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Thank you for purchasing Our smart home product. Get started using your 
new devices by downloading Tesla Smart, one convenient app that manages 
everything straight from your phone or tablet. Easily connect to your home 
Wi-Fi and control multiple devices from the touch of your fingertips.

Contents
Download & Register & Important Safeguards … 4
Starting Diffuser & Cleaning … 5
Connect … 7
Quest ions, Troubleshooting, Not ices … 8
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Get Ready
• Know your Wi-Fi network and password
• Make sure your mobile device is running iOS® 8 or higher or Android™ 4.1× or 
higher
• Make sure you’re connecting to a 2.4GHz Wi-Fi network (Tesla Smart can’t connect 
to 5GHz networks)

What’s in the Box

•Smart Wi-Fi Essential Oil Diffuser
•User Manual
•Power Adapter 
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1 Download the Tesla Smart app from  
App Store or Google Play.

2 Register an account on your Tesla Smart app.
STEP 1.
Enter your mobile phone number or email address.
STEP 2.
Enter the verification code and create a password.
2.1 Register an account on your Tesla Smart app.
STEP 3.
Login to the App.

3 Important Safeguards
This product is designed for household use only - When using electrical appliances, 
basic safety precautions should always be followed, including the following:
1. READ ALL INSTRUCTIONS.
2. To protect against fire, electrical shock and personal injury, do not immerse this 
appliance, including cord and plug, in water or other liquid.
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4 Getting ready.
1. Remove the outer cover
2. Add purified water: Water level: 50ml(min)~200mI(max)
3. Drip the essential oil: 4~6 drops for 200ml water
4.1 Starting the diffuser
4. Cover the water tank/outer cover
5. Plug the AC Adapter into power outlet and start it: AC Adapter, Bottom View
4.2 Using the Controls
Connect the diffuser
- Press & hold “ “ for 5 seconds to set until the indicator light flashes quickly to put the 
diffuser in pairing mode. You can now pair the diffuser with the Tesla Smart App.
Operate the diffuser

3. Close supervision is necessary when any appliance is used by or near children.
4. Unplug from outlet when not in use, before putting on or taking off parts, and 
before cleaning.
5. Do not operate any appliance with a damaged cord or plug or after the appliance 
malfunctions or has been damaged in any manner.
6. The use of accessory attachments not recommended by the manufacturer may 
result in fire, electric shock or injury to persons.
7. Do not use outdoors.
8. Do not let cord hang over edge of table or counter, or touch hot surfaces.
9. Do not place on or near a hot gas or electric burner or in a heated oven.
10. Do not use appliance other than for its intended use, as described in this manual.
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1. Remove the outer cover

4.  Cover the water  
tank/outer cover

5.  Plug the AC Adapter into 
power outlet and start it

AC Adapter

Bottom View

2. Add purified water 3. Drip the essential oil

Water level:  
50ml(min)~200mI(max)

4~6 drops  
for 200ml water
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5 Add device.
STEP 1.
In the Tesla Smart app, on the top corner of the Devices screen, click (+).
Choose “ Home Appliance” -> Humidifier

STEP 2.
Make sure the indicator light on the device is flashing rapidly blue, indicating the 
device is ready to connect using Easy Mode. If not, press and hold the Button for 
3 seconds until the indicator light is flashing rapidly, then press “confirm indicator 
rapidly blink”.

- Press “ “ to turn the diffuser on.
- Press” “ to start diffusing continuously - the LED above “ “ will turn blue; press this 
button again, it will mist intermittently - the LED above “ “ will turn blue; press the 
button once again, it will stop diffusing.
- Press “ “ to set the mood lights to one color; press this button again and the mood 
light will turn off; press it once again and the mood light will cycle through different 
colors.
- Press the “ “ button to set the diffuser to timed settings. The default timer is 1 hour. 
Press the button again to change the timer to 3 hours. Press a 3rd time to set to 5 
hours. Press once again and the timer will be turned off.
NOTE: DO NOT open the outer cover or fill with water/oil while misting

1h    3h    5h
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STEP 3.
Enter your Wi-Fi network and password.

STEP 4.
The Tesla Smart app will try to connect your device.

If the connection fails, try to connect using AP Mode.
NOTE: Tesla Smart can’t connect to 5GHz networks.

Cleaning
For safety, it is suggested to clean the diffuser every 5-6 days, or after 9-10 times of 
usage. The cleaning procedures are as follows:
- Disconnect the adapter from the AC power source, or turn off the power source.
- Place the diffuser on a flat and stable place such as table to avoid leaking water. 
Remove the outer cover and the water tank cover.
- When pouring out the water, keep the mist nozzle up. Don’t let any water flow inside 
the circuity.
- Clean the ultrasonic vibration plate at the bottom of the water tank with a cotton 
swab; clean the outer cover with cloth or cotton swab.
- When there is dirt, such as aroma or oil, in the cover of the diffuser or the water tank, 
please clean it with a dried cloth with kitchen soap and warm water.
- After cleaning, please add purified water into the water tank, then power on the 
diffuser for 30 minutes, drain the water out and dry the water tank. You can store the 
diffuser after it is dried out.
- When there is dirt on the mist nozzle, please remove the outer cover, clean it with a 
neutral detergent. After it is dried, you can use the diffuser again.
NOTE : Neutral detergent is strongly recommended for cleaning. Any detergent with 
chlorine, acid, enzyme left inside the tank may produce hazardous effects and maybe 
harmful.
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Troubleshooting
Cannot connect to your Wi-Fi network.
Make sure you entered the correct Wi-Fi password during the Wi-Fi setup. Check 
whether there are any Internet connection problems. If the Wi-Fi signal is too weak, 
reset your Wi-Fi router and try again.

Reset the device
Reset once (press & hold reset button) to reach Easy Mode, which is the primary way 
the app will try to connect. (When in Easy Mode, you’ll see the LED flashing quickly, 
2x per second) Reset again (press & hold reset button) to reach AP, which is the 
Backup Mode to help connect.

