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1. UŻYCIE ZGODNE Z PRZEZNACZENIEM                                                    

Suche powietrze podczas upałów i sezonu grzewczego 
utrudnia Ci komfortowe oddychanie we własnym domu? 
Nowoczesny dyfuzor zapachowy pozwoli utrzymać 
optymalny dla zdrowia i samopoczucia poziom 
wilgotności w połączeniu z lekką nutą aromatycznych 
olejków. 
Przestrzeganie instrukcji jest niezbędne do bezpiecznej 
instalacji i użytkowania urządzenia. 
Urządzenie przeznaczone jest do prywatnego użytku 
wewnątrz pomieszczeń.

Nr partii POJM190536

Model AD-9536-A; AD-9536-B

Zasilanie 5 V ; 1,5 A

Pojemność 
zbiornika na wodę

245 ml

2. DANE TECHNICZNE

3. ZASADY BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA

1. Z urządzenia mogą korzystać dzieci w wieku 8 lat i 
powyżej, jeśli ich działanie jest nadzorowane lub zostały 
one uprzednio poinstruowane odnośnie bezpiecznego 
korzystania z urządzenia i rozumieją niebezpieczeństwa 
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związane z użytkowaniem.
2. Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem.
3. Czyszczenie i konserwacja urządzenia nie mogą być 

dokonywane przez dzieci bez nadzoru osoby dorosłej.
4. Napełnianie wodą, czyszczenie i odwapnianie należy 

dokonywać zgodnie z instrukcjami zawartymi w sekcji  
8. Czyszczenie i konserwacja. 

5. Odłącz urządzenie od zasilania przed napełnianiem lub 
czyszczeniem.

6. Urządzenie nie może być używane jeśli upadło i posiada 
widoczne uszkodzenia lub jeśli przecieka.

7. Trzymaj urządzenie z dala od dzieci jeśli jest ono 
podłączone do zasilania lub się ochładza.

8. Gdy urządzenie nie jest używane lub przed rozpoczęciem 
jego czyszczenia, należy odłączyć je od źródła zasilania. 
Należy poczekać na schłodzenie się urządzenia przed 
próbą jego przeniesienia, a także przed przystąpieniem do 
czyszczenia.

9. Nigdy nie kierować strumienia pary bezpośrednio na 
urządzenia elektryczne lub urządzenia zawierające 
elementy elektryczne (TV, radio, piec elektryczny).

10. Regularnie sprawdzać przewód zasilający czy nie jest on 
uszkodzony. Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, 
wówczas należy go zutylizować.

11. Nie dotykaj urządzenia elektrycznego, jeśli wpadło do 
wody lub uległo zalaniu. Natychmiast odłącz od zasilania.

12. Nigdy nie kierować strumienia pary w kierunku innych 
osób. Para wodna jest gorąca i może powodować 
oparzenia.

13. Nie należy ustawiać urządzenia w miejscu, w którym 
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mogło by być one zachlapane wodą.
14. Nie zatykaj otworu z którego wydobywa się para w czasie 

pracy. Para nie mając ujścia, może doprowadzić do 
wybuchu urządzenia.

15. Ostrzeżenie! Podczas czyszczenia lub obsługi nie 
zanurzać elektrycznych części urządzenia w wodzie lub 
innych cieczach. Nigdy nie zanurzaj urządzenia w wodzie.

16. Aby zapobiec porażeniu prądem elektrycznym, nie 
zanurzać zasilacza lub urządzenia w wodzie lub innych 
płynach.

17. Używaj urządzenie tylko z oryginalnymi akcesoriami.
18. Przed użyciem należy przeczytać całą instrukcję.
19. Urządzenie tylko do użytku wewnątrz pomieszczeń.
20. Nie przewieszaj przewodu USB przez krawędź stołu czy 

zlewu.
21. Nie dotykaj urządzenia mokrymi rękami.
22. Nie używaj urządzenia w pobliżu łatwopalnych tkanin. Nie 

stawiaj w pobliżu źródeł wysokiej temperatury takich jak 
piecyki gazowe, kuchenki elektryczne.

