
TaoTronics Ултразвуков дифузер за ароматерапия 

Благодарим ви, че избрахте ултразвуковия дифузер за ароматерапия TaoTronics. Моля, 
прочетете тези инструкции внимателно и ги съхранявайте на безопасно място за бъдещи 
справки. Ако имате въпроси или притеснения, моля, свържете се с екипа за поддръжка на 
клиенти по имейл на адрес: support@taotronics.com.  
 
Характеристики 
• Непреходен стилен дизайн 

• Ултразвуков дифузер 
• Режим таймер 
• Регулируем струя на дифузера 
• Меко многоцветно LED осветление 
• Защита при ниско ниво на водата 
• LED индикатор за избрания режим  
• Аларма 
 
Съдържание на пакета 
• 1 x TaoTronics арома дифузер (модел: TT-AD002) 

• 1 х адаптер за захранване 
• 1 x мерителна чаша 

• 1 x Ръководство за потребителя 
 

Спецификации 
Модел     TT-AD002 

Източник на захранване   DC 24V  
Мощност    13W 
Обем на резервоара за вода  300 mL / 10 oz 

Работно време    Максимум 8 часа 
Изпускане на мъгла   30 - 70 mL (1 – 2 oz) на час 

Ултразвукова честота  2.4 MHz 
 

Диаграма на продукта  (стр.3) 
1  Mist Nozzle - Отвор за струята 

2  Cover - Капак 
3  Base - База 

4  Light Button – бутон за включване на светлините 
5  Mist Button  

6  DC Socket – отвор за включване на адаптера  
7  Air Inlet – вход за въздух 
8  Max Water Level Line – максимално ниво на водата в резервоара 

9  Air Outlet – изход за въздух 
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Добавяне на вода 
- Свалете капака на дифузера. 
- Използвайте мерителната чашка, за да добавете до 300 mL вода във водния резервоар. 
- Добавете 2 - 3 капки (0,1 до 0,15 мл.) етерично масло във водата. 

- Поставете отново капака на дифузера. 
 

Как да включите дифузера 
Свържете дифузера със захранващия адаптер в контакта. Дифузерът вече е в състояние на 

готовност. Уверете се, че има достатъчно вода в резервоара. Използвайте бутона LIGHT, за 
да изберете цвета на светлината, която да излъчва дифузера. Използвайте бутона MIST, за 

да настроите настроите режима на работа на уреда. 
 

LIGHT бутон 
1. Натиснете бутона 1 път, за да включите ротацията на цветовете. Дифузерът е 

настроен автоматично да сменя цветовете. За да изберете конкретен цвят, когато 

той се появи, натиснете отново бутона. Ако продължите да натискате бутона, ще 
преминете през всички цветове.  

2. Натиснете и задръжте бутона за 2-3 секунди, за да изключите светлините. 
Дифузерът ще продължи да работи без светлини. 

 
MIST бутон 

1. Всяко натискане на бутона включва различен режим  на работа на дифузера: 1 час, 
3 часа, 6 часа и ON (докато водата свърши) и изключване. Светлинният индикатор 
ще светне под избрания от вас режим.  

2. Когато дифузерът е включен в режим ON, той ще работи, докато цялата вода в 
резервоара не бъде изчерпана.  

 
Настройка на струята 
Можете да настроите струята на дифузера като натиснете и задържите за 3 секунди 
бутона MIST докато дифузера работи. Един звуков сигнал означава, че дифузерът е 
настроен на силна струя. Два звукови сигнала означават, че дифузерът е настроен на 

слаба струя. 
 
Важно 

 Не наливайте вода в дифузера над означеното максимално ниво, тъй като като това 
може да причини проблем със струята. 

 Спрете дифузера, когато водата в резервоара е изчерпана.  

 Не включвайте дифузера, когато капакът не е сложен правилно.  

 Изпразнете резервоара и съхранявайте на сухо място, когато ни използвате дифузера. 

 Използвайте етерично масло и вода заедно. Никога не използвайте само етерично 
масло.  

 Използвайте дифузера само с естествено етерично масло. Синтетичното етерично 
масло може да повреди продукта.  

 Дръжте уреда на равна повърхност. 
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Почистване на резервоара за вода  

 Изключете захранващия кабел и извадете капака на резервоара. 
 Излейте останалата вода в резервоара. 

 Добавете малко топла вода в резервоара и препарат, подсушете с кърпа за 
почистване.  

 Не използвайте корозивен почистващ препарат за почистване.  
 
Внимание  

 Моля, не ремонтирайте продукта сами, винаги потърсете професионален 
електротехник или оторизиран техник за ремонт.  

 Ако усетите лош мирис или нещо необичайно, моля, изключете устройството 
незабавно. 

 Не изваждайте щепсела с мокри ръце, тъй като това може да доведе до токов удар.  

 Не поставяйте устройството на наклонена или неравна повърхност, за да избегнете 
изтичане на вода или повреди на компонентите.  

 Не поставяйте устройството близо до източници на топлина или на пряка слънчева 
светлина.  

 Пазете се от други електрически уреди, които са податливи на повреди от влажността.  

 Редовно почиствайте уреда, ако няма да се използва дълго време; съхранявайте на 
сухо и сенчесто място.  

 Не оставяйте дифузера без надзор, когато наоколо има деца. 
 
 

Проблем Причина Решения 

Струята на се 

включва 

Дифузерът не е включен в 
ел.мрежа 

Включете дифузера в ел.мрежа 

Не сте натиснали бутона MIST 
Погледнете инструкциите в 

упътването 

Няма вода в резервоара Добавете вода в резервоара 

Дифузерът е загрял 

Изключете дифузера и го 

оставете в проветриво 
помещение за около 10 минути 

Неравномерна 

струя 

Водата в резервоара е над 

максималното ниво 
Отлейте част от водата 

Натрупали са се отлагания в 

резервоара 

Почистете дифузера съгласно 

инструкциите 

Въздушният вход е блокиран 
от прах  

Почистете въздушния вход 

Протичане на 
вода 

Капакът не е поставен 

правилно 

Поставете капакът на дифузера 

правилно на мястото му 

Температурата и/или 

влажността в помещението е 
твърде висока 

Преместете уредът в помещение 

с добра вентилация 
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Лоша/странна 
миризма 

Уредът е нов 
Почистете дифузера съгласно 
инструкциите. Използвайте след 
като изсъхне. 

Водата в резервоара е мръсна 
Почистете дифузера съгласно 
инструкциите и налейте чисто 
вода 

Използваното масло е 
синтетично 

Използвайте натурални етерични 
масла 

 
Гаранция 
Този продукт е в гаранцията за период от 18 месеца, считано от датата на покупката. Ако 
възникнат производствени дефекти, моля свържете се с TaoTronics  поддръжка 
(support@taotronics.com) незабавно. Ще ви дадем инструкции как да върнете дефектното 

устройство при нас за поправка или подмяна. Връщане без потвърждение от продавача 
няма да бъде приемано.  

 
Обслужване 

Следпродажбено обслужване се осъществява само за продукти, които се продават от 
TaoTronics или TaoTronics  търговец на дребно и дистрибутори. Ако сте закупили 

устройството си от друго място, моля, свържете се с продавача за връщане и гаранционни 
въпроси. 

 
Вносител: ХелтиЮ ЕООД,  

Тел: 0888149007  

Имейл: orders@healthyyou.bg 
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