System Requirements
•Mobile device running iOS ® 8 or higher or Android™ 4.1x or higher
•Existing Wi-Fi Network

Technical Specifications
•Power: 10W
•Capacity: 200ml
•Timer: 1/3/5 hour
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Connectivity: Wi-Fi 2,4 GHz IEEE 802.11b/g/n
Frequency band: 2.412 - 2.472 MHz
Max. radio-frequency power (EIRP): < 20 dBm

EU DECLARATION OF CONFORMITY 
Hereby, Tesla Global Limited declares that the radio equipment type TSL-AC-JS01W 
is in compliance with EU directives. The full text of the EU declaration of conformity 
is available at the following internet address: tsl.sh/doc

Manufacturer
Tesla Global Limited

Far East Consortium Building, 
121 Des Voeux Road Central

Hong Kong
www.teslasmart.com

INFORMATION ABOUT DISPOSAL AND RECYCLING 
This product is marked with the symbol for separate collection. The product must be 
disposed of in accordance with the regulations for disposal of electrical and electro-
nic equipment (Directive 2012/19/EU on waste electrical and electronic equipment). 
Disposal together with regular municipal waste is prohibited. Dispose of all electrical 
and electronic products in accordance with all local and European regulations at the 
designated collection points which hold the appropriate authorisation and certifica-
tion in line with the local and legislative regulations. Correct disposal and recycling 
help to minimise impacts on the environment and human health. Further information 
regarding disposal can be obtained from the vendor, authorised service centre or 
local authorities.
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Wir bedanken uns bei Ihnen für den Einkauf unseres Produkts für smarte 
Haushalte. Beginnen Sie mit der Nutzung Ihrer neuen Geräte durch das 
Herunterladen der App Tesla Smart - einer praktischen Applikation, die Ihnen 
es ermöglicht, alle Ihre Geräte mittels Ihres Mobiltelefons oder Tablets direkt 
zu nutzen. Schließen Sie sich einfach an Ihr Wi-Fi-Netz an und betätigen Sie 
einige Geräte durch ein bloßes Antasten.

Inhaltsverzeichnis
Herunterladen, Registrierung und wichtige Sicherheitshinweise … 14
Inbetriebsetzung des Aroma Diffusers und Reinigung … 15
Anschluss … 17
Fragen, Problemlösung, Hinweise … 18
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•Smarter Aroma Diffuser für essentielle Öle
•Bedienungsanleitung
•Speiseadapter 

Bereiten Sie sich vor
•Bereiten Sie sich den Namen und das Passwort Ihres Wi-Fi-Netzes vor.
• Vergewissern Sie sich, dass das Operationssystem Ihres mobilen Geräts iOS® 8 der 

neuer oder Android™ 4.1× oder neuer ist.
• Vergewissern Sie sich, dass Sie an das 2,4GHz Wi-Fi-Netz angeschlossen sind (Tesla 

Smart kann nicht an 5GHz-Netze angeschlossen werden).

Was finden Sie im Paket

Wassernebeldüse
Außenabdeckung

Abdeckung 
des Wasserbehälters

Luftaustritt

Wasserbehälter

Kontrollleuchten  
der Tasten

Sockel
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1 Laden Sie die App Tesla Smart von App Store  
oder Google Play herunter.

2 Registrieren Sie Ihr Konto in der App Tesla Smart.
SCHRITT 1.
Geben Sie Ihre Telefonnummer oder E-Mail-Adresse ein.
SCHRITT 2.
Geben Sie den Beglaubigungscode ein und bilden Sie ein Passwort.
2.1 Register an account on your Tesla Smart app.
SCHRITT 3.
Melden Sie sich in die App an.

3 Wichtige Sicherheitsmaßnahmen
Dieses Produkt ist nur für die Hausnutzung bestimmt. Bei der Nutzung der Elek-
trogeräte ist es nötig, grundlegende Sicherheitsmaßnahmen, einschließlich der 
folgenden einzuhalten:
1. LESEN SIE ALLE HINWEISE.
2. Tauchen Sie dieses Gerät, einschließlich des Kabels und des Steckers, weder ins 
Wasser, noch in eine andere Flüssigkeit, Sie beugen so dem Brand, dem Stromschlag 
und der Verletzung der Personen vor.
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3. Wenn das Gerät von den Kindern genutzt wird oder wenn Sie es in der Nähe der 
Kinder nutzen, sichern Sie, dass sie unter der Aufsicht sind.
4. Wenn Sie das Gerät nicht benutzen und wenn Sie seine Teile aufsetzen oder 
herausnehmen wollen oder wenn Sie es reinigen wollen, trennen Sie es von der 
Steckdose ab.
5. Wenn das Kabel oder der Stecker beschädigt sind, wenn das Gerät nicht richtig 
funktioniert oder wenn es irgendwie beschädigt wurde, benutzen Sie es nicht.
6. Der Gebrauch des Zubehörs, das von dem Hersteller nicht empfohlen wird, kann 
den Brand, einen Schlagunfall oder die Verletzung der Personen zur Folge haben.
7. Benutzen Sie das Gerät nicht außen.
8. Verhindern Sie, dass das Kabel heiße Oberflächen berührt und dass er über die 
Kante eines Tisches, eines Pults usw. hängt.
9. Bringen Sie das Gerät auf keinen heißen Gas- oder elektrischen Brenner oder in 
dessen Umgebung an.
10. Benutzen Sie das Gerät zu keinen anderen Zwecken, als es in diesem Handbuch 
beschrieben ist.

4 Vor der Inbetriebnahme
1. Nehmen Sie die Außenabdeckung ab.
2. Fügen Sie reines Wasser hinzu: Wasserspiegel: 50ml(min)~200mI(max)
3. Geben Sie einen Tropfen essentielles Öl hinzu: 4~6 Tropfen pro 200 ml Wasser
4.1 Auslösen des Aroma Diffusers
4. Setzen Sie die Abdeckung des Wasserbehälters/die Außenabdeckung auf.
5. Schließen Sie den AC-Adapter in die Steckdose an und lösen Sie das Gerät aus: 
AC-Adapter, Untersicht
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1. Nehmen Sie die  

Außenabdeckung ab

4. Setzen Sie die Abdeckung 
des Wasserbehälters/die 

Außenabdeckung auf.