23. Zachowaj ostrożność podczas użytkowania urządzenia. 
24. W przypadku, gdy urządzenie jest przykryte lub styka 

się z materiałem łatwopalnym może pojawić się ryzyko 
zaprószenia ognia.  

25. Nigdy nie odwracaj urządzenia do góry dnem  lub nie 
kładź na boku gdy jest włączone.

26.  Do napełniania zbiornika wody używaj wyłącznie wody 
destylowanej.

27.  Przed rozpoczęciem napełniania lub opróżniania 
zbiornika wody w urządzeniu należy zawsze odłączyć 
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urządzenie od zasilania. 
28.  Używaj urządzenie tylko do celów, 

do których jest przeznaczone.
29.  Zachowaj instrukcję oraz jeśli to 

możliwe, również opakowanie.
30.  Elektroniczna wersja instrukcji 

obsługi dostępna jest pod 
adresem instrukcje.vershold.
com

4. OBJAŚNIENIE SYMBOLI

Przeczytaj instrukcję.

Produkt zgodny z wymaganiami dyrektyw 
Unii Europejskiej.

Urządzenie do użytku wewnątrz 
pomieszczeń.

Utylizacja urządzeń elektrycznych i 
elektronicznych – patrz punkt UTYLIZACJA 
w niniejszej instrukcji.
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5. BUDOWA

15

16

Należy odłączyć urządzenie od źródła 
zasilania.

Znak towarowy, który oznacza, że 
producent wniósł wkład finansowy w 
budowę i funkcjonowanie systemu odzysku 
i recyklingu odpadów opakowaniowych.

Oznaczenie materiału, z którego wykonane 
jest opakowanie – tektura falista. 

MODEL AD-9536-B
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15

16

1. Górna część pokrywki 
z wylotem chłodnej 
mgiełki wodnej

2. Pokrywka zbiornika na 
wodę

3. Oznaczenie 
maksymalnego 
poziomu wody 
(wewnątrz wytłoczona 
linia) 

4. Zbiornik na wodę 
5. Podstawa urządzenia 
6. Przycisk podświetlenia 

urządzenia 

7. Przycisk mgiełki
8. Włącznik - czasu 60 

min
9. Włącznik - czasu 180 

min 
10. Podświetlenie 
11. Generator 

ultradźwiękowy 
12. Przewód zasilający USB
13. Otwór wentylacyjny 
14. Gniazdo 
15. Wtyk 
16. Końcówka USB

MODEL AD-9536-A
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Ilość Element

1 Dyfuzor zapachowy

1 Przewód zasilający USB

1 Instrukcja obsługi

6. ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

Otwórz opakowanie i ostrożnie wyjmij urządzenie. 
Sprawdź, czy zestaw jest  kompletny i bez uszkodzeń. 
Upewnij się, że części z tworzyw sztucznych nie są 
pęknięte, a przewód USB nie jest uszkodzony. Jeśli 
stwierdzisz, że brakuje części bądź są uszkodzone, nie 
używaj urządzenia, lecz skontaktuj się ze sprzedawcą. 
Zachowaj opakowanie lub zutylizuj zgodnie z lokalnymi 
przepisami.

Uwaga! Dla bezpieczeństwa dzieci proszę 
nie zostawiać swobodnie dostępnych 
części opakowania (torby plastikowe, 
kartony, styropian itp.). Niebezpieczeństwo 
uduszenia! 
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7.1 Użycie 
Uwaga! Nie włączaj urządzenia, jeśli pojemnik na wodę 
jest pusty. Włączenie urządzenia w takim przypadku może 
skutkować uszkodzeniem urządzenia!
• Podłącz wtyk przewodu zasilającego do gniazda 

ładowania urządzenia a końcówkę USB do wejścia 
USB zasilacza. Zasilacz podłącz do gniazda sieci 
elektrycznej o tych samych parametrach co 
oznaczone na etykiecie zasilacza. Uwaga! Zasilacz 
nie jest dołączony. 

• Zdejmij pokrywę zbiornika na wodę z urządzenia 
poprzez jego podniesienie. 

• Wlej wodę. Nie należy napełniać zbiornika powyżej 
maksymalnego poziomu wody – zaznaczone 
wewnątrz zbiornika wytłoczoną liną. Maksymalna 
pojemność to 245 ml. 

