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EETERLIKU ÕLI DIFUUSERI KASUTUSJUHEND 

See aroomiõli difuuser kasutab ultraheli meetodit, mis pihustab seadme mahutisse pandud vee ja eeterliku õli 

tekitades sellega jahedat, niisket ja aromaatset õhku lenduvat auru. 

                                             

TEHNILISED ANDMED 

 Mõõtmed: ~168,5 x 215 mm 

 Kaal (koos adapteriga): ~468 g 

 Toide (sisend/väljund): ~AC100-

240V 50/60Hz DC24V 500 MA 

 Kaabli pikkus: ~150 cm 

 Toide: ~9 W 

 Töörežiim: 1h/3h/6h/ON 

 Mahuti mahutavus: 400 ml 

 LED valgustus: 3 pcs 

 Materjal: PP/ABS/PC 

 Kaasas: toiteadapter, vee 

mõõtekopsik ning manuaal 

 Töötab: 2,4 MHz 

 

KASUTAMINE 

1. Aseta seade püstiasendisse ning võta pealmine 

osa ära. 

2. Ühenda toiteadapter seadme põhjas asuvasse 

auku (DC socket). 

3. Vala mahutisse vett aga mitte rohkem kui 

seadmel märgitud „MAX“ piirini ehk 400 ml. 

Ära kasuta keevat ega sooja vett. Ära vala vett 

seadmesse kui see on sisse lülitatud. 

Soovituslik on lisada 2-3 tilka eeterlikku õli iga 

100 ml kohta.  

4. Aseta kate tagasi. Auru avaust võib suunata 

soovikohaselt. Ära võta katet pealt kui seade 

juba töötab.  

5. Nüüd ühenda toiteadapter vooluvõrku. 

6. Sisselülitamiseks vajuta „MIST“ ja vali kui 

kaua soovid, et difuuser töötaks (1 tund, 3 

tundi, 6 tundi või Katkematult). Auru tugevus 

on varieeritav hoides „MIST“ nuppu all kuni 

seade piiksub (1 piiks intensiivsema auru 

saamiseks ning 2 piiksu väiksema 

intensiivsusega auru saamiseks). 

Väljalülitamiseks vajuta „MIST“ nuppu kuni 

tsükli lõpuni (1 tund, 3 tundi, 6 tundi, 

Katkematu ning Väljas).  

7. Vajuta „LIGHT“ nuppu, et sisse lülitada LED 

valgustus. Eredust saab mugandada (Ere, Dim 

või Väljas). 

8. Kui seadet mõnda aega ei kasuta siis on 

soovitav vesi välja valada ning hoida kuivana. 

9. Kui vooluvõrku ühendada, on difuuseri algne 

seadistus Väljas. 

10. Aur ja valgus lülituvad automaatselt välja kui 

vett ei ole piisavalt, isegi siis, kui „MIST“ on 

sisse lülitatud. Difuuser lülitab ennast 

automaatselt välja. 

TÄHELEPANU! 

 Auru kogus ja intensiivsus varieeruvad kuid see 

ei viita seadme defektile. 

 Faktorid, mis mõjutavad auru kogust ja 

intensiivsust: vee tüüp, õhuniiskus, 

temperatuur, õhu voolused. 

 Kui vesi saab otsa lülitab seade ennast 

automaatselt välja. 
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 Kasutada ainult 100% puhast eeterlikku õli. 

Muude keemiliste ainete või lõhnade 

kasutamine võib toodet rikkuda. 

 Enne järgmise eeterliku õli lisamist puhasta 

anum toimides käesoleva juhendi 

„HOOLDUSÕPETUS“ järgi. 

 

JUHUSLIK LEKKIMINE 

Kui difuuser läheb kogemata ümber või loksub siis toimi 

järgmiselt: 

1. Ühenda vooluvõrgust lahti 

2. Vala allesjäänud vesi välja 

3. Raputa difuuseri alumist osa õrnalt, et kõik vesi 

tuleks välja ning hoia lihtsalt õhu käes 

järgmised 24 tundi. 

HOOLDUSÕPETUS 

Peale 5-6 kasutuskorda või 3-5 päeva puhasta palun toode 

järgmiselt: 

1. Ühenda difuuser vooluvõrgust lahti ning 

eemalda kate. 