5. Schließen Sie den AC-Adap-
ter in die Steckdose an und 

lösen Sie das Gerät aus

AC-Adapter

Untersicht

2. Fügen Sie reines 
Wasser hinzu

3. Geben Sie einen 
Tropfen essentielles Öl 

hinzu

Wasserspiegel: 
50ml(min)~200mI(max)

4~6 Tropfen pro 
200 ml Wasser
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4.2 Betätigungstaste
Anschluss des Aroma Diffusers
- Wenn Sie den Aroma Diffuser in den Paaring-Modus umschalten wollen, drücken 
Sie die Taste „“ und halten Sie sie für die Dauer von 5 Sekunden, bis die Kontrollleuch-
te beginnt schnell zu blinken. Jetzt können Sie den Aroma Diffuser mit der App Tesla 
Smart paaren.
Verwendung des Aroma Diffusers
- Wenn Sie den Aroma Diffuser einschalten wollen, drücken Sie die Taste „“.
- Durch das Drücken der Taste „“ schalten Sie die ununterbrochene Diffusion ein, die 
LED-Kontrollleuchte über „“ leuchtet blau auf. Durch das erneute Drücken der Taste 
starten Sie die unterbrochene Auslassung des Nebels, die LED-Kontrollleuchte über 
„“ leuchtet blau auf. Durch das weitere Drücken der Taste schalten Sie die Diffusion 
aus.
- Durch das Drücken der Taste „“ stellen Sie die Farbe des gedämpften Lichts ein. 
Durch das erneute Drücken der Taste schalten Sie das gedämpfte Licht aus. Durch 
das weitere Drücken der Taste wird das gedämpfte Licht die Farbe zyklisch wechseln.
- Durch das Drücken der Taste „“ stellen Sie den Zeitschalter des Aroma Diffusers ein. 
Die Ausgangseinstellung ist 1 Stunde. Durch das erneute Drücken der Taste stellen Sie 
den Zeitschalter auf 3 Stunden ein. Durch das weitere Drücken der Taste stellen Sie 
den Zeitschalter auf 5 Stunden ein. Durch das weitere Drücken der Taste schalten Sie 
den Zeitschalter aus.
BEMERKUNG: Wenn der Aroma Diffuser den Nebel auslässt, ÖFFNEN SIE die 
Außenabdeckung NICHT und GEBEN SIE ins Gerät KEIN Wasser/Öl HINZU.

1h    3h    5h
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5 Hinzufügung eines Geräts
SCHRITT 1.
Öffnen Sie die App Tesla Smart und auf dem Bildschirm klicken Sie auf „+“ in der 
oberen rechten Ecke.
Wählen Sie die Kategorie „Befeuchtungsgeräte“ und wählen Sie „Tesla Smart Aroma 
Diffuser“ aus.

SCHRITT 2.
Vergewissern Sie sich, dass die Kontrollleuchte auf dem Gerät schnell blau blinkt, was 
bedeutet, dass das Gerät zum Anschluss im Modus Easy Mode (Einfacher Modus) 
vorbereitet ist. Wenn die Kontrollleuchte nicht blinkt, drücken Sie die Taste und halten 
Sie sie für 3 Sekunden, bis die Kontrollleuchte beginnt schnell zu blinken, und nachfol-
gend klicken Sie auf „Kontrollleuchte blinkt schnell“.

SCHRITT 3.
Geben Sie den Namen und das Passwort Ihres Wi-Fi-Netzes ein.

SCHRITT 4.
Die App Tesla Smart versucht, Ihr Gerät anzuschließen.

•Wenn der Anschluss fehlschlägt, versuchen Sie, sich mit Hilfe von AP Mode (Modus 
des Zugangscodes) anzuschließen.
BEMERKUNG: Tesla Smart kann an 5GHz-Netze nicht angeschlossen werden. 

6 Reinigung
Aus den Sicherheitsgründen empfehlen wir, den Aroma Diffuser alle 5-6 Tage oder 
nach 9-10 Verwendungen zu reinigen. Bei der Reinigung gehen Sie wie folgt vor:
- Trennen Sie den Adapter von der Wechselstromquelle ab oder schalten Sie die 
Speisequelle aus.
- Stellen Sie den Aroma Diffuser auf eine ebene und stabile Oberfläche (z. B. auf den 



19

Tisch), Sie vermeiden so die Wasserfreisetzung. Nehmen Sie die Außenabdeckung 
und die Abdeckung des Wasserbehälters ab.
- Beim Ausgießen des Wassers aus dem Wasserbehälter achten Sie darauf, dass die 
Wassernebeldüse in Richtung nach oben gerichtet ist. Verhindern Sie, dass in den 
Kreis des Geräts das Wasser eintritt.
- Reinigen Sie die Ultraschall-Vibrationsplatte auf dem Boden des Wasserbehälters 
mittels eines Wattetampons und bereinigen Sie die Außenabdeckung mittels eines 
Tuchs oder eines Wattetampons.
- Wenn es auf der Abdeckung des Aroma Diffusers oder des Wasserbehälters den 
Schmutz gibt, wie das Aroma oder das Öl sind, bereinigen Sie diese mit Hilfe eines 
trockenen Tuchs, das im warmen Wasser mit dem Haushaltsreiniger eingetunkt ist.
- Nach der Beendigung der Reinigung geben Sie in den Behälter reines Wasser hinzu, 
danach schalten Sie den Aroma Diffuser für 30 Minuten ein, lassen Sie das Wasser 
aus und trocknen Sie den Behälter ab. Nachdem der Aroma Diffuser trocken wird, 
können Sie ihn einlagern.
- Wenn es auf der Wassernebeldüse den Schmutz gibt, nehmen Sie die Außena-
bdeckung ab und reinigen Sie die Düse mittels eines neutralen Reinigungsmittels. 
Nachdem die Düse trocken wird, können Sie den Aroma Diffuser erneut verwenden.