7. UŻYTKOWANIE

maximum water level
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• Dodaj 6-10 kropli olejku aromatyzującego 
przeznaczonego do tego typu urządzeń.

• Nałóż pokrywę zbiornika na wodę z powrotem na 
urządzenie. 

UWAGA! Tylko po uprzednim włączeniu MGIEŁKI można 
wybrać CZAS.

Wybór ustawień 

a) Mgiełka 
I. Naciśnij raz – urządzenie będzie emitować 

mgiełkę ciągle, do czasu, gdy w urządzeniu 
znajduje się woda. Gdy zabraknie wody, urządzenie 
automatycznie wyłączy się.  

II. Naciśnij drugi raz – urządzenie będzie emitować 
mgiełkę w cyklach co 30 s.: 30 s. pracy/30 s. 
przerwy. 

Uwaga! Wskaźnik świetlny pod przyciskiem zaświeci 
się na niebiesko. 

III. Naciśnij trzeci raz – emisja mgiełki zostanie 
wyłączona.   

Uwaga! Wskaźnik świetlny pod przyciskiem zgaśnie. 
Uwaga! Funkcje czasu można włączyć po 
wcześniejszym ustawieniu funkcji mgiełki. 

b) Czas 60 minut
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I. Naciśnij włącznik czasu 60 minut – urządzenie 
będzie pracowało przez 60 minut. Po upływie 60 
min wyłączy się automatycznie. 

Uwaga! Wskaźnik świetlny pod przyciskiem zaświeci 
się na niebiesko. 

II. Naciśnij drugi raz włącznik czasu 60 minut – 
funkcja 60 min zostanie wyłączona. 

Uwaga! Wskaźnik świetlny pod przyciskiem zgaśnie. 

c) Czas 180 minut 
I. Naciśnij włącznik czasu 180 minut – urządzenie 

będzie pracować przez 180 minut.  Po upływie 
180 min wyłączy się automatycznie.  

Uwaga! Wskaźnik świetlny pod przyciskiem zapali się. 
II. Naciśnij drugi raz włącznik czasu 180 minut – 

funkcja 180 min zostanie wyłączona.
Uwaga! Wskaźnik świetlny pod przyciskiem zgaśnie. 

d) Podświetlenie
I. Naciśnij raz włącznik podświetlenia – kolory (7) 

będą się zmieniać rotacyjnie.   
II. Naciśnij drugi włącznik podświetlenia – 

podświetlenie zostanie zatrzymane na 1 
wybranym kolorze.

Uwaga! Wskaźnik świetlny pod przyciskiem zaświeci się 
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na niebiesko. 
III. Naciśnij trzeci raz włącznik podświetlenia – 

włączysz podświetlenie.  
Uwaga! Wskaźnik świetlny pod przyciskiem zgaśnie. 

• Kiedy woda w zbiorniku na wodę się skończy 
urządzenie przestanie emitować mgiełkę i całe 
podświetlenie oraz wskaźnik świetlny wyłączą się. 

8.1 Główne zasady
Właściwe i regularne czyszczenie zapewnia 
bezpieczeństwo użytkowania oraz przedłuża żywotność 
urządzenia.

Ostrzeżenie! Wyłącz urządzenie, odłącz od 
źródła zasilania i pozostaw do ostygnięcia 
przed wykonaniem czyszczenia i konserwacji w 
celu uniknięcia porażenia prądem elektrycznym 
i oparzenia.

Uwaga! Zaleca się czyszczenie urządzenia co tydzień. 

a) Obudowę urządzenia czyścimy suchą szmatką
Uwaga! Nie stosować do czyszczenia żadnych silnych 
środków chemicznych, alkalicznych, ściernych lub 
dezynfekujących, gdyż mogą szkodliwie wpływać na 
powierzchnię urządzenia.

8. CLEANING AND CARE
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Uwaga! Nie zanurzać obudowy urządzenia ani przewodu 
USB w wodzie lub innych płynach. 

b) Czyszczenie zbiornika na wodę
Uwaga! Zawsze opróżniaj zbiornik na wodę, gdy nie 
używasz urządzenia. 
1. Odłącz urządzenie od źródła zasilania.  
2. Podnieś pokrywę zbiornika na wodę. 
3. Wylej wodę. 
4. Wytrzyj wnętrze zbiornika na wodę ściereczką lub 

ręczniczkiem.  

