
Diffúzor Használati Utasítás 

Az első használatkor: Tegye a pamutszálat akkora mennyiségű vízbe, ami ellepi, hagyja a 

folyadékban, amíg teljes meg nem szívja magát és le nem süllyed a víz aljára. Süllyedés után 

helyezze a tartójába, így a vizet és az illó olajakat felszívva éri el a kívánt hatást. 

Alkalmazása 

MHZ porlasztó chip-jének köszönhetően, tiszta párát permetez, a fehér füst-pára jelenség nélkül. 

A diffúzor speciális kezelt, korrózióálló, saválló, lúgállós, mindenféle PH értékű vízhez alkalmas.  

Az érzékeny kapcsológombját finoman megérintve azonnal elindul a díffúzálás, kellemes friss 

levegőt és párásítást biztosítva. 

Színes – váltakozó színű LED-es lámpákkal rendelkezik, amelyek megvilágítják a környezetet, és 

több atmoszférával rendelkeznek. 

Működése 

A terméket kinyitni a két rész ellentétes irányba mozdításával tudja felnyitni. A pamutszál tartóját 

90 fokkal elfordítva tudja kivenni a diffúzor felső részéből. Helyezze be először a rugót a törzs 

aljába, majd helyezze be az pamutszálat a törzsbe, és zárja be a fejet az óramutató járásával 

megegyező irányban.  Dugja be a tápkábel USB-csatlakozóját egy megfelelő adapterbe, majd 

dugja be. Vagy dugja be a tápkábel USB csatlakozóját a számítógép közvetlen USB portjába (a 

számítógépet be kell kapcsolni).  

A víztartályt megfelelő mennyiségű vízzel megtöltve, a párásítót helyezze a tartályba, majd enyhén 

érintse meg a start gombot, a gép ezután működési állapotba kerül. Az érintőgomb másodszori 

megnyomására a világítás kikapcsol, a gomb harmadik alkalommal történő megérintésekor az 

eszköz kikapcsol. 

 Első használatkor kb. 3 percig párásítás nélkül üzemel, ez normális jelenség, ez a pamutszál víz 

felszívására szolgáló idő, amikor a pamut vízzel telített lesz, a gép működni kezd. Az új eszközt 

vagy a hosszú ideje nem használt eszközt működtetés előtt a pamutszálat újra ki kell venni, és a 

használat megkezdése előtt 30 másodpercre a vízbe kell tenni, hogy megszívja magát vízzel.  

Figyelmeztetés 

Ez a gép DC5V tápfeszültséget használ, kérjük, ügyeljen arra, hogy a gépen válassza a gyári 

tápellátást. 

A gépet gyermekektől elzárva kell tartani. 

Kérjük, töltsön be friss vizet, hogy a pára egészségesen keringjen, ne használjon túl forró vizet. 

Ne használjon éles és kemény tárgyat az chip érintéséhez, hogy elkerülje az chip felületének 

sérülését. Tisztításhoz használjon telített anyagú puha ruhát. 

Ügyeljen a víz mennyiségére! Ha illóolajat is csepegtet a diffúzorba, ne hagyja a vizet elfogyni, így 

elkerüli az olaj beleszáradását a pamutszálba 