BEMERKUNG: Wir empfehlen, zur Reinigung nur ein neutrales Reinigungsmittel zu 
nutzen. Jedes Reinigungsmittel mit dem Chlor, der Säure oder mit dem Enzym, das 
innerhalb des Behälters übrigbleibt, kann gefährliche und schädliche Auswirkungen 
haben.

Problemlösung
Es ist nicht möglich, sich an Ihr Wi-Fi-Netz anzuschließen.
Vergewissern Sie sich, dass Sie während der Einstellung des Wi-Fi-Netzes das richtige 
Passwort eingegeben haben. Überprüfen Sie, ob Sie nicht die Probleme mit dem 
Anschluss haben. Wenn das Signal des Wi-Fi-Netzes zu schwach ist, führen Sie den 
Reset des Routers durch und versuchen Sie es erneut.
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Reset des Geräts
Wenn Sie in den Modus Easy Mode (Einfacher Modus) wechseln wollen, drücken Sie 
und halten Sie die Taste Reset. Das ist die primäre Weise, wie die App versucht sich 
anzuschließen. (Im Modus Easy Mode (Einfacher Modus) wird die LED-Kontrollleuch-
te schnell 2x pro Sekunde blinken.) Durch das erneute Drücken und durch das Halten 
der Taste Reset wechseln Sie in den Modus AP Mode (Modus des Zugangscodes), 
was der Reservemodus des Anschlusses.

Systemanforderungen
•Mobiles Gerät mit dem Operationssystem iOS® 8, oder neuer, oder Android™ 4.1×, 
oder neuer.
•Bestehendes Wi-Fi-Netz

Technische Spezifikation
•Leistung: 10 W
•Volumen: 200 ml
•Zeitschalter: 1/3/5 hour
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Konnektivität: Wi-Fi 2,4 GHz IEEE 802.11b/g/n
Frequenzband: 2.412 - 2.472 GHz
Max. Sendeleistung. (EIRP): < 20 dBm

EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG 
Hiermit erklärt Tesla Global Limited., dass der Funkanlagentyp TSL-AC-JS01W 
der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformität-
serklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: tsl.sh/doc

Produzent
Tesla Global Limited

Far East Consortium Building, 
121 Des Voeux Road Central

Hong Kong
www.teslasmart.com

INFORMATIONEN ÜBER DIE ENTSORGUNG UND WIEDERVERWERTUNG 
Dieses Produkt ist mit einem Symbol für die getrennte Sammlung gekennzeich-
net. Das Produkt muss im Einklang mit den Vorschriften für die Entsorgung von 
elektrischen und elektronischen Geräten (Richtlinie 2012/19/EU über elektrische und 
elektronische Geräteabfälle) entsorgt werden. Eine Entsorgung über den normalen 
Hausmüll ist unzulässig. Alle elektrischen und elektronischen Produkte müssen im 
Einklang mit allen örtlichen und europäischen Vorschriften an dafür vorgesehenen 
Sammelstellen, die über eine entsprechende Genehmigung und Zertifizierung 
gemäß den örtlichen und legislativen Vorschriften verfügen entsorgt werden. Die 
richtige Entsorgung und Wiederverwertung hilft dabei die Auswirkungen auf die 
Umwelt und die menschliche Gesundheit zu minimieren. Weitere Informationen zur 
Entsorgung erhalten Sie von Ihrem Verkäufer, der autorisierten Servicestelle oder bei 
den örtlichen Ämtern.



22



UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

TESLA SMART 
AROMA DIFFUSER

EN

SK

SL

DE

PL

CZ

HU



24

Děkujeme za zakoupení našeho produktu pro chytré domácnosti. Začněte 
používat svá nová zařízení stažením aplikace Tesla Smart - jedné praktické apli-
kace, která vám umožní spravovat všechna vaše zařízení přímo prostřednictvím 
vašeho mobilního telefonu, nebo tabletu. Jednoduše se připojte k vaší Wi-Fi síti 
a ovládejte několik zařízení pouhým dotykem.

Obsah
Stažení, registrace a důležitá bezpečnostní upozornění … 26
Spuštění aroma difuzéru a čištění … 27
Připojení … 29
Otázky, řešení problémů, Upozornění … 30
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• Chytrý aroma difuzér esenciálních olejů
• Návod k obsluze
• Napájecí adaptér 

Připravte se
• Připravte si název a heslo vaší Wi-Fi sítě.
• Ujistěte se, že operační systém vašeho mobilního zařízení je iOS® 8, nebo novější, či 
Android™ 4.1×, nebo novější.
• Ujistěte se, že jste připojeni k 2,4GHz Wi-Fi síti (Tesla Smart se nemůže připojit k 
5GHz sítím).

Co naleznete v balení

Tryska na vodní mlhu

Vnější kryt

Kryt nádržky na vodu

Výstup vzduchu

Nádržka na vodu

Kontrolky 
tlačítek

Základna 
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1  Stáhněte si aplikaci Tesla Smart z App Store,  
nebo Google Play.

2 Zaregistrujte si účet v aplikaci Tesla Smart.
KROK 1.
Zadejte vaše telefonní číslo, nebo e-mailovou adresu.
KROK 2.
Zadejte ověřovací kód a vytvořte si heslo.
2.1 Register an account on your Tesla Smart app.
KROK 3.
Přihlaste se do aplikace.