2. Vala alumisest mahutist välja vesi, mitte 

kallutades vett üle ääre „MIST“ poolt ehk 

augukese poolt, mis on anuma põhjas vaid 

„LIGHT“ nupu poolelt. 

3. Kasuta väikest annust mahedat 

nõudepesuvahendit, et mahutit pesta, pühi 

õrnalt svammiga ning kuivata riidest lapiga. 

4. Ära kasuta happeid ega vahendeid, milles 

sisaldub ohtlikke kemikaale kuna need võivad 

hiljem kasutamisel õhku lenduda või 

põhjustada seadme rikke.  

ETTEVAATUSABINÕUD 

Arvesta alati allolevaid punkte: 

 Ära paranda, muuda ega lammuta seadet kui sa 

ei ole tehnik! Võta ühendust müüjaga, kui 

seade on katki. 

 Ära lülita seadet sisse kui veemahuti on tühi. 

 Ära katsu avaust, kust aur välja tuleb. 

 Puhasta seadet regulaarselt jälgides 

„HOOLDUSÕPETUS“-st. 

 Ühenda alati vooluvõrgust lahti enne 

hooldamist. 

 Hügieeni hoidmiseks vala alati vesi peale 

kasutamist välja ning kuivata riidest lapiga. 

 Eeterlik õli võib korrodeeruda, pühi alati lapiga 

puhtaks. 

 Kasuta alati kaasasolevat mõõtmisanumat kui 

mahutit veega täidad. 

 Ära lase aurul otse mööblile, riietele või seinale 

paiskuda. 

 Ära hoia seadet otsese päikese käes, radiaatori, 

õhksoojuspumba või tiiviku vahetus läheduses. 

 Aseta alati stabiilsele pinnale. Ära pane vaiba, 

voodi või muu ebastabiilse pinna peale. 

 Hoia eemal elektrilistest seadmetest nagu 

televiisor või audioseadmed. 

 Kui seade on peatunud, oota 1 minut enne kui 

uuesti sisse lülitad, et vältida kahju auru 

tekitavale osale. 

 Ära kasuta mullivett, vaid kraanivett või ilma 

gaasita mineraalvett. 

 Ära kunagi liiguta seadet kui see töötab. 

 Ära katsu seadet märgade kätega. 

 Hoia eemal väikelastest ning loomadest. Seadet 

ei tohiks puudutada või sellega mängida lapsed 

ning inimesed, kes ei oska seda käsitseda.  

 Kui kaabel suitseb või põleb, ühenda kohe 

seinakontaktist lahti. 

   

VIGADE VÄLJASELGITAMINE 

Kui seade ei toimi nagu peab, vaata järgnevaid punkte 

enne kui kontakteerud müüjaga: 

Seadet ei saa sisse või välja lülitada  

 Kontorolli, kas mahutis on piisavalt vett? 

Vajadusel lisa vett.  

 Kontrolli, kas toitejuhe on korralikult 

ühendatud? Ühenda kaabel lahti, vaata üle ning 

ühenda ettevaatlikult tagasi. 

Auru ei tule või aur ei ole normaalne  

 Kontrolli, kas mahutis ei ole piisavalt vett või 

on vett liiga palju? Vala mahutisse alati sobiv 

kogus vett, veega ei tohiks olla täidetud rohkem 

kui „MAX“ märk ette näeb ehk 400 ml. 

 Mustus auru väljalaskeavas? Palun järgi 

„HOOLDUSÕPETUST“ ning eemalda ja aseta 

tagasi, et aur saaks vabalt välja pääseda. 

 Kate ja sisemine kate ei ole korralikult paigas? 

Mustus õhu sissetõmbamise pordis mahuti all? 

Kui õhu sissetõmbeavas on liiga palju tolmu 

siis aur ei tule korralikult välja. Lihtsalt 

puhasta. 

Seadmest lekib vett 

 Kate ja sisemine kate ei ole korralikult paigas? 

Eemalda ning aseta tagasi selliselt, et aur saaks 

vabalt väljuda. 

 Madal temperauur või suur niiskus? Nendel 

tingimustel võib aur kiiresti veepiiskadeks 

kondenseeruda. 

 

 


