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Hướng dẫn sử dụng máy khuếch tán tinh dầu 

     Stadler Form Julia     
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Xin c m ơn! Bạn vừa mua máy khuếch tán tinh dầu đặc biệt JULIA. Nó sẽ mang 

lại cho bạn sự hài lòng và c i thiện không khí xung quanh cho bạn. 
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Cũng giống như t t c  các thiết bị điện gia dụng, cần có đặc biệt chú ý khi sử 

dụng, để tránh thương tích, hỏa hoạn hoặc hư hại cho các thiết bị. Vui lòng 

nghiên cứu kỹ các hướng dẫn sử dụng trước khi sử dụng thiết bị lần đầu tiên và 

thực hiện theo các l i khuyên về an toàn trên thiết bị. 

 

Mô tả thiết bị 

Thiết bị bao g m các thành phần chính sau: 

1. Dây ngu n 

2.  cắm ngu n điện 

3. Nắp trên 

4. Nắp phun sương 

5. Phần th p hơn / Phần chứa nước 

6. Vạch mức tối đa 

7. Màng siêu âm 

8. Nút bật / tắt 

9. LED hiển thị tốc độ phun 

10. Chọn kho ng th i gian 

11. LED chỉ thị cho chế độ kho ng th i gian 

12. Nút cho đèn LED m  (bình thư ng, m , tắt đèn) 
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13. Nút cho chế độ xoay 

14. LED cho chiếu sáng làn sương 

15. Cửa thoát khí tinh dầu (Chú ý: không đ  nước nào chỗ này)   

  

Hướng dẫn an toàn quan trọng 

Vui lòng đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi sử dụng thiết bị lần đầu tiên và giữ 

chúng cẩn thận để tham kh o sau này; nếu cần ph i chuyển chúng cho ngư i chủ 

tiếp theo. 

- Stadler Form từ chối mọi trách nhiệm đối với t n th t hoặc thiệt hại phát 

sinh do không tuân theo các hướng dẫn vận hành này. 

- Thiết bị chỉ được sử dụng trong nhà cho các mục đích được mô t  trong các 

hướng dẫn này. Việc sử dụng trái phép và sửa đ i kỹ thuật đối với thiết bị 

có thể dẫn đến nguy hiểm cho tính mạng và sức khỏe. 

- Thiết bị này có thể được trẻ em từ 8 tu i tr  lên sử dụng và những ngư i bị 

gi m kh  năng thể ch t, c m giác hoặc tinh thần hoặc thiếu kinh nghiệm và 

kiến thức nếu được giám sát hoặc hướng dẫn liên quan đến việc sử dụng 

thiết bị một cách an toàn và hiểu các mối nguy hiểm liên quan. Trẻ em 

không được chơi với thiết bị này. Trẻ em không được làm sạch và sửa chữa 

thiết bị nếu không có sự giám sát. 

- Chỉ kết nối cáp với dòng điện xoay chiều. Quan sát thông tin điện áp được 

đưa ra trên thiết bị. 
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- Không sử dụng nếu dây kéo dài bị hỏng. 

- Không được đi dây ngu n trên các cạnh sắc và đ m b o rằng nó không bị 

kẹt. 

- Không kéo phích cắm ra khỏi  cắm bằng tay ướt hoặc giật dây ngu n. 

- Không sử dụng thiết bị ngay gần b n tắm, vòi sen hoặc h  bơi  (kho ng 

cách tối thiểu là 3 m). Đặt thiết bị sao cho ngư i trong b n tắm không thể 

chạm vào thiết bị. 

- Không đặt thiết bị gần ngu n nhiệt. Không để dây ngu n tiếp xúc trực tiếp 

với nhiệt (chẳng hạn như bếp điện, bếp lửa, bếp điện hoặc máy sư i bằng 

sắt nóng chẳng hạn). Không để dầu ch y vào dây điện. 

- Xem thiết bị được đặt đúng vị trí để đ m b o độ n định cao trong khi vận 

hành và đ m b o rằng không ai có thể đi qua dây ngu n. 

- Chỉ sử dụng trong nhà. 

- Không để thiết bị  ngoài tr i. 