8.2 Odkamienianie
Twarda woda może doprowadzić do powstania kamienia 
na urządzeniu, szczególnie w pojemniku podstawy i w 
okolicach przewodnika ultradźwiękowego.
Jeśli do tego dochodzi, pojawia się biały osad. Urządzenie 
należy regularnie oczyszczać z kamienia.
5. Spryskaj odkamieniaczem miejsca pokryte 

kamieniem, głównie pojemnik podstawy i okolice 
przewodnika ultradźwiękowego.

6. Pozostaw na 2 do 5 minut.
7. Wyczyść urządzenie z resztek po działaniu 

odkamieniacza przy użyciu zwilżonej ściereczki.
8. Wypłucz dwukrotnie pojemnik podstawy czystą, 

świeżą wodą. 
9. Wytrzyj do sucha. 
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Urządzenie nie zawiera części serwisowanych przez 
użytkownika. Nie naprawiaj urządzenia samodzielnie. 
Zawsze zlecaj naprawę fachowcowi.

Problem Powód Rozwiązanie
Urządzenie nie 

uruchamia się, para 
nie wydobywa się.

Przewód USB jest niepra-
widłowo podłączony.

Podłącz poprawnie 
przewód USB.

Para nie wydobywa 
się

Brak wody w zbiorniku na 
wodę Dolej wody do zbiornika.

Nawilżacz jest nowy
Otwarty pojemnik na 

wodę umieść w cieniu 
na 12 h

Z urządzenia wydo-
bywa się nieprzy-

jemny zapach

Urządzenie napełnione 
wodą było zbyt długo 

nieużywane

Wyczyść pojemnik na 
wodę i uzupełnij nową 

czystą wodą

Mała ilość mgiełki 
wydobywa się z 

urządzenia 

Brudny przewodnik ultra-
dźwiękowy

Wyczyść przewodnik 
ultradźwiękowy

Urządzenie napełnione 
wodą było zbyt długo 

nieużywane

Wyczyść zbiornik na 
wodę i uzupełnij nową 

czystą wodą

Nadmierny hałas

Zbyt mała ilość wody w 
zbiorniku na wodę Napełnij zbiornik wodą

Rezonans z blatu/podłoża 
na którym stoi nawilżacz

Postaw na stabilnej 
powierzchni 

9. NAPRAWA I KONSERWACJA
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Właściwa utylizacja urządzenia:
1. Zgodnie z dyrektywą WEEE 2012/19/

UE symbolem przekreślonego kołowego 
kontenera na odpady (jak obok) oznacza 
się wszelkie urządzenia elektryczne i 
elektroniczne podlegające selektywnej zbiórce.

2. Po zakończeniu okresu użytkowania nie wolno 
usuwać niniejszego produktu poprzez normalne 

Materiały z opakowania nadają się w 100 % do 
wykorzystania jako surowiec wtórny i są oznakowane 
symbolem recyklingu. Utylizacji opakowania należy 
dokonać zgodnie z przepisami lokalnymi.
Materiały z opakowania należy zabezpieczyć przed 
dziećmi, gdyż stanowią źródło zagrożenia.

11. DISPOSAL

1. Urządzenie należy czyścić zgodnie z opisem i 
pozostawić do całkowitego wyschnięcia. Zalecane 
jest przechowywanie urządzenia w oryginalnym 
opakowaniu.

2. Zawsze przechowuj urządzenie w suchym 
wentylowanym miejscu, niedostępnym dla dzieci.

3. Chronić urządzenie przed wibracjami i wstrząsami 
podczas transportu.

10. PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT
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Urządzenie zostało zaprojektowane, wyprodukowane 
i wprowadzone na rynek zgodnie z wymaganiami 
dyrektywy niskonapięciowej oraz kompatybilności 
elektromagnetycznej i dlatego wyrób został oznakowany 
znakiem CE oraz została wystawiona dla niego deklaracja 
zgodności udostępniana organom nadzorującym rynek.