3 Důležitá bezpečnostní opatření
Tento produkt je určen pouze pro domácí použití. Při používání elektrických spotřebi-
čů je nutné dodržovat základní bezpečnostní opatření, včetně následujících:
1. PŘEČTĚTE SI VŠECHNY POKYNY.
2. Neponořujte tento spotřebič, včetně kabelu a zástrčky do vody, nebo jiné kapaliny, 
předejdete tak požáru, úrazu elektrickým proudem a zranění osob.
3. Pokud spotřebič používají děti, nebo jej používáte v blízkosti dětí, zajistěte, aby byly 
pod dozorem.
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4. Pokud spotřebič nepoužíváte a chcete nasadit, vyjmout jeho části, nebo jej chcete 
vyčistit, odpojte jej ze zásuvky.
5. Pokud jsou kabel, nebo zástrčka poškozené, spotřebič nefunguje správně, nebo byl 
jakkoli poškozen, nepoužívejte jej.
6. Použití příslušenství, které není doporučeno výrobcem, může mít za následek požár, 
úraz elektrickým proudem, nebo zranění osob.
7. Nepoužívejte spotřebič venku.
8. Zamezte, aby se kabel dotýkal horkých povrchů, visel přes okraj stolu, pultu atd.
9. Neumisťujte spotřebič na horký plynový, nebo elektrický hořák, nebo do jeho 
blízkosti.
10. Nepoužívejte spotřebič k jiným účelům, než je popsáno v této příručce.

4 Před spuštěním
1. Sejměte vnější kryt.
2. Přidejte čistou vodu: Hladina vody: 50ml(min)~200mI(max)
3. Přidejte kapku esenciálního oleje: 4~6 kapek na 200 ml vody
4.1 Spuštění aroma difuzéru
4. Nasaďte kryt nádržky na vodu/vnější kryt.
5. Zapojte AC adaptér do zásuvky a spusťte spotřebič: AC adaptér, pohled zespoda
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1. Sejměte vnější kryt

4. Nasaďte kryt nádržky na 
vodu/vnější kryt

5. Zapojte AC adaptér do 
zásuvky a spusťte spotřebič

AC adaptér

Pohled zespoda

2. Přidejte čistou vodu 3. Přidejte kapku  
esenciálního oleje

Hladina vody:  
50ml(min)~200mI(max)

4~6 kapek 
na 200 ml vody
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4.2 Ovládací tlačítka
Připojení aroma difuzéru
- Chcete-li aroma difuzér přepnout do režimu párování, stiskněte a po dobu 5 sekund 
podržte tlačítko „“, dokud kontrolka nezačne rychle blikat. Nyní můžete aroma difuzér 
spárovat s aplikací Tesla Smart.
 
Použití aroma difuzéru
- Chcete-li aroma difuzér zapnout, stiskněte tlačítko „“.
- Stisknutím tlačítka „“ zapnete nepřetržitou difúzi, LED kontrolka nad „“ se rozsvítí 
modře. Opětovným stisknutím tlačítka spustíte přerušované vypouštění mlhy, LED 
kontrolka nad „“ se rozsvítí modře. Dalším stisknutím tlačítka difúzi vypnete.
- Stisknutím tlačítka „“ nastavíte barvu tlumeného světla. Opětovným stisknutím 
tlačítka tlumené světlo vypnete. Dalším stisknutím bude tlumené světlo cyklicky měnit 
barvu.
- Stisknutím tlačítka „“ nastavíte časovač aroma difuzéru. Výchozím nastavením je 1 
hodina. Opětovným stisknutím tlačítka nastavíte časovač na 3 hodiny. Dalším stisknu-
tím tlačítka nastavíte časovač na 5 hodin. Dalším stisknutím tlačítka časovač vypnete.
POZNÁMKA: Pokud aroma difuzér vypouští mlhu, NEOTEVÍREJTE vnější kryt a 
NEPŘIDÁVEJTE do spotřebiče vodu/olej.

1h    3h    5h
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5 Přidání zařízení
KROK 1.
Otevřete aplikaci Tesla Smart a na obrazovce klikněte na „+“ v pravém horním rohu.
Zvolte kategorii „Zvlhčovače“ a vyberte „Tesla Smart Aroma Diffuser“.

KROK 2.
Ujistěte se, že kontrolka na spotřebiči rychle bliká modře, což znamená, že je zařízení 
připraveno k připojení v režimu Easy Mode (Snadný režim). Pokud kontrolka nebliká, 
stiskněte a po dobu 3 sekund podržte tlačítko, dokud kontrolka nezačne rychle blikat, 
a následně klikněte na „Kontrolka rychle bliká“.

KROK 3.
Zadejte název a heslo vaší Wi-Fi sítě.

KROK 4.
Aplikace Tesla Smart se pokusí připojit vaše zařízení.

• Pokud se připojení nezdaří, zkuste se připojit pomocí AP Mode (Režim přístupového 
bodu).

POZNÁMKA: Tesla Smart se nemůže připojit k 5GHz sítím. 

6 Čištění
Z bezpečnostních důvodů doporučujeme aroma difuzér čistit každých 5-6 dní, nebo 
po 9-10 použitích. Při čištění postupujte následovně:
- Odpojte adaptér od zdroje střídavého proudu, nebo vypněte zdroj napájení.
- Postavte aroma difuzér na rovný a stabilní povrch (např. na stůl), předejdete tak úniku 
vody. Sejměte vnější kryt a kryt nádržky na vodu.
- Při vylévání vody z nádržky dbejte na to, aby tryska na vodní mlhu mířila směrem 
vzhůru. Zamezte, aby do obvodu spotřebiče natekla voda.
- Vyčistěte ultrazvukovou vibrační desku na dně nádržky na vodu vatovým tamponem 
a očistěte vnější kryt hadříkem, nebo vatovým tamponem.
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- Pokud jsou na krytu aroma difuzéru, nebo nádržky na vodu nečistoty, jako je 
vůně, nebo olej, očistěte je pomocí suchého hadříku namočeného v teplé vodě se 
saponátem.
- Po dokončení čištění přidejte do nádržky čistou vodu, poté aroma difuzér na 30 
minut zapněte, vypusťte vodu a osušte nádržku. Poté, co aroma difuzér uschne, jej 
můžete uskladnit.
- Pokud jsou na trysce na vodní mlhu nečistoty, sejměte vnější kryt a vyčistěte trysku 
pomocí neutrálního čisticího prostředku. Poté, co tryska uschne, můžete aroma 
difuzér opět použít.

