
NovaFuse diffúzor használati útmutató

A NovaFuse ™ USB ultrahangos illóolaj diffúzor modern, stílusos és könnyen használható. A NovaFuse ™ USB öt
különféle  időzítő-beállítással,  tompítható  LED-es  megvilágítással.  Csatlakoztassa  a  NovaFuse  ™  USB  diffúzort
bármilyen USB-áramforráshoz, hogy otthon és utazás közben is élvezze a nyugtató illóolajokat.
A NovaFuse működéséhez nincs szüksége hőre, amely lehetővé teszi, hogy az illóolajok megőrizzék minden természet
adta előnyeiket és megszakítás nélküli kémiai profilját. Az 5 színű LED-es világítás több időzítő beállításával teszi a
NovaFuse ™ USB diffúzor ideális használatát minden környezetben.  Az egység automatikusan kikapcsol, ha a tartály
vízszintje alacsony.

A NovaFuse diffúzor használata:

 1. Távolítsa el a felső fedelet.
 2. Adjon vizet a víztartályba, amíg el nem éri a piros maximális vízszint jelzőt.
 3. Adjon hozzá 5-8 csepp illóolajat közvetlenül a vízbe.
 4. Helyezze vissza a felső fedelet.
 5. Csatlakoztassa a készüléket az USB porton keresztül.
 6. Az eszköz elindításához nyomja meg a Power Pist / Light gombot.
 7. A funkciók a megfelelő gombok megnyomásával állíthatók be.

Köd (MIST) gomb működtetése:
 1. Nyomja meg egyszer a MIST gombot, hogy bekapcsolja a készüléket a folyamatos működéshez. Ködképzés

elindul, és a fény kigyullad. A világos szín egymás után változik (kék, zöld, sárga, lila és fehér).
 2. A másodpercenkénti működéshez nyomja meg a MIST gombot 15 másodpercig működik, 15 másodpercig

kikapocsolt állapotban lesz a készülék.
 3. A készülék kikapcsolásához nyomja meg harmadik alkalommal a MIST gombot.
 A diffúzor automatikusan kikapcsol, ha a vízszint alacsonyabb, mint a víztartály ködlapja.

Világítógomb működése:
 Nyomja meg a LIGHT gombot a LED világítási módok közötti váltáshoz (színek: kék, zöld, sárga, lila és

fehér).
 A világítást függetlenül lehet be- és kikapcsolni a LIGHT gomb megnyomásával.
 Tartsa lenyomva a LIGHT gombot 3 másodpercig, és akkor kikapcsol a készülék.

Ajánlott maximális szobaméret: 15-25 m2

Víztartály térfogata: 70 ml

Hálózati feszültség: DC 5V

Teljesítmény: 5W

Méretek: 160,5 x 120 mm

Szín: fekete, fehér



Hibajelenség Lehetséges okok Megoldás

A kijelző nem világít A készülék nincs csatlakoztatva az
elektromos hálózathoz vagy az
adapterhez nincs megfelelően

csatlakoztatva

Csatlakoztassa a készüléket az
elektromos hálózathoz és az adapterhez

A kijelző világít, de levegőt és párát nem
bocsát ki.

 Nincs víz a víztartályban. 

Túl sok víz van a tartályban.

 Töltsön vizet a víztartályba. 

Ürítse ki az tartályt, és tegye vissza a
víztartály fedelét.

A tartályban lévő víz koszos, vagy
elszíneződött

Hosszú ideig nem használta a
készüléket

Az egyes illóolajok között nem
tisztította ki a tartályt 

Tisztítsa ki a víztartályt
papírtörlővel, és a víztartály

közepén lévő lyukat fültisztítóval
tisztítsa meg.

Biztonsági figyelmeztetés
A terméket kizárólag rendeltetésszerűen használja! A rendeltetésszerű használattól való eltérés a garancia elvesztését
vonja maga után! A garancia a vásárlást követő 12 hónapig érvényes!
Ne engedje gyermekének használni!

Hulladékkezelés

A készüléket tilos a háztartási szemétbe helyezni. Minden fogyasztó köteles az elektromos vagy elektronikus készüléket
leadni  lakóhelyének  gyűjtőhelyén  vagy  a  kereskedőnél-  függetlenül  attól,  hogy  tartalmaz-e  káros  anyagot  vagy  nem-,

környezetkímélő  ártalmatlanításra!  Ártalmatlanítás  tekintetében  forduljon  az  illetékes  helyi  hatóságokhoz  vagy  a
kereskedőhöz.
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