12. DEKLARACJA CE

odpady komunalne, lecz należy go oddać do 
punktu zbiórki i recyklingu urządzeń elektrycznych i 
elektronicznych. Informuje o tym symbol kołowego 
kontenera, umieszczony na produkcie, instrukcji 
obsługi lub opakowaniu.

3. Zastosowane w urządzeniu tworzywa nadają się do 
powtórnego użycia zgodnie z ich oznaczeniem. Dzięki 
powtórnemu użyciu, wykorzystaniu materiałów lub 
innym formom wykorzystania zużytych urządzeń 
wnoszą Państwo istotny wkład w ochronę naszego 
środowiska.

4. Informacji o właściwym punkcie usuwania zużytych 
urządzeń elektrycznych i elektronicznych udzieli 
Państwu administracja gminna lub sprzedawca 
urządzenia.

13. GWARANCJA 

W celu reklamacji produktu należy dostarczyć urządzenie do 
Punktu Obsługi Klienta w dowolnym sklepie sieci Biedronka.
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Wszystkie pytania i problemy związane z funkcjonowaniem 
wyrobu, zgłoszeniem reklamacji można kierować na poniższy 
adres e-mail:

• infolinia@vershold.com
• lub kontaktować się telefonicznie: +48 667 090 903

Twoja opinia jest dla nas ważna. Oceń nasz produkt pod 
adresem: www.vershold.com/opinie

1. Gwarant niniejszego produktu udziela 24 miesięcy 
gwarancji od daty zakupu. W przypadku wykrycia 
wady, urządzenie należy zareklamować w miejscu 
zakupu. 

2. Za produkt uszkodzony uważa się taki produkt, który 
nie spełnia funkcji określonych w instrukcji obsługi, 
a przyczyną tego stanu jest wewnętrzna właściwość 
urządzenia. 

3. Uprawniony z gwarancji jest zobowiązany dostarczyć 
urządzenie do Punktu Obsługi Klienta w danym 
sklepie w celu reklamowania sprzętu. Przy realizacji 
uprawnień z tytułu gwarancji należy okazać dowód 
zakupu (paragon, faktura) oraz wskazać możliwie 
dokładny opis wady urządzenia, w szczególności 
zewnętrzne objawy wady urządzenia. 

4. Gwarancja nie obejmuje produktów z uszkodzeniami 
mechanicznymi nie powstałymi z winy producenta 
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lub dystrybutora, a w szczególności z powodu 
wadliwego użytkowania lub wynikłymi w następstwie 
działania siły wyższej. 

5. Gwarancją nie są objęte produkty, w których usunięta 
została plomba zabezpieczająca oraz w których 
dokonano prób naprawy, przeróbek lub zmian 
konstrukcyjnych. 

6. Gwarancją nieobjęte są podzespoły ulegające 
naturalnemu zużyciu podczas eksploatacji. 

7. Zaleca się reklamowanie sprzętu kompletnego celem 
ułatwienia weryfikacji usterki. 

8. Niniejsza gwarancja na sprzedany towar 
konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie 
zawiesza uprawnień kupującego wynikających z 
przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej 
zgodnie z postanowieniami Kodeksu Cywilnego z 
dnia 23 kwietnia 1964 roku (Dz.U.2014.121).

9. Zasięg ochrony gwarancyjnej obejmuje terytorium 
Rzeczpospolitej Polskiej. 

Producent (Gwarant):
VERSHOLD POLAND Sp. z o.o. 
Ul. Żwirki i Wigury 16A
02-092 Warszawa, Polska 
Wyprodukowano w Chinach
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1. INTENDED USE

The air in your house can become very dry and make 
breathing uncomfortable during hot, dry weather in the 
summer or the heating season. This state-of-the-art 
scent diffuser will enable you to keep household humidity 
at an optimal level for health and well-being while adding 
a touch of fragrance to the air.
Following the instructions in this manual will ensure safe 
installation and use of the device.
The device is intended for private indoor use only.

Lot No. POJM190536

Model AD-9536-A; AD-9536-B

Power supply 5 V ; 1,5 A

Water tank 
capacity

245 ml

2. TECHNICAL DATA

3. SAFETY INSTRUCTIONS

1. This device may be used by children 8 years of age and 
older, provided they are supervised or instructed in the safe 
use of the device and understand the hazards involved.