POZNÁMKA: K čištění doporučujeme používat pouze neutrální čisticí prostředek. 
Jakýkoli čisticí prostředek s chlórem, kyselinou, nebo enzymem, který zůstane uvnitř 
nádržky, může mít nebezpečné a škodlivé účinky.

Řešení problémů
Nelze se připojit k vaší Wi-Fi síti.
Ujistěte se, že jste během nastavení Wi-Fi sítě zadali správné heslo. Zkontrolujte, zda 
nemáte problémy s připojením. Pokud je signál Wi-Fi sítě příliš slabý, resetujte router 
a zkuste to znovu.
Resetování zařízení
Chcete-li přepnout do režimu Easy Mode (Snadný režim), stiskněte a podržte tlačítko 
reset. To je primární způsob, kterým se aplikace pokusí připojit. (V režimu Easy Mode 
(Snadný režim) bude LED kontrolka rychle blikat 2x za sekundu.) Opětovným stisk-
nutím a podržením tlačítka reset přepnete do režimu AP Mode (Režim přístupového 
bodu), což je záložní režim připojení.
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Požadavky systému
•Mobilní zařízení s operačním systémem iOS® 8, nebo novější, či Android™ 4.1×, 
nebo novější.
•Existující Wi-Fi síť

Technické specifikace
•Výkon: 10 W
•Objem: 200 ml
•Časovač: 1/3/5 hour
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Konektivita: Wi-Fi 2,4 GHz IEEE 802.11b/g/n
Kmitočtové pásmo: 2.412 - 2.472 GHz
Max. radiofrekvenční výkon (EIRP): < 20 dBm

EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ 
Tímto společnost Tesla Global Limited prohlašuje, že typ rádiového zařízení TSL-AC-
-JS01W je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je 
k dispozici na této internetové adrese: tsl.sh/doc

Výrobce
Tesla Global Limited

Far East Consortium Building, 
121 Des Voeux Road Central

Hong Kong
www.teslasmart.com

INFORMACE O LIKVIDACI A RECYKLACI
Všechny produkty s tímto označením je nutno likvidovat v souladu s předpisy pro 
likvidaci elektrických a elektronických zařízení (směrnice 2012/19/EU). Jejich likvida-
ce společně s běžným komunálním odpadem je nepřípustná. Všechny elektrické a 
elektronické spotřebiče likvidujte v souladu se všemi místními i evropskými předpisy 
na určených sběrných místech s odpovídajícím oprávněním a certifikací dle místních
i legislativních předpisů. Správná likvidace a recyklace napomáhá minimalizovat do-
pady na životní prostředí a lidské zdraví. Další informace k likvidaci získáte u prodejce, 
v autorizovaném servisu nebo u místních úřadů.
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Ďakujeme za nákup nášho výrobku pre inteligentné domácnosti. Začnite pou-
žívať vaše nové zariadenia stiahnutím aplikácie Tesla Smart - jednej praktickej 
aplikácie, ktorá vám umožní spravovať všetky vaše zariadenia priamo prostred-
níctvom vášho mobilného telefónu alebo tabletu. Jednoducho sa pripojte k 
vašej Wi-Fi sieti a ovládajte niekoľko zariadení púhym dotykom.

Obsah
Stiahnutie, registrácia a dôležité bezpečnostné upozornenia … 38
Spustenie aróma difuzéra a čistenie … 39
Pripojenie … 41
Otázky, riešenie problémov, Upozornenia … 42
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• Inteligentný aróma difuzér esenciálnych olejov
• Návod na obsluhu
• Napájací adaptér 

Pripravte sa
• Pripravte si názov a heslo vašej Wi-Fi siete.
• Ubezpečte sa, že operačný systém vášho mobilného zariadenia je iOS® 8 alebo 
novší, alebo Android™ 4.1× alebo novší.
• Ubezpečte sa, že ste pripojení k 2,4GHz Wi-Fi sieti (Tesla Smart sa nemôže pripojiť 
k 5GHz sieťam).

Čo nájdete v balení

Dýza na vodnú hmlu

Vonkajší kryt

Kryt nádržky na vodu

Výstup vzduchu

Nádržka na vodu

Kontrolky 
tlačidiel

Podstavec
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1  Stiahnite si aplikáciu Tesla Smart z App Store  
alebo Google Play.

2 Zaregistrujte si účet v aplikácii Tesla Smart.
KROK 1.
Zadajte vaše telefónne číslo alebo e-mailovú adresu.
KROK 2.
Zadajte overovací kód a vytvorte si heslo.
2.1 Register an account on your Tesla Smart app.
KROK 3.
Prihláste sa do aplikácie.

3 Dôležité bezpečnostné opatrenia
Tento výrobok je určený iba na domáce použitie. Pri používaní elektrických spotrebi-
čov treba dodržiavať základné bezpečnostné opatrenia vrátane nasledujúcich:
1. PREČÍTAJTE SI VŠETKY POKYNY.
2. Neponárajte tento spotrebič vrátane kábla a zástrčky do vody ani do inej kvapaliny, 
predídete tak požiaru, úrazu elektrickým prúdom a zraneniu osôb.
3. Ak spotrebič používajú deti alebo ho používate v blízkosti detí, zaistite, aby deti boli 
pod dozorom.
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4. Ak spotrebič nepoužívate a chcete nasadiť alebo vybrať jeho časti, alebo ho chcete 
vyčistiť, odpojte ho zo zásuvky.
5. Ak kábel alebo zástrčka sú poškodené, spotrebič nefunguje správne, alebo bol 
nejakým spôsobom poškodený, nepoužívajte ho.
6. Použitie príslušenstva, ktoré nie je odporúčané výrobcom, môže mať za následok 
požiar, úraz elektrickým prúdom alebo zranenie osôb.
7. Spotrebič nepoužívajte vonku.
8. Zabráňte, aby sa kábel dotýkal horúcich povrchov, visel cez okraj stola, pultu atď.
9. Spotrebič neumiestňujte na horúci plynový alebo elektrický horák, ani do ich 
blízkosti.
10. Spotrebič nepoužívajte na iné účely, než aké sú uvedené v tejto príručke.

