
 

Aromadiffúzor 
 

Használati utasítás 
 

Termékek és kiegészítők 

 

• Használat előtt ellenőrizze, hogy a következő elemek vannak-e jelen, és ellenőrizze, hogy 

nincsenek-e rajta sérülések. 

 

1 Fedél 

2 vízszintjelzés - MAX 

(230 ml) 

3 Fő egység 

4 Porlasztó 

5 Ködfúvóka 

6 Szellőzőnyílás 

7 Érzékelő 

8 Hálózati csatlakozó 

9 Szellőztető nyílás 

10 Távirányító 

11 Hálózati adapter 

12 Vízálló sapka 

13 Szellőzőnyílás fedele 

14 Tisztító kefe 

 

 
 



Használati utasítások 
  

• Az aromadiffúzort mindig szilárd, sima és vízszintes felületre helyezze. 

• Páralecsapódás előfordulhat az aromadiffúzor körül, ha magas páratartalmú környezetben 

működik. 

 

1 

 

Emelje le a fedelet a főegységről. Helyezze a szellőző fedelet a 

tartály szellőzőjébe. 

Dugja be a váltóáramú adapter fejét a fő egység oldalán található 

tápcsatlakozóba. 

 

2 

 

Töltse fel a víztartályt a maximális (MAX) vízszintjelzésig vagy 

az alatt. 

• Soha ne töltsön vizet a szellőzőnyílásba.  

 

Vízzel kapcsolatos ajánlások a SERENE HOUSE aroma 

diffúzorhoz: 

 

A SERENE HOUSE diffúzorához a lágy víz a legjobb. Fontos, 

hogy ne használjunk desztillált vizet, mivel ebből a vízből 

eltávolították azokat az ásványi anyagokat, amelyek 

befolyásolják a diffúzor működését. 

 

Adjon 5-10 csepp SERENE HOUSE 100% illóolajat a víztartályba. 

 

Fedje le a tartályt a fedéllel. 

 

• Soha ne engedje, hogy víz vagy olaj kerüljön a szellőzőnyílásba. Ne mozgassa és ne 

billentse meg a készüléket, amikor az működik, és víz vagy olaj van a tartályban. 

 

3 

 

Helyezze vissza a fedelet a fő egységre, az ábra szerint. Ha a 

fedél nincs megfelelően beállítva, a biztonsági funkció miatt az 

egység nem fog működni. 

Használja a távirányítót, majd nyomja meg a bekapcsoló gombot 

az egység elindításához. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Távirányító 
  

   bekapcsoló gomb 

 

   világítás gomb 

 

   üzemmód beállító gomb 

 

   zene gomb 

 

 léptető gombok 

 

 hangerő beállító gombok 

 

 

CR2025 lítium elemet tartalmaz. 

 

 

Bluetooth utasítások 
 

1. Kapcsolja be a távirányító tápellátását. 

2. Nyomja meg a zene gombot a Bluetooth módba váltáshoz. 

3. Indítsa el okostelefonjának Bluetooth funkcióját, válassza ki a „SERENE HOUSE” 

eszközt, és ellenőrizze, hogy készen van-e csatlakoztatva a diffúzorral. 

4. Válassza ki a zenét távirányítóval vagy az okostelefonján, és élvezze! 

 
 

Vigyázat! 
 

• Soha ne csatlakoztassa az áramellátást anélkül, hogy az egység fedelét és fedelét 

felhelyezné. 

• Használat közben ne távolítsa el a fedelet, és ne takarja el a főegység alatti 

szellőzőnyílásokat. 

• Ha a készülék működik, és víz van a víztartályban, ne érjen a porlasztóhoz, mert személyi 

sérülés vagy a készülék hibás működése léphet fel. 



• Minden használat után győződjön meg arról, hogy a tartályban maradt vizet kiöntötte. 

• A legjobb teljesítmény érdekében a SERENE HOUSE 100%-os tisztaságú természetes 

illóolajok használatát javasoljuk ezzel az aromadiffúzorral. Más illóolajok használata 

károsíthatja a készüléket. 

• Ügyeljen arra, hogy letörölje egy ruhával, ha az olaj a főegységre vagy a padlóra csöpög. 

 

 

Tisztítás és karbantartás 
 

• Tisztítás előtt mindig húzza ki a hálózati adaptert az elektromos csatlakozóból. 

• A legjobb porlasztási teljesítmény érdekében minden használat után tisztítsa meg az 

aromadiffúzort. 
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Távolítsa el a váltóáramú adaptert az elektromos csatlakozóaljzatból, majd 

húzza ki a csatlakozót a főegységből. 

• Annak érdekében, hogy ne kerüljön ki folyadék a víztartályból, mindig 

tartsa a főegységet függőleges helyzetben, amikor eltávolítja a hálózati 

adaptert. 
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Távolítsa el a fedelet, helyezze vissza a szellőző fedelet vízálló 

kupakra, ürítse ki a vizet a tartályból, adjon hozzá kevés meleg 

vizet (ne haladja meg a 40 °C-ot) és néhány csepp semleges 

tisztítószert. Tisztító kefével tisztítsa meg a porlasztót és a 

víztartály belső felületét. Óvatosan öblítse ki az összes szappant a 

víztartályból mosás után. 