2. Children must not play with the device.
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3. Cleaning and maintenance must not be performed by 
children unless they are supervised by an adult.

4. Add water, clean and descale the device in accordance 
with the instructions in point 8. Cleaning and care.

5.	 Prior	to	filling	or	cleaning	the	device,	disconnect	it	from	the	
power source.

6. The device must not be used if it has fallen on the ground 
and bears visible signs of damage or is leaking.

7. Keep the device out of children’s reach when it is connected 
to the power source or is cooling down.

8. Disconnect the device from the power source when it 
is not being used or before cleaning. Before moving or 
cleaning the device, wait for it to cool down.

9. Never aim the steam emitted by the device directly 
at electrical devices or devices that contain electrical 
components (TV set, radio receiver, electric stove).

10. Regularly check the power cord for damage. If the power 
cord is damaged, dispose of it.

11. Never touch an electric device if it has been immersed in 
water or water has been spilled on it. Disconnect it from 
the mains immediately.

12. Never aim the steam stream at other people. The steam 
is hot and may cause scalding!

13. Do not put the device in a place where water could be 
splashed on it.

14. Do not cover or plug the opening through which the 
steam is emitted during operation. If the steam cannot be 
ejected, it could cause the device to explode.

15. Warning! During cleaning or operation, never immerse 
any electrical parts of the device in water or other liquids. 
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Never immerse the device in water.
16. Do not immerse the power adapter or the device itself in 

water or any other liquid, so as to avoid electric shock.
17. Only use the device with its original accessories.
18. Please read this manual in whole before using the product.
19. The device is intended for indoor use only.
20. Do not hang the USB cable against the edge of a table or 

sink.
21. Do not touch the device when your hands are wet.
22. Do not use the device in the vicinity of flammable 

fabrics. Do not locate the device next to sources of high 
temperature, such as gas cookers and electric ovens.

23. Operate the device carefully.
24. Never cover the device with anything while it is operating. 

Otherwise, if the device is covered or touches a flammable 
material,	there	is	a	risk	of	fire.

25. Never turn the device upside down or lay it on its side 
when it is turned on.

26.	 Only	use	distilled	water	to	fill	the	water	tank.
27. Always disconnect the device from the mains before 

starting	to	fill	or	empty	its	water	
tank.

28. Use the device only for its 
intended purpose.

29. Keep this manual and, if possible, 
the package.

30. An electronic copy of this manual 
is available at:   
http://instrukcje.vershold.com.
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4. EXPLANATION OF SYMBOLS

Read this manual.

The product is compliant with the 
requirements of the applicable EU 
directives.

Indoor use only.

Instructions for the disposal of electric 
and electronic devices: see the DISPOSAL 
section.

Disconnect the device from the power 
source.

Trademark indicating that the manufacturer 
has	 made	 a	 financial	 contribution	 to	 the	
development and operation of a packaging 
materials recovery and recycling system.

Designation of the packaging material – 
corrugated cardboard.
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5. DEVICE COMPONENTS

15

15

16

16

MODEL AD-9536-B

MODEL AD-9536-A
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1. Top part of the lid with 
cool mist outlet

2. Water tank lid
3. Maximum water level 

mark (embossed line 
inside)

4. Water tank
5. Device base
6. Device highlight button
7. Mist button

8. On switch — for 60 min
9. On switch — for 180 min
10. Highlight
11. Ultrasound generator
12. USB power cable
13. Ventilation opening
14. Socket
15. Plug
16. USB plug

Quantity Item

1 Scent diffuser

1 USB power cable

1 User’s manual

6. SET CONTENTS

Open the packaging and carefully take out the device. 
Inspect the set for completeness and any damage. 
Check that the plastic parts are not cracked, and that the 
USB cable is not damaged. If any parts are damaged or 
missing, contact the dealer and do not use the device. 
Retain the packaging or dispose of it in accordance with 
local regulations.
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7.1 Use
Attention! Do not switch the device on when its water 
tank is empty. Switching on the device in such a 
situation can damage it!
• Connect the power cable plug to the device charging 

socket, then connect the USB plug to the USB port in 
the power adapter. Connect the power adapter to a 
power outlet whose parameters match those on the 
power adapter label. Attention! The power adapter is 
not included.

