
AROMA DIFFUSER -aromidiffuuseri /aromaattinen ilmankostutin 
eteeristen öljyjen tuoksutukseen ja huoneilman kosteutukseen 
 
Aroma Diffuser hajottaa säiliössä olevan veden ja eteerisen öljyn ultraääniaaltojen avulla viileäksi, 
kuivaksi, hienojakoiseksi höyryksi. 
 

 Kun käytät diffuuseria vain vedellä täytettynä, se kosteuttaa 
huoneilmaa, mikä on hyväksi ihollesi ja hengitysteille   

 Aromaattinen ilmankostutin sitoo pölyä ja vähentää näin 
kurkun ärsytystä 

 Voit halutessasi lisätä veteen eteeristä öljyä jolloin 
vesihöyryn mukana eteeristen öljyjen tuoksut leviävät 
miellyttävästi huoneeseen 

 Rauhoittava eteerinen öljy auttaa nukahtamaan ja parantamaan unen laatua 
 
 
KÄYTTÖOHJE 
 
1. Aseta laite pystyasentoon. Nosta kansi vetämällä ylöspäin. 
 
2. Kytke sähköjohto laitteeseen. 
 
3. Käytä mittakuppia laittaessasi vettä säiliöön (Älä käytä kuumaa vettä). Tarkkaile veden pintaa 
säiliön täyttyessä. Älä koskaan anna pinnan ylittää merkittyä maksimitasoa. Älä lisää vettä laitteen 
ollessa toiminnassa. Tipauta eteerinen öljy säiliöön ylhäältäpäin (2 – 4 tippaa). 
 
4. Laita kansi takaisin paikalleen. Kierrä kansi haluamasi suuttimen kohdalle. 
Muista: Kannen pitää olla paikoillaan kun haluat käyttää laitetta.  
 
5. Kytke virtajohto pistorasiaan. 
 
6. Käynnistä laite painamalla ”MIST”- painiketta ja valitse haluamasi käyttöaika (1, 3, 6 tuntia tai 
ON = jatkuva käyttö, max 8 tuntia).  
 
7.  Sytytä LED- valo painamalla LIGHT -painiketta.  Valittavana on 7 värivaihtoehtoa. Myös valon 
kirkkautta voi säätää.  
 
8. Jos et aio käytä laitetta pitkään aikaan, poista vesi säiliöstä ja kuivaa laite ennekuin laitat sen 
säilytyspaikkaan. Kun haluat käyttää laitetta uudelleen, puhdista säiliö neutraalilla 
puhdistusaineella ennen käynnistämistä. 
 
9. Jos säiliössä ei ole vettä, laite kytkee virran pois automaattisesti vaikka MIST- kytkin olisikin 
päällä. 
 
10. Sumun tulo ja valo sammuvat automaattisesti kun vettä ei ole tarpeeksi. 
 
 
 



HUOMIOITAVAA 
 
-  laitetta voi yhtäjaksoisesti käyttää enintään 8 tuntia 
-  höyryn määrä ja teho voi vaihdella, mutta tämä on normaalia eikä ole kyse viallisesta laitteesta; 
vaihteluun vaikuttavia tekijöitä ovat veden tyyppi (= kovuus/pehmeys), kosteus, lämpötila ja 
veto 

-  laite sammuu automaattisesti, kun vesi loppuu säiliöstä 
-  laitteessa pitää käyttää vain 100-prosenttisesti luontaisia aromaattisia öljyjä. Muunlaiset. 

kemiallisia ainesosia, hajusteita tai epäpuhtauksia sisältävät öljyt saattavat rikkoa laitteen 
-  kun vaihdat aromaattisen öljyn toiseen, puhdista laite huolellisesti huolto-osiossa   suositeltuilla 

puhdistusaineilla 
 
VUODON SATTUESSA 
 
Jos laite kaatuu käytön aikana:  
 
1. Irrota virtajohto seinästä ja poista kansi 
2. Kaada säiliöön jäänyt vesi pois 
3. Ravistele laitetta varovasti, että sisään jäänyt vesi tulee pois. Anna laitteen kuivua 

huoneilmassa vähintään 24 tuntia 
 
 
HUOLTO 
 
Laite puhdistetaan 5 – 6 käyttökerran  tai 3 – 5 perättäisen käyttöpäivän jälkeen seuraavasti: 
 
1.  Irrota virtajohto seinästä ja poista kansi 
2.  Kaada pois säiliöön mahdollisesti jäänyt vesi 
3.  Laita säiliöön hiukan lämmintä vettä, jossa on astianpesuainetta. Pyyhi varovasti puhtaalla, 

kostealla pesurievulla ja kuivaa sitten kevyesti liinalla 
4.  Vältä veden joutumista laitteen ilma-aukkoon. 
5.  Älä käytä syövyttäviä tai klooria sisältäviä puhdistusaineita, koska ne voivat höyrystyä laitetta 

käytettäessä ja aiheuttaa myrkyllisten kaasujen pääsyn ilmaan tai laitteen rikkoontumisen 
 