• Vigyázzon, nehogy víz kerüljön a szellőzőbe. 

• Soha ne használjon savas tisztítószert, mert ez meghibásodást 

okozhat. 

• Ha véletlenül víz folyik a szellőzőnyílásba, a szellőzőnyílásba 

vagy a vezérlőgombokba, hagyja a belső mechanizmust alaposan 

megszáradni (legalább 6 órán át) a következő használat előtt, 

különben ez a készülék meghibásodását okozhatja. 
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Helyezze vissza a fedelet a tisztítási és karbantartási folyamat befejezéséhez. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Óvintézkedések használat előtt 
 

• Kérjük, olvassa el az összes utasítást a termék használata előtt. Használja biztonságosan és 

helyesen.  

• Ez a termék egy illatpárologtató diffúzor, és ultrahangos rezgéstechnikát alkalmaz illatos 

gőzök előállítására, emellett LED-es világítási funkcióval is rendelkezik. 

• A tisztításhoz és karbantartáshoz olvassa el és kövesse a kézikönyvben található „Tisztítás 

és karbantartás” utasításokat; a szakszerűtlen karbantartás meghibásodásokat okozhat. 

• Ez a termék az ultrahangos porlasztás elve alapján működik, és bár enyhe nedvességet ad a 

levegőnek, elsődleges célja az illatosítás. 

 

 

 

Biztonsági óvintézkedések 
  

A biztonság érdekében kérjük, tartsa be az alábbi utasításokat: 

  • Az ebben a kézikönyvben felsorolt óvintézkedések arra szolgálnak, hogy a felhasználó 

biztonságosan és megfelelően használja ezt a terméket, valamint hogy elkerülje a felhasználó 

vagy mások által esetlegesen felmerülő veszélyeket vagy veszteségeket. 

  • A "FIGYELEM" rész fontos biztonsági utasításokat tartalmaz. Feltétlenül kövesse ezeket 

az utasításokat! 

 

 

FIGYELEM! 

 

• Azonnal hagyja abba a termék használatát, és húzza ki a hálózati adaptert szokatlan füst, 

szag, hang vagy egyéb rendellenességek esetén. 

• Ne módosítsa, ne javítsa vagy szerelje szét a terméket, mert tűz, áramütés vagy károsodás 

léphet fel. 

• Amikor a termék élettartama lejár, javasoljuk, hogy a háztartási hulladék helyett az 

elektronikus berendezések újrafeldolgozására szolgáló hulladékgyűjtőbe helyezze. A 

terméken, a használati utasításon és a csomagoláson található szimbólumok lehetővé teszik a 

megfelelő válogatást és ártalmatlanítást. 

• Óvja gyermekeit és háziállatait 

• Kizárólag beltéri használatra 

• Telepítés közben ne csatlakoztassa a hálózati adaptert a főegységhez, mert áramütés és 

sérülés léphet fel. 

• A terméket mindig húzza ki a konnektorból, és a víztartálynak mindig üresnek kell lennie, 

amikor a terméket mozgatja, vagy amikor a készülék nem működik. 

• Amikor kihúzza a hálózati adaptert a konnektorból, ne a vezetéket húzza meg. Tartsa erősen 

a hálózati adaptert, majd húzza ki a konnektorból, különben károsodás vagy sérülés léphet fel. 

• Kerülje az illóolaj csepegtetését a termék külsejére vagy a bútorokra. Ha véletlenül csöpög 

az illóolaj, azonnal törölje le, hogy elkerülje a termék külsejének vagy a bútoroknak az 

elszíneződését. 

• A kezelést és a karbantartást megelőzően a terméket le kell választani az elektromos 

aljzatról. 

• Ne kezelje nedves kézzel a főegységet vagy a váltakozó áramú adaptert, és ne engedje, hogy 

víz vagy más folyadékok tapadjanak rájuk vagy permetezzék azokat, mert ez áramütést 

okozhat. 



• Ne használja a terméket, ha az elektromos vezeték vagy csatlakozó megsérült, vagy ha a 

terméket véletlenül eltalálták, leesett, eltört vagy bármilyen módon megsérült. 

• Ne helyezze szándékosan a szemét, az orrát vagy a száját a kibocsátott illatpára közelébe, 

mert ez fizikai kellemetlenséget okozhat. 

• Ez a termék nem játék. Ne hagyja, hogy gyermekek használják ezt a terméket. Tartsa 

gyermekektől elzárva, mert áramütés és sérülés léphet fel. A gyermekeket megfelelő 

felügyelet alatt kell tartani, hogy ne játsszanak mindig ezzel a termékkel. 