• Take the water tank lid off by lifting it.
• Pour	 in	 the	 water.	 Do	 not	 fill	 the	 tank	 above	 the	

maximum water level, which is marked inside the 
tank with an embossed line. Maximum capacity is 
245 ml.

7. USE

Attention! For the sake of children’s safety, 
do not leave any packaging materials 
accessible and unattended (plastic bags, 
cardboard boxes, Styrofoam etc.). Risk of 
suffocation!
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• Add 6-10 drops of fragrance oil dedicated for such 
devices.

• Put the water tank lid back on the device.
ATTENTION! TIME can be selected only after MIST 
has been switched on.

Setting selection

a) Mist
I. Press once – the device will emit mist continuously 

as long as there is water in the device. When the 
water runs out, the device will automatically 
switch off.

II. Second press – the device will emit mist in 
30-second cycles: 30 s operation / 30 s pause.

Attention! The light under the button will light up blue.
III. Third press – mist emission is switched off.
Attention! The light under the button will go off.

maximum water level
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Attention! The time function can be switched on after 
the mist function has been set.
b) 60 minutes
I. Press the 60 minutes on switch once – the device 

will continue operation for 60 minutes. After the 
lapse of 60 min it will turn off automatically.

Attention! The light under the button will light up blue.
II. Second press of the 60 minutes on switch – the 

60 min function is switched off.
Attention! The light under the button will go off.
c) 180 minutes
I. Press the 180 minutes on switch once – the device 

will continue operation for 180 minutes. After the 
lapse of 180 min it will turn off automatically.

Attention! The light under the button will light up.
II. Second press of the 180 minutes on switch – the 

180 min function is switched off.
Attention! The light under the button will go off.
d) Highlight
I. Press the highlight on switch once – the colours 

(7) will change one by one.
II. Second press of the highlight on switch – the 

highlight will stop at the one colour selected at 
that moment.
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Attention! The light under the button will light up blue.
III. Third press of the highlight on switch – the 

highlight is switched off.
Attention! The light under the button will go off.

• When the water in the tank runs out, the device will 
stop emitting mist, and the highlight and lights will 
go off.

8.1 Basic principles
Proper and regular cleaning will ensure safe operation 
and extend the lifespan of the device.

Warning! Switch off the device, disconnect it 
from the power source and let it cool down 
before cleaning and maintenance to avoid 
electric shock and burns.

Attention! It is recommended that the device be cleaned 
every week.

a) Wipe the device housing with a dry cloth.
Attention! Do not clean the device with any strong 
chemicals, alkali, abrasive or disinfecting agents, as they 
may damage the surface of the device.
Attention! Do not immerse the device housing or the 
USB cable in water or other liquids.

8. CLEANING AND CARE
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b) Cleaning the water tank
Attention! Always empty the water tank when you are 
not using the device.
1. Disconnect the device from the power source.
2. Lift the water tank lid.
3. Pour out the water.
4. Wipe the water tank inside with a cloth or a small 

towel.

8.2 Descaling
Hard water can result in scale deposits in the device, 
particularly in the base tank, and around the ultrasonic 
transducer.
Scale forms as white deposit. The device must be 
descaled regularly.
1. Spray the places covered with scale with descaling 

agent – in particular the base tank and around the 
ultrasonic transducer.

2. Leave for 2 to 5 minutes.
3. Clean the descaling residues from the device using a 

damp cloth.
4. Rinse the base tank twice with clean fresh water.
5. Wipe dry.
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The device does not contain any user-serviceable parts. 
Do not attempt to repair the device on your own. Always 
have a specialist perform repairs.