- B o qu n thiết bị  nơi khô ráo không thể tiếp cận với trẻ em (dây gói thiết 

bị). 

- Nếu dây điện bị hư hỏng, dây điện ph i được thay thế b i nhà s n xu t hoặc 

cửa hàng sửa chữa được nhà s n xu t ủy quyền hoặc b i những ngư i có 

trình độ chuyên môn để tránh gây nguy hiểm. 

- Chỉ sử dụng nước hoa, hương liệu hoặc tinh dầu KHÔNG chứa c n. Rượu 

có thể làm hỏng thiết bị. Các thiết bị bị hư hỏng b i các ch t phụ gia như 

vậy không được b o hành.  
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Thiết lập / hoạt động 

1. Đặt Julia  vị trí mong muốn trên một bề mặt phẳng. Kết nối bộ dây ngu n (1) 

với thiết bị (2) và cắm bộ chuyển đ i vào  cắm phù hợp. 

2. Nh c phần trên (3) và nắp/ nắp sương mù (4) để đ  đầy nước và tinh dầu 

3. Đ  đầy nước vào bình chứa (5) đến vạch tối đa (MAX) (6). Không cho nước 

vào lỗ thoát khí (15). Điều này sẽ làm hỏng thiết bị và sẽ làm m t hiệu lực b o 

hành. Lưu ý: Không di chuyển thiết bị khi đang đầy nước. Nước có thể ch y vào 

các thiết bị điện tử khác. 

4. Thêm 2-3 giọt tinh dầu lỏng yêu thích của bạn trực tiếp vào trong nước. Không 

cần pha trộn chúng vì màng siêu âm (7) sẽ tự thực hiện. Chỉ sử dụng nước hoa, 

hương liệu hoặc tinh dầu KHÔNG chứa c n. 

5. Đặt nắp (4) và phần trên (3) tr  lại vào bình chứa nước (5). Khi làm như vậy, 

đ m b o rằng nắp và phần trên được đặt chính xác (nắp: vừa với phần cắt phía 

sau vào phần dưới; phần trên: vừa với lỗ m   giữa vết lõm vào thanh dẫn hướng 

trong ngăn chứa nước ). 

6. Sau đó, bật Julia bằng cách nh n nút on / off (8). Chú ý: Chỉ bật Julia lên nếu 

bạn đã đặt c  nắp / nắp sương mù (4) và phần trên (3) vào bình chứa nước (5). 

Khi Julia đã được bật, đèn LED  bên ph i nút bật / tắt sáng lên. Nếu đèn không 

sáng, hãy kiểm tra xem có đủ nước trong thiết bị hay không hoặc kiểm tra xem 

dây ngu n đã được kết nối với ngu n điện chưa. Với bình đầy nước (tối đa  
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vạch MAX), th i gian chạy x p xỉ là 18 h và 54 h  chế độ kho ng th i gian. 

Thiết bị sẽ tự động tắt khi nước hết. 

7. Lượng tinh dầu phun ra có thể được điều chỉnh bằng cách nh n lại nút on / off 

(8)  mặt trước của thiết bị: hai đèn LED cho mức cao hơn và một đèn LED cho 

mức th p hơn (9). 

8. Chế độ kho ng th i gian cho phép máy khuếch tán hương thơm trong kho ng 

th i gian là 54 tiếng mà không cần ph i đ  thêm nước. n nút cho chế độ kho ng 

th i gian (10). Đèn LED  bên ph i của nút kho ng th i gian (11) sáng lên nếu 

chế độ kho ng th i gian đã được bật.  chế độ này, Julia sẽ khuếch tán hương 

thơm vào phòng trong 10 phút, sau đó thiết bị sẽ tắt trong 20 phút. Chế độ này có 

nghĩa là máy sẽ khuếch tán tinh dầu  một lượng nhỏ vào trong không khí, có ích 

cho những ngư i không quen ngửi mùi đậm thì sẽ chỉ ngửi th y mùi thoang 

tho ng mọi lúc.  

