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Модел

Захранване

Мощност

Воден резервоар

Време за работа

Увеличаване на влазността

Честота на свръхзвука

TT-AD004

DC 24V 650mA

13W максимум

400ml

14ч максимум

Около 25-60ml

2.45MHz

TAOTRONICS ULTRASONIC AROMA DIFFUSER

Ръководство за употреба

Cleaning the Water Tank

-  Unplug the power cord and take o� the lid.
-  Drain any remaining water from the tank.
-  Add some warm water into the tank and mix with detergent, wash with a cleaning cloth.
-  Do not use corrosive detergent for cleaning.

Caution

-  Please do not r epair the product by yourself, always ask a professional electrician or authorized 
technician for repairs.

-  If you smell a bad odor or anything unusual, please turn o� the unit immediately.
-  Please do not remove the power plug with wet hands as it may cause electrical shock.
-  Do not place this unit on a slope or uneven surface to avoid water leaking or component damage.
-  Do not put this unit near any heat source or under direct sunlight.
-  Keep away from other electric appliances that are prone to humidity damage.
-  Regularly clean the unit if it won’t be used for a long period; store in a dry and shady place.
-  When plugged in, do not leave the di�user unattended when there are children around.
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- Сложете капака обратно.

 

режим на висока и ниска мъгла.

•

•
светлината.

•

•

звукови сигнала показват, че режимът с ниска мъгла е включен.

Важно
- Не превишавайте максималното ниво при добавяне на вода.
- Спрете да използвате, когато водата в резервоара за вода се изчерпи.
- Не включвайте, когато капакът не е правилно затворен.
- Използвайте заедно с етерично масло и вода. Никога не използвайте само с етерично масло.
- Използвайте само с натурално етерично масло. Синтезираното етерично масло може да повреди 
продукта.

Чистене на водния резервоар Често срещани проблеми

РешениеПричина

Нивото на водата е надвишено

Проблем

Воден теч

Лош/странен мирис

Уреда е нов

Мръсна вода

Синтезирано етерично масло