Huom! Käytä mietoa puhdistusainetta 
 
 
VAROTOIMET 
 
Lue seuraavat ohjeet laitteen vahingoittumisen välttämiseksi 
 
- Älä koskaan täytä säiliöta yli 'Max’-merkkiviivan. 
- Älä käynnistä laitetta säiliön ollessa tyhjä. 
- Älä koske säiliön pohjassa olevaan höyrystimeen (=ultraääniaaltolähde). 
- Puhdista laite säännöllisesti HUOLTO- ohjeiden mukaan välttääksesi laitteen toimintahäiriöt 
- Irrota virtajohto aina ennen huoltotoimia 
- Hygienian vuoksi kuivaa säiliö puhtaalla  kuivausliinalla aina kun olet tyhjentänyt säiliön. 
- Eteerinen tuoksuöljy voi jättää tahroja pinnoille, joten jos  sitä läikähtää esim. pöydälle, se  pitää 

pyyhkiä pian pois pehmeällä liinalla 



- Käytä aina mittakuppia täyttäessäsi säiliötä – älä täytä säiliötä suoraan hanasta 
- Älä suuntaa vesihöyryä  huonekaluihin tai vaatteisiin/tekstiileihin tai aseta laitetta liian lähelle 

seinää 
- Pidä laite poissa suorasta auringonpaisteesta sekä lämmittimien ja puhaltavien 

ilmastointilaitteiden läheltä 
- Pidä laite aina kiinteällä ja tasaisella alustalla – älä laita sitä matolle, peitteelle tai muulle 

epävakaalle pinnalle 
- Älä käytä laitetta TV:n,  äänentoisto- tai muiden elektronisten laitteiden välittömässä 

läheisyydessä 
- Älä kastele tai pudota laitetta ettei sen mekanismeihin pääse vettä 
- Laitteen käyttöaika on 8 tuntia kerrallaan 
- Sammuttamisen jälkeen käynnistä laite uudelleen vasta tunnin kuluttua välttääksesi laitteen 

ultraäänilähteen(= höyryttimen) vahingoittumisen 
- Käytä vain vesijohtovettä, ei hiilihapotettua vettä 
- Älä koskaan liikuta laitetta sen ollessa käynnissä 
- Älä koske mihinkään laitteen osaan märin  käsin 
- Pidä laite pois lasten ja lemmikkien ulottuvilta.  Lapsia ei pidä jättää valvomatta laitteen lähelle 

eikä pidä antaa heidän leikkiä laitteella.  
- Pidä laitteen johto poissa kulkuväyliltä äläkä koskaan kisko sitä voimakkaasti 
- Jos havaitset savua tai palaneen hajua, irrota laite pistorasiasta välittömästi 
 
ONGELMIEN KARTOITTAMINEN 
 
Jos laite ei toimi normaalisti, tarkista seuraavat asiat ennen kuin viet sen korjattavaksi: 
 
Jos laite ei käynnisty tai sammu: 
 

 onko säiliössä tarpeeksi vettä? 
- lisää vettä säiliöön  

 onko virtajohto kunnolla kytketty? 
- irrota johto, tarkista ja kytke uudelleen huolellisesti 

 vettä ei ole tarpeeksi tai sitä on liikaa ? 
- lisää sopiva määrä vettä säiliöön;  säiliötä ei saa koskaan täyttää yli MAX-

merkkiviivan 
 

Jos höyryä ei tule tai se on tavallisesta poikkeavaa: 
 ultraäänilähde (=höyrystin)  on likainen? 

   -puhdista säiliö huolto –kohdan mukaisesti  
 kantta  ei  ole laitettu paikoilleen kunnolla? likaa ilma- aukossa? 

   - liika pöly ilma-aukossa haittaa sumun pääsyä ulos.  Puhdista. 
 
Jos laitteesta vuotaa vettä: 

 kantta ei ole laitettu paikoilleen kunnolla? 
   -poista kansi ja laita uudelleen paikoilleen kunnolla jolloin sumute  
   pääsee  virtaamaan vapaasti 
 

 alhainen lämpötila tai ilman korkea kosteuspitoisuus?  
   -näissä olosuhteissa höyry voi tiivistyä vesipisaroiksi 



TEKNISET TIEDOT 
 
Mitat    noin 188 x 21mm 
Paino (ilman adapteria) noin 435 g 
Käyttöjännite   100-240 V 50ö60 Hz/DC24V   650 mA 
Johdon pituus   noin 150 cm 
Kulutus   noin 9W 
Ajastus    1h/ 3h/ 6h/ ON (= jatkuva käyttö, max. 8 tuntia) 
Säiliön tilavuus   400 ml 
LED valo   6 kpl 
Materiaalit   PP/ ABS/ PC 
Lisälaitteet   Vaihtovirta-adapteri ja ohjekirja 
Sumutteen tuottotaajuus 2,4 MHz   
 
 