Ezt a terméket nem javasolt csökkent fizikai, érzékszervi vagy mentális képességekkel 

rendelkező emberek illetve gyermekek számára használni, kivéve, ha a termék használatával 

kapcsolatban felügyeletet vagy utasítást kaptak a biztonságukért felelős személytől. 

• A tűz, áramütés, személyi sérülés vagy termékkárosodás elkerülése érdekében ne helyezze a 

terméket az alább felsorolt helyekre: 

  * Közvetlen napfénybe vagy fűtőberendezés mellé. 

  * Poros helyekre. 

  * Döntött, instabil vagy egyenetlen felületekre. 

  * Füsttel teli helyek vagy gáztűzhelyek mellé. 

  * 40 °C-nál nagyobb környezeti hőmérsékletű helyekre; tartsa távol a terméket 

gyújtóforrásoktól. 

  * Elektronikus tévék, sztereók, hűtőszekrények stb. tetejére vagy mellé. 

  * Ne helyezze a terméket puha felületekre, például szőnyegre, mert ez elzárhatja a készülék 

alján található szellőzőnyílásokat, ami a készülék nem megfelelő működését okozhatja. 

• Ne vegye le a fedelet, és ne tegye az ujját vagy egyéb tárgyakat a víztartályba, amíg a 

termék működik, mert vízszivárgás, meghibásodás vagy személyi sérülés léphet fel. 

 

 

Hibaelhárítás 
 

Ha nem kielégítő műveleteket tapasztal, kövesse az alább felsorolt hibaelhárítási 

útmutatásokat. 

 

A gép nem működik 

 

• Ellenőrizze az adaptert 

   ›Ellenőrizze, hogy az adapter teljesen és megfelelően van-e bedugva az elektromos aljzatba. 

• A tápkábel nincs csatlakoztatva a fő egységhez 

   ›Ellenőrizze, hogy a dugó megfelelően van-e behelyezve a fő egység tápcsatlakozójába. 

• Az áramellátás megfelelően van csatlakoztatva, de a készülék még mindig nem működik 

   ›Ellenőrizze, hogy a víztartály tartalmaz-e vizet, majd ellenőrizze, hogy az ON / OFF 

kapcsoló be van-e kapcsolva. Ellenőrizze, hogy a tartály vízszintje nem haladja-e meg a 

maximális vízszintjelzést (MAX); ha ez a helyzet, ürítse ki a felesleges vizet. 

• Ellenőrizze a távirányítót. 

   ›Cseréljen új távirányító elemet. 

• A távirányítót túl messze használják a terméktől. 

   ›Győződjön meg arról, hogy a távirányítót a vételi tartományon belül használja (4 méter és 

10 °-os távolság az érzékelőtől). 

 

A termék nem porlaszt, vagy nem porlaszt hatékonyan 

 

• Piszkos porlasztó 



  ›Végezze el a karbantartást a kézikönyv„ Tisztítás és karbantartás ”szakaszának 

megfelelően. 

• A termék elhelyezése 

  ›Helyezze szilárd, vízszintes és stabil felületre. 

• Ellenőrizze a vízmennyiséget 

  ›Ellenőrizze, hogy a víz nem haladja-e meg a bejelölt vízszintjelzést. 

• A fedél nem csatlakozik biztonságosan a fő egységhez 

  ›Helyezze vissza a fedelet a jelen kézikönyv„ Üzemeltetési utasítások ”szakaszában leírtak 

szerint. 

 Lásd a fenti víztípusokat / ajánlásokat. 

• Nedves szellőzés beömlő, szellőző vagy vezérlő gombok 

  ›Ha véletlenül víz folyik a szellőzőnyílásba, a szellőzőnyílásokba vagy a vezérlőgombokba, 

hagyja a belső mechanizmust alaposan megszáradni (legalább 6 órán át) a következő 

használat előtt, különben ez a készülék meghibásodását okozhatja. 

 

Ne próbálja egyedül szétszerelni vagy megjavítani a terméket.  

 

 

Specifikációk 
 

Az illateredmények a szellőzés, a hőmérséklet, a páratartalom és a környező tér méretétől 

függően változhatnak. 

 

Porlasztási mód:    Ultrahang 

Szakaszos porlasztási idő:   ≥ 14 óra 

Folyamatos porlasztási idő:   ≥ 7 óra 

Javasolt szobaméret:    25 ~ 45 m2 (269,1 ~ 484,38 m²) 

Ultrahangos frekvencia (MHz):  2,45 ± 10% 

Víztartály kapacitása:   230 ml 

A fény színei:     meleg fehér, zöld, kék, piros, sárga, lila, fehér 

Tápfeszültség:    DC 24V, 10 W 

Üzemmód:     folyamatos / szakaszos üzemmód 

Tartozékok:     adapter / kézikönyv / garanciakártya / vízálló kupak 

                                   szellőző fedél / távirányító / tisztító kefe 

 

Tervezőcsapat: Serene House 

Kínában készült. 

 

Szabadalmaztatott termék. 

Ez az eszköz megfelel az FCC szabályok 18. részének. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