4 Pred spustením
1. Odstráňte vonkajší kryt.
2. Pridajte čistú vodu: Hladina vody: 50ml(min)~200mI(max)
3. Pridajte kvapku esenciálneho oleja: 4~6 kvapiek na 200 ml vody
4.1 Spustenie aróma difuzéra
4. Nasaďte kryt nádržky na vodu/vonkajší kryt.
5. AC adaptér zapojte do zásuvky a spusťte spotrebič: AC adaptér, pohľad zospodu
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1. Odstráňte vonkajší kryt

4. Nasaďte kryt nádržky na 
vodu/vonkajší kryt

AC adaptér zapojte do zásuvky 
a spusťte spotrebič

AC-Adaptér

Pohľad zospodu

2. Pridajte čistú vodu 3. Pridajte kvapku  
esenciálneho oleja

Hladina vody: 
50ml(min)~200mI(max)

4~6 kvapiek 
na 200 ml vody
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4.2 Ovládacie tlačidlá
Pripojenie aróma difuzéra
Ak aróma difuzér chcete prepnúť do režimu párovania, stlačte a na 5 sekúnd podržte 
tlačidlo „“, dokým kontrolka nezačne rýchlo blikať. Teraz môžete aróma difuzér 
spárovať s aplikáciou Tesla Smart.

Použitie aróma difuzéra
- Ak chcete aróma difuzér zapnúť, stlačte tlačidlo „“.
- Stlačením tlačidla „“ zapnete nepretržitú difúziu, LED kontrolka nad „“ sa rozsvieti 
modro. Opätovným stlačením tlačidla spustíte prerušované vypúšťanie hmly, LED 
kontrolka nad „“ sa rozsvieti modro. Ďalším stlačením tlačidla difúziu vypnete.
- Stlačením tlačidla „“ nastavíte farbu tlmeného svetla. Opätovným stlačením tlačidla 
tlmené svetlo vypnete. Ďalším stlačením bude tlmené svetlo cyklicky meniť farbu.
- Stlačením tlačidla „“ nastavíte časovač aróma difuzéra. Základným nastavením je 1 
hodina. Opätovným stlačením tlačidla nastavíte časovač na 3 hodiny. Ďalším stlače-
ním tlačidla nastavíte časovač na 5 hodín. Ďalším stlačením tlačidla časovač vypnete.
POZNÁMKA: Ak aróma difuzér vypúšťa hmlu, NEOTVÁRAJTE vonkajší kryt a do 
spotrebiča NEPRIDÁVAJTE vodu/olej.

1h    3h    5h



42

5 Pridanie zariadenia
KROK 1.
Otvorte aplikáciu Tesla Smart a na obrazovke kliknite na „+“ v pravom hornom rohu.
Zvoľte kategóriu „Zvlhčovače“ a vyberte „Tesla Smart Aroma Diffuser“.

KROK 2.
Ubezpečte sa, že kontrolka na spotrebiči rýchlo bliká modro, čo znamená, že zariade-
nie je pripravené na pripojenie v režime Easy Mode (Jednoduchý režim). Ak kontrolka 
nebliká, stlačte a na 3 sekundy podržte tlačidlo, dokým kontrolka nezačne rýchlo 
blikať, a potom kliknite na „Kontrolka rýchlo bliká“.

KROK 3.
Zadajte názov a heslo vašej Wi-Fi siete.

KROK 4.
Aplikácia Tesla Smart sa pokúsi pripojiť vaše zariadenie.

•  Ak sa pripojenie nepodarí, skúste sa pripojiť pomocou AP Mode (Režim prístupo-
vého bodu).

POZNÁMKA: Tesla Smart sa nemôže pripojiť k 5GHz sieťam. 

6 Čistenie
Z bezpečnostných dôvodov odporúčame aróma difuzér čistiť každých 5-6 dní alebo 
po 9-10 použitiach. Pri čistení postupujte nasledovne:
- Odpojte adaptér od zdroja striedavého prúdu alebo vypnite zdroj napájania.
- Aróma difuzér postavte na rovný a stabilný povrch (napr. na stôl), predídete tak úniku 
vody. Odstráňte vonkajší kryt a kryt nádržky na vodu.
- Pri vylievaní vody z nádržky dbajte na to, aby dýza na vodnú hmlu mierila smerom 
nahor. Zabráňte, aby do obvodu spotrebiča natiekla voda.
- Vatovým tampónom vyčistite ultrazvukovú vibračnú dosku na dne nádržky na vodu a 
handričkou alebo vatovým tampónom  vyčistite vonkajší kryt.
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- Ak sú na kryte aróma difuzéra alebo nádržky na vodu nečistoty, ako je vôňa alebo 
olej, vyčistite ich suchou handričkou namočenou do teplej vody so saponátom.
- Po dokončení čistenia pridajte do nádržky čistú vodu, potom aróma difuzér na 30 
minút zapnite, vypusťte vodu a osušte nádržku. Keď aróma difuzér uschne, môžete 
ho uskladniť.
- Ak sú na dýze na vodnú hmlu nečistoty, odstráňte vonkajší kryt a dýzu vyčistite   ne-
utrálnym čistiacim prípravkom. Keď dýza vyschne, aróma difuzér môžete opäť použiť.

POZNÁMKA: Na čistenie odporúčame používať iba neutrálny čistiaci prípravok. 
Akýkoľvek čistiaci prípravok s chlórom, kyselinou alebo enzýmom, ktorý zostane vnútri 
nádržky, môže mať nebezpečné a škodlivé účinky.

