeljito obrišite s čisto krpo. 

mailto:trgovina@zakladnicadobrihidej.si
http://www.zakladnicadobrihidej.si/


 

KATARZYNA EWA SLAPNIK S.P.   T: 041 760 749 
Bistriška cesta 7   M: trgovina@zakladnicadobrihidej.si 
1241 Kamnik  WWW.ZAKLADNICADOBRIHIDEJ.SI 
 

5. Da bi iz zunanjosti posode očistili ostanke eteričnega olja, storite enako kot z posodo. Vzemite 

krpo, namočeno v raztopino vode in detergenta in očistite ter nato vse dele temeljito osušite. 

6. V primeru da umazanija zaide v bližino šobe, odstranite pokrov naprave in očistite z nežnim 

kuhinjskim detergentom. Pred vsako nadaljnjo uporabo je potrebno napravo temeljito posušiti. 

7. Preverite, da v ventilu, skozi katerega izhaja zrak ni nobenega prahu ali las. V primeru umazanije, 

le to lahko odstranite ročno ali s pomočjo vatirane palčke. OPOZORILO: pokrivala za filter se ne 

da odstraniti! 

OPOZORILO: Pri čiščenju vedno uporabljajte nežen detergent. Detergenti, ki vsebujejo klor ali kislino 

lahko povzročijo draženje oči in sluznic, pri ponovni uporabi difuzorja. V primeru, da med delovanjem 

neha izhajati megla, uporabite vatirano palčko in očistite ultrasonično ploščico na dnu posode in ventil za 

izhod zraka. 

5. VARNOSTNE INFORMACIJE 
 

*Natančno preberite spodnja navodila in ta dokument shranite za vsa morebitna nadaljnja vprašanja. 

• Difuzor sestavite in vklopite skladno z navodili v tem priročniku. Postavite ga na varno in 
otrokom nedosegljivo mesto, da se izognete morebitnim poškodbam naprave. 

• PREPOVED: Difuzorja ne postavljajte na visoke police, neravne površine, saj lahko voda, ki 
izteče iz njega škoduje celotni napravi. 

• Difuzorja ne izpostavljajte blizu vode (vključno z mesti, kjer voda lahko kaplja ali šprica) oziroma 

blizu predmetov napolnjenih z vodo (vaze, akvariji). 

• Difuzorja ne izpostavljajte vročini (radiator, grelne peči, štedilniki, sveče …) 

• Ne priklapljajte oz. izklapljajte polnilnega kabla z mokrimi ali vlažnimi rokami, saj lahko privede 

do električnega šoka. 

• Ne potapljajte difuzorja v vodo, dokler je priklopljen v električno omrežje, saj lahko privede do 

električnega šoka. 

• Polnilnega kabla ne izpostavljajte vročini. Polnilnega kabla ne prepogibajte, režite, krajšajte ter 

ga ne vlecite s silo iz vtičnice, saj lahko privede do električnega šoka ali požara. 

• Ne uporabljajte polnilnega kabla v primeru, da je le ta poškodovan ali pa da je poškodovana 

vtičnica, v katero ga želite priključiti. 

• V primeru čudnega vonja in nenavadnega zvoka iz naprave ali pa nenadzorovanega segrevanja 

naprave, nemudoma odstranite polnilni kabel in se izogibajte nadaljnji uporabi, saj lahko privede 

do električnega šoka ali požara. 

• Pred ventile za vhod in izhod zraka ne postavljajte nobenih predmetov, saj lahko privede do 

električnega šoka ali požara. Okoli difuzorja ne postavljajte nobenih predmetov v obsegu 15 cm 

(6 inch) za zagotavljanje zadostne ventilacije. 

• Ne prekrivajte šob in ventilov za zrak, saj lahko povzročite okvaro naprave oziroma njeno 

nepravilno delovanje. 

• Vsa popravila in servisi morajo biti opravljeni s strani pooblaščene osebe. Popravilo je potrebno 

v primeru, ko difuzor ne deluje pravilno, ko je poškodovan polnilni kabel, ko je bila naprava 

izpostavljena vodi ali vročini, ko je bila naprava poškodovana ali ko je bil nek objekt vstavljen v 

šobe ali ventile. 

• Ne popravljajte ali modificirajte difuzorja sami, saj lahko privede do električnega šoka ali druge 

telesne poškodbe. 
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6. OPOZORILA 
 

• Preden premikate difuzor ga izklopite in odstranite polnilni kabel iz vtičnice, saj lahko privede do 

poškodbe kabla ali električnega šoka. 