Problem Reason Solution
The device does 
not start, does 
not emit mist

The USB cable is not 
connected properly

Connect the USB cable 
properly

The device does 
not emit mist

The water tank is empty Add water to the tank

The diffuser is new Place the open water tank in a 
shaded place for 12 hours

The device 
emits an unple-

asant odour

The	device	was	filled	
with water but not used 
for an excessively long 

period of time

Clean	the	water	tank	and	refill	it	
with fresh clean water

The device 
emits only a 

small amount of 
mist

The ultrasonic transdu-
cer is dirty Clean the ultrasonic transducer

The	device	was	filled	
wtith water but not used 
for an excessively long 

period of time

Clean	the	water	tank	and	refill	it	
with fresh clean water

The device ma-
kes too much 

noise

Not enough water in the 
water tank Fill the tank with water

The table/desk top or 
other surface on which 
the diffuser was placed 

is resonating

The table/desk top or other 
surface on which the diffuser 

was placed is resonating. Place 
the device on a stable surface

9. REPAIR AND MAINTENANCE
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Correct disposal of the device:
1. According to the WEEE Directive (2012/19/

EU), the crossed-out wheelie bin symbol 
(shown on the side) is used to label all electric 
and electronic devices requiring segregation.

2. Do not dispose of the spent product with domestic 
waste: turn it over to an electric and electronic devices 
collection and recycling centre. The crossed-out 
wheelie bin symbol placed on the product, instruction 
manual or package communicates this requirement.

All the packaging materials are 100% recyclable, and are 
labelled as such. Dispose of the packaging in accordance 
with local regulations.
Keep the packaging materials out of children’s reach, as 
these materials can pose a hazard.

11. DISPOSAL

1. Clean the device in accordance with the instructions 
and leave it to dry completely. It is recommended that 
the device be stored in its original packaging.

2. Always keep the device in a dry, well-ventilated place 
inaccessible to children.

3. Protect the device against vibration and shock during 
transport.

10. HANDLING AND STORAGE
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The device has been designed, manufactured and 
marketed in compliance with the Low Voltage Directive 
and the EMC Directive. Therefore, the product bears the 
“CE” mark and has a declaration of conformity, which is 
available to market supervision agencies for inspection

12. CE DECLARATION OF CONFORMITY

3. The plastics contained in the device can be recycled 
in	accordance	with	 the	specific	marking.	Thanks	to	
recycling, re-use of materials or other forms of utilizing 
used	equipment	you	make	a	significant	contribution	
to the protection of our natural environment.

4. Information on electric and electronic devices 
collection locations is available from local government 
agencies or from the dealer.

13. WARRANTY

In order to submit a complaint about the product, take the 
device to the Customer Service Point at any Biedronka store.
Should you have any questions or issues related to product 
operation or complaint submission, send them to the following 
e-mail address:

• infolinia@vershold.com
• or contact us by phone: +48 667 090 903

Your opinion is important to us. Evaluate our product at:  
www.vershold.com/opinie
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1. The Warrantor of this product grants a 24-month 
warranty valid from the date of purchase. If any 
defect is found, a complaint about the product should 
be lodged at the point of purchase.

2. A defective/damaged product is a product failing to 
provide the features described in the user’s manual 
due to intrinsic properties of the device.

3. The	Beneficiary	under	the	warranty	shall	deliver	the	
device to the Customer Service Point at a given store 
in order to submit a complaint about the equipment. 
When asserting your rights under warranty, you 
need to present proof of purchase (receipt, invoice) 
together with a description of the device defect in as 
much detail as possible, in particular of the external 
manifestations of the defect.

4. The warranty excludes products with physical 
damage other than that caused by the manufacturer 
or	 distributor,	 including	 specifically	 any	 damage	
resulting from incorrect usage or force majeure.

5. The warranty does not cover products from which the 
tamper-proof seal has been removed or products to 
which	repairs,	alterations	or	structural	modifications	
have been made or attempted.

6. The warranty does not cover components subject to 
natural wear and tear during operation.

7. It is recommended that the complete product be 
submitted together with the complaint so as to 
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facilitate service operations.
8. This warranty for the sold consumer product does not 

exclude, restrict or suspend any rights of the Buyer 
stemming from laws and regulations concerning 
warranties for defects in sold items pursuant to 
the Civil Code of 23 April 1964 (Journal of Laws 
Dz.U.2014.121).

9. The warranty shall be applicable within the territory 
of the Republic of Poland.

Manufacturer (Warrantor):
VERSHOLD POLAND Sp. z o.o.
ul.	Żwirki	i	Wigury	16A
02-092 Warszawa
Poland

Made in China
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