9. Nếu bạn bị qu y rầy b i độ sáng của đèn LED hoặc b i sương mù được chiếu 

sáng (trong phòng ngủ chẳng hạn), bạn có thể gi m độ sáng của t t c  các đèn 

LED bằng cách nh n nút làm m  (12). Bạn có thể chọn giữa ba chế độ khác 

nhau: 

• Chế độ thông thư ng (được bật theo tiêu chuẩn) 

• Chế độ làm m  (nh n một lần) 

• Chế độ tắt đèn (nh n hai lần) 
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Bạn có thể tr  về chế độ bình thư ng bằng cách nh n lại nút làm m  (12). 

10. Có thể kích hoạt đầu ra sương di chuyển bằng cách nh n nút chế độ xoay (13) 

 mặt sau của thiết bị. Sương mù hiện đang dao động  một góc x p xỉ 160° để 

đ m b o phân phối tối ưu hương thơm trong phòng. 

11. Luôn tắt thiết bị trước khi bạn đ  thêm nước hoặc tinh dầu (8). Muốn thiết bị 

được hoạt động  tốc độ thứ 2, bạn ph i b m hai lần và một lần  mức tốc độ đầu 

tiên cho đến khi thiết bị được tắt (đèn LED không còn sáng lên nữa). Sau đó rút 

dây ngu n (1). Tháo phần trên (3) và nắp (4) và đ  nước lên đến vạch tối đa (6).

  

Lưu ý: Nếu bạn muốn thay đ i hương thơm, hãy làm sạch Julia hoàn toàn và vệ 

sinh bình chứa nước (5) bằng khăn ẩm. Đ  nước vào lại thiết bị và đ  hương 

thơm ưa thích vào theo hướng dẫn.  

 

Làm sạch 

Trước khi b o trì và sau mỗi lần sử dụng, hãy tắt thiết bị và rút dây ngu n (1) ra 

khỏi  cắm. Trước khi vệ sinh máy, ph i rút dây ngu n ra khỏi  cắm 

Cẩn thận: Không nhúng thiết bị vào nước (nguy cơ đo n mạch). 

- Để làm sạch bên ngoài, hãy lau bằng v i ẩm và sau đó lau khô kỹ. 

- Vệ sinh bên trong: Bạn có thể lau sạch màng siêu âm (7) bằng bộ khử cặn 

trong gia đình. Không cố loại bỏ những m ng cặn bám chặt bằng vật cứng. 
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Với những m ng cặn này, hãy khử cặn thêm vài lần nữa. Rửa sạch bình 

chứa nước (5) sau khi tẩy cặn và sau đó lau khô kỹ. 

- Không cho nước vào lỗ thoát khí (15).  Sẽ làm hỏng thiết bị và làm m t 

hiệu lực b o hành của s n phẩm.  

 

Sửa chữa 

- Việc sửa chữa các thiết bị điện chỉ được thực hiện b i một kỹ thuật viên 

điện có trình độ. Nếu sữa chữa không đúng kỹ thuật, hiệu lực b o hành bị 

m t và hãng từ chối mọi trách nhiệm b o hành. 

- Không bao gi  vận hành thiết bị nếu bộ đ i ngu n hoặc phích cắm bị hỏng, 

sau khi bị hỏng hóc, nếu nó đã bị rơi hoặc bị hư hỏng theo b t kỳ cách nào 

khác (các vết nứt / vỡ trong vỏ). 

- Không cho b t kỳ vật nào khác vào thiết bị. 

- Nếu thiết bị không được sửa chữa, thiết bị không sử dụng được ngay lập 

tức cách dây cáp đưa nó vào điểm thu thập được cung c p cho mục đích 

này.  

 

Thông Số Kĩ Thuật 

Điện áp định mức  12 V 

Công su t đầu ra  14 W 

Kích thước   135 x 115 mm 
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Trọng lượng   0,5 kg 

Dung tích bình chứa  200 ml 

Mức âm thanh   <26 dB (A) 

Tuân thủ EU 

quy định CE / WEEE / RoHS / EAC 

Liên hệ bảo hành: 

- Showroom/trung tâm b o hành chính hãng: 41A Nguyễn Công trứ - Hai Bà 

Trưng – Hà Nội 

Hotline: 0888.605.599 
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