• Med delovanjem naprave ne dolivajte vode. V primeru, da želite doliti vodo, najprej odstranite 

polnilni kabel iz električnega toka, saj lahko privede do požara, električnega šoka in telesnih 

poškodb. 

• Ko premikate difuzor, ga vedno držite za spodnji del, saj se v primeru, da držite pokrov lahko le 

ta sname, kar povzroči poškodbe na napravi ob padcu. 

• Difuzor uporabljajte v okolju s temperaturo 0°C - 40°C. 

• Difuzorja ne uporabljajte v avtomobilu. 

• Difuzor držite izven dosega otrok. 

• Otrokom, mlajšim od 8 let, je uporaba difuzorja prepovedana. 

• Med delovanjem ne odstranjujte pokrova. 

• Možen je izliv vode, kar lahko škoduje sami napravi in predmetom okoli nje. 

• Ne dotikajte se neposredno ultrasonične ploščice na dnu posode, saj lahko privede do okvare 

ali nepravilnega delovanja naprave. 

• Odstranite polnilni kabel iz vtičnice, ko difuzorja ne uporabljate. 

• Redno odstranjujte prah  iz polnilnega kabla. 

• Vsakodnevno menjajte vodo v difuzorju. Redno čistite notranjost posode in zagotovite, da je 

stekleno pokrivalo dobro nameščeno pred vsako uporabo. 

• Difuzor temeljito očistite na 2-3 dni, da preprečite nabiranje vodnega kamna in ostale 

umazanije, ki lahko vodijo v razrast bakterij, ki so lahko škodljive za zdravje. 

• Uporaba destilirane vode, mineralne vode lahko povzroči hitrejši razrast bakterij in nabiranje 

vodnega kamna. Najbolj priporočljiva je voda iz pipe. Nikoli ne uporabljajte vroče vode, saj 

lahko privede do okvare naprave. 

• Uporabljajte samo 100% eterična olja. Nikoli ne uporabljajte odišavljenih parfumov. 

• Dodajte 5-8 kapljic eteričnega olja (0.25-0.4mL) na 200mL vode. V primeru da dodate več lahko 

to povzroči okvare naprave. 

• Natančno upoštevajte navodila, ki so opisana zgoraj, za odlivanje vode iz posode. Če boste 

odlivali z napačne strani lahko povzročite okvare naprave, električni šok ali izpad električnega 

toka. 

• Naprava se med delovanjem lahko nekoliko segreje, zato bodite previdni. Daljša izpostavljenost 

meglici ali delujočemu difuzorju lahko povzroči opekline. 

  

mailto:trgovina@zakladnicadobrihidej.si
http://www.zakladnicadobrihidej.si/


 

KATARZYNA EWA SLAPNIK S.P.   T: 041 760 749 
Bistriška cesta 7   M: trgovina@zakladnicadobrihidej.si 
1241 Kamnik  WWW.ZAKLADNICADOBRIHIDEJ.SI 
 

7. ODPRAVLJANJE TEŽAV 
 

V primeru težav ali nedelovanjem naprave najprej preberite spodnjo tabelo. Če vam težav ne uspe 

odpraviti, kontaktirajte serviserja oz. pooblaščeno osebo. 

Znaki Možni vzroki Rešitev 

Naprava se ne 
vklopi/izklopi 
pravočasno 

 Ali je v posodi zadostna 
količina vode? 

 Ali je naprava pravilno 
priključena v električno 
omrežje? 

 Dodajte vodo. 

 Preverite ali je naprava pravilno 
priključena v električno 
omrežje. 

Ni meglice oz. je 
meglica nenavadna 

 Ali je v posodi zadostna 
količina vode? 

 Ali je v posodi preveč 
vode? 

 Ali je na ultrasonični 
ploščici umazanija? 

 Pokrovi niso nameščeni 
pravilno 

 Ventili za izhod meglice in 
za izhod zraka so umazani 

 Dodajte vodo. 

 Odlijte vodo, da bo segala do 
črte MAX. 

 Očistite ultrasonično ploščico z 
vato. 

 Ponovno postavite pokrove. 

 Preverite ali so ventili umazani 
in jih očistite. Odstranite vse 
predmete okoli difuzorja in 
zagotovite zadostno ventilacijo 
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