
Модерен дизайн за дома
Ултразвукова дифузия
Таймер
Регулируеми нива на дима
Мека, цветна LED светлина
Защита от ниско ниво на водата
LED индикатор
Звукова аларма

Спецификации

Модел - TT-AD002
Оперативна мощност - DC24V
Мощност - 13W max
Капацитет на резервоара за вода - 300мл
Работно време - 8 ч
Максимално ниво на влажност - Около 20 - 70мл на час
Свръхзвукова честота - 2.4 MHz

1. Отвор за дим
2. Капак
3. Основа
4. Бутон за светлина
5. Бутон за дим
6. Вход за зарядно
7. Въздушен отвор
8. Максимално ниво на водата
9. Въздушен отвор

Как да добавим вода
- Махнете капака
- Използвайте предоставената купичка и добавете до 300мл вода в резервоара.
- Добавете 2-3 капки етерично масло във водата.
- Сложете капака обратно.
Начин на ползване
Свържете зарядното. Дифузера ще влезе в режим на готовност. Уверете се, че има 
достатъчно вода в резервоара. Използвайте бутона за светлина, за да контролирате 
светлината. Използвайте бутона за дим, за да контролирате силата на дима.
Смяна на цвета
- Натиснете бутона за светлина веднъж, за да се сменя цвета автоматично, 
натиснете пак, за да останете на текущия цвят. Ако продължите да натискате бутона 
светлините ще продължат да се сменят по ваше желание. Натиснете още веднъж и 
светлината ще изгасне.
- Натиснете и задръжте бутона за 2-3 секунди, за да изключите светлината.
Смяна на силата на дима
- Всяко натискане на бутона за дим ще смени различните режими: 1ч, 3ч, 6ч, 
включено и изключено. LED индикатора ще светне под всеки режим, за да индикира 
кой е активния.
- Натиснете и задръжте бутона за дим за 3 секунди, за да сменяте между силен и 
слаб дим. Единичен звуков сигнал означава силен дим, а двоен звук - слаб дим.

В пакета:
1 х TaoTronics Aroma Дифузер(Модел:TT-AD002)
1 х Зарядно
1 х Купичка
1 х Ръководство

Не излиза дим

Затворете капака

 

 

Проблем Причина

Свържете зарядното

Вижте в инструкциите

Дифузера е прекалено
топъл

Нетипичен дим Натрупана мръсотия Изчистете дифузера

Въздушния отвор е запушен Изчистете отвора

Температурата или влажността 
в стаята е прекалено висока

Лоша/Странна 
миризма

Уреда е нов

Важно
- Не превишавайте максималното допустимо ниво на вода.
- Спрете да го изпозлвате, когато водата е малко.
- Не пускайте дифузера, когато капака не е на мястото си.
- Изпразнете водния резервоар и съхранявайте на сухо място, когато не се използва.
- Използвайте етеричното масло заедно с вода. Никога не използвайте само масло.
- Само използвайте с натурални масла. Синтазираните могат да навредят на уреда.
- Поставяйте дифузера на плоска повърхност.
Чистене на водния резервоар
- Изключете зарядното и махнете капака.
- Източете останалата вода в резервоара.
- Добавете топла вода в резервоара и смесете с препарат, измийте с чиста кърпа.
- Не използвайте корозивни препарати за чистене.
Внимание
- Моля не разглабяйте сами уреда, винаги се допитвайте до професионални 
електротехници или професионален сервиз.
- Ако забележите необичаен мирис, моля изключете уреда веднага.
- Моля не пипайте кабела с мокри ръце, тъй като това е опасно.
- Не го оставяйте до източник на топлина или уреди предразположени на влага.
- Редовни чистете уреда, дори да не се ползва известно време. Дръжте го на сухо и 
сенчесто място.
- Уреда не е играчка. Дръжте го далеч от деца.

Решение

Не е включен

Не е натиснат бутона за дим

Добавете вода в резервоараНяма вода в резервоара

Изключете го и го оставете
да изстине за 10мин

Водата надвишава нивото Махнете малко вода

Тече вода
Капака не е затворен

Преместете уреда на добре
охладено място

Мръсна вода

Изчистете резервоара,
както е описано

Изчистете резервоара,
както е описано

Синтезирано етерично масло Използвайте натурални масла