Riešenie problémov
Nemožno sa pripojiť k vašej Wi-Fi sieti.
Ubezpečte sa, že ste pri nastavovaní Wi-Fi siete zadali správne heslo. Skontrolujte, či 
nemáte problémy s pripojením. Ak je signál Wi-Fi siete príliš slabý, resetujte router a 
skúste to znova.

Resetovanie zariadenia
Ak chcete prepnúť do režimu Easy Mode (Jednoduchý režim), stlačte a podržte 
tlačidlo reset. To je primárny spôsob, ktorým sa aplikácia pokúsi pripojiť. (V režime 
Easy Mode (Jednoduchý režim) bude LED kontrolka rýchlo blikať 2x za sekundu.) 
Opätovným stlačením a podržaním tlačidla reset prepnete do režimu AP Mode 
(Režim prístupového bodu), čo je záložný režim pripojenia.
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Požiadavky systému
• Mobilné zariadenie s operačným systémom iOS® 8 alebo novším, alebo Android™ 
4.1× alebo novším.
• Existujúca Wi-Fi sieť

Technické špecifikácie
• Výkon: 10 W
• Objem: 200 ml
• Časovač: 1/3/5 hour
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Konektivita: Wi-Fi 2,4 GHz IEEE 802.11b/g/n
Frekvenčné pásmo: 2.412 - 2.472 GHz
Max. vysokofrekvenčný výkon (EIRP): < 20 dBm

EÚ VYHLÁSENIE O ZHODE
Tesla Global Limited týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu TSL-AC-JS01W je 
v súlade so smernicou 2014/53/EÚ. Úplné EÚ vyhlásenie o zhode je k dispozícii na 
tejto internetovej adrese: tsl.sh/doc

Výrobca
Tesla Global Limited

Far East Consortium Building, 
121 Des Voeux Road Central

Hong Kong
www.teslasmart.com

INFORMÁCIE O LIKVIDÁCII A RECYKLÁCII
Všetky výrobky s týmto označením treba likvidovať v súlade s predpismi na likvidáciu 
elektrických a elektronických zariadení (smernica 2012/19/EÚ). Ich likvidácia spolu 
s bežným komunálnym odpadom je neprípustná. Všetky elektrické a elektronické 
spotrebiče likvidujte v súlade so všetkými miestnymi a európskymi predpismi na
určených zberných miestach s príslušným oprávnením a certifikátom podľa miestnych 
a legislatívnych predpisov. Správna likvidácia a recyklácia pomáha minimalizovať 
negatívny vplyv na životné prostredie a ľudské zdravie. Ďalšie informácie o likvidácii 
získate u predajcu, v autorizovanom servise a na miestnych úradoch.
Pro rádiová zařízení podhléhající směrnici 2014/53/EU (Wi-Fi, Bluetooth, Zigbee, …)
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Dziękujemy za dokonanie zakupu naszego produktu do inteligentnych 
gospodarstw domowych. Zacznij korzystać ze swojego nowego urządzenia 
pobierając aplikację Tesla Smart - jedyną praktyczną aplikację, która umożliwia 
sparowanie wszystkich urządzeń bezpośrednio za pośrednictwem twojej 
komórki lub tabletu. Po prostu przyłącz się do swojej sieci W-Fi i prostym 
dotknięciem obsługuj kilka urządzeń.

Spis treści
Pobranie, rejestracja i ważne ostrzeżenia bezpieczeństwa ... 50
Włączenie dyfuzora aromatycznego i czyszczenie ... 51
Przyłączenie ... 53
Pytania, rozwiązywanie problemów, Ostrzeżenie ... 54
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• Inteligentny dyfuzor aromatyczny olejków eterycznych
• Instrukcja obsługi
• Adapter zasilający 

Przygotuj się
• Przygotuj sobie nazwę oraz hasło twojej sieci W-Fi.
•  Upewnij się, że system operacyjny twojej komórki to iOS® 8 albo nowszy lub też 

Android™ 4.1× albo nowszy.
•  Upewnij się, że jesteś podłączony do 2,4 GHz sieci W-Fi (Tesla Smart nie może się 

podłączyć do sieci 5 GHz).

Dysza do mgły wodnej

Osłona zewnętrzna

Osłona zbiornika na wodę

Wylot powietrza

Zbiornik wody

Kontrolki 
przycisków

Podstawa

Co można znaleźć w pakiecie
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1  Aplikację Tesla Smart pobierz z App Store  
lub Google Play.

2 Zarejestruj konto w aplikacji Tesla Smart.
KROK 1.
Podaj swój numer telefoniczny lub adres e-mail.
KROK 2.
Wprowadź kod weryfikacyjny i utwórz hasło.
2.1 Register an account on your Tesla Smart app.
KROK 3.
Zaloguj się do aplikacji.

3 Ważne środki bezpieczeństwa
Niniejszy produkt służy wyłącznie do użytku wewnętrznego. W razie wykorzystania 
urządzeń elektrycznych trzeba dotrzymywać podstawowe środki bezpieczeństwa, 
łącznie poniższych:
1. PRZECZYTAJ WSZYSTKIE INTRUKCJE.
2. Nie zanurzaj urządzenia, łącznie przewodu i wtyczki, do wody lub innej cieczy, 
zapobiegniesz przez to powstaniu pożaru, porażeniu prądem elektrycznym i obraże-
niom osób.
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3. Gdy urządzenie wykorzystują dzieci lub stosujesz go w pobliżu dzieci, trzeba 
zapewnić, by pozostały one pod nadzorem.
4. Jeżeli nie używasz urządzenia i chcesz osadzić, wyjąć jego części lub go wyczyścić, 
odłącz go z gniazda.
5. Jeżeli przewód lub wtyczka są uszkodzone, urządzenie nie działa poprawnie, lub 
doszło do jego uszkodzenia, nie powinno być wykorzystane.
6. Konsekwencją wykorzystania wyposażenia, które nie jest zalecane przez producen-
ta, może być pożar, porażenie prądem elektrycznym lub obrażenia osób.
7. Urządzenia nie powinno być używane na zewnątrz.
8. Trzeba zapