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Univerzálny difuzér MINI 

Návod na použitie 

 

                             

   

       

Gratulujeme Vám k zakúpeniu Vášho nového prístroja, čím ste sa rozhodli pre vysoko kvalitný profesionálny prístroj 

aroma marketingu. Tento návod na obsluhu je jeho súčasťou a podáva dôležité informácie slúžiace k riadnemu 

a bezpečnému používaniu prístroja. Návod na použitie musí byť k dispozícii v blízkosti prístroja a musí sa podľa neho 

riadiť každá osoba, ktorá je poverená jeho obsluhou. 

 

Aroma difuzér MINI pracuje na princípe atomizácie (rozprašovania za studena), čo je technológia, ktorá dokáže 

premeniť kvapalný esenciálny olej na atómy plynu.  

 

 

Upozornenia 

1. Prosím, nepoužívajte prístroj v prípade viditeľného poškodenia elektrickej zásuvky. Môže ohroziť vašu bezpečnosť 

a spôsobiť požiar, vymeňte napájací kábel ihneď ako sa to stane; 

2.  Prosím, nesnažte sa násilím otvoriť kryt zariadenia, v prípade akejkoľvek abnormality, obráťte sa na 

predajcu včas. 

3.  Prosím, neobracajte prístroj po naplnení oleja, môže dôjsť k úniku a možnému poškodeniu. 
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Obsah balenia 

     1x difuzér        1x nabíjačka a USB kábel    1x prázdna nádoba na olej 

                                  

     2x nabíjateľná lítiová batéria            1x návod na použitie + montážna sada 

                                    

 

Technické informácie 

Typ: New Aroma Mini 

Rozmery: 125 x 125 x 45 mm 

Hmotnosť: 0,39 kg 

Napájanie/výkon: DC 5V / 3W - lítiové batérie / elektr.kábel 

Certifikáty: CE 

Inštalácia : montáž na stenu, voľne stojaci difuzér - stolový, obojstranná lepiaca páska (je súčasťou balenia) 

Ovládanie: vnútorný počítačový panel – automaticky nastaviteľný 

Materiál: odolný plast 

Farebné prevedenie: biela 

Pokrytie: 30 m2 

Hlučnosť: <25db 

Objem náplne: 50 ml fľaša na esenciálny olej 
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1. lítiová nabíjateľná batéria             6. LCD displej  

2. nádoba na aroma olej                7. tlačítko “+” pre pridávanie 

3. výstup atomizovaného oleja           8. tlačítko “-“ pre uberanie  

4. ovládací panel                      9. indikačné svetlo 

5. nastavovacie tlačítko “SET”           10. Konektor na USB kábel 

 

Spustenie a nastavenie prístroja 

1. Zatlačte na tlačítko na vrchnej časti prístroja a vysunutím otvorte plastový predný panel (obrázok A). Vložte 

priloženú lítiovú batériu do vnútorného otvoru a zapojte ju káblom (obrázok B). Vysuňte nádobu na olej a 

odšróbujte uzáver (obrázok C).       

2. Naplňte do nádoby na olej aroma olej New Aroma. Nenapĺňajte nádobu úplne, 80% z objemu je ideálne. 

3. Zašróbujte späť uzáver a zasuňte späť do prístroja.  

4. Difuzér MINI je možné používať na batérie alebo aj priamo cez USB kábel (obrázok D). Zvoľte vyhovujúci 

spôsob napájania a prejdite k nastaveniu intervalov dávkovania vône.                                                
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                     Obrázok A         Obrázok C 

 

         

                                                     Obrázok D 

                          Obrázok B 

 

5. Po pripojení k zdroju napájania sa rozsvieti LCD displej a ukáže základný čas (obrázok E).                    

                  Obrázok E 

 

6. Stlačte tlačítko SET a zobrazí sa čas začiatku pracovného intervalu. Zmeňte hodinu začiatku pomocou + a – 

tlačítiek. Po opakovanom stlačení SET nastavte minúty. 

7. Stlačte SET a na displeji sa zobrazí ON: a počet sekúnd dávkovania vône. Nastavte požadovaný čas dávkovania 

vône v sekundách (obrázok F). 

8. Stlačte znova SET a na displeji sa zobrazé OF: a počet minút pauzy. Nastavte požadovaný čas pauzy medzi 

dávkami vône v minútach, od 3 do 59 minút (obrázok G). 

                         

                 Obrázok F                        Obrázok G 

               

9. Stlačte opäť SET a zobrazí sa čas ukončenia pracovného intervalu. Zmeňte hodinu ukončenia pomocou + a – 

tlačítiek. Po opakovanom stlačení SET nastavte minúty. 

10. Po opakovanom stlačení SET začne blikať základný čas. Nastavte základný čas prístroja podľa Vášho aktuálneho 
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časového pásma. 

11. Po ukončení nastavení san a displeji zobrazí údaj P a číslo od 1 do 100, ktorý znamená percento nabitia batérie. 

12. Po odpojení z napájania si prístroj pamätá pôvodné nastavenia.  

Údržba prístroja 

S cieľom zabezpečiť čo najlepšie rozptyľujúce účinky vône, zariadenie pravidelne udržiavajte ako v nasledujúcich 

krokoch: 

1. Otvorte prístroj, vyberte olejovú nádobu a odstráňte zvyšky oleja. 

2. Naplňte do olejovej nádoby lieh. 

3. Nainštalujte nádobu s liehom späť do prístroja a uveďte zariadenie do prevádzky po dobu 5-10 minút. 

4. Vypnite z napájania po ukončení čistenia. 

5. Vyberte nádržku, odstráňte zvyšky liehu, znovu naplťe aroma olejom a nainštalujte späť do prístroja 

 

Odstránenie závad 

 

Nevydáva vôňu: 

- skontrolujte stav batéria alebo či je prístroj pripojený k elektrickému zdroju 

- skontrolujte či prístroj nie je v pracovnej dobe pauzy 

- skontrolujte či vzduchové čerpadlo funguje (počuť zvuk motorčeka a z výstupu cítiť prúd vzduchu) 

- skontrolujte či nie je tesnenie poškodené alebo vypadnuté 

 

Vôňu dávkuje slabo: 

- bezdokladne vykonajte údržbu prístroja 

- skontrolujte či nie je tesnenie poškodené alebo vypadnuté 

- skontrolujte či nie zablokované atomizačná tryska 

 

Únik oleja: 

- skontrolujte či je nádoba na olej pevne prišróbovaná k tryske 

- skontrolujte či nie je tesnenie poškodené alebo vypadnuté 

- skontrolujte či nie zablokované atomizačná tryska 

 

Nadmerný hluk: 

- vzduchová tryska alebo hadička je uvoľnená, nasaďte ju správne 

- vzduchová tryska je poškodená, prosím vymeňte ju za novú 

 

Viac informácií k obsluhe prístroja a inštruktážne videá nájdete na našom YouTubovom kanáli: 

newaromaoriginal@gmail.com   

Tento prístroj vyhovuje základným požiadavkám a relevantným predpisom európskej smernice pre elektromagnetickú 

znášanlivosť 2014/30/EÚ. 

Kompletný originál Vyhlásenia o zhode je k dispozícii u dovozcu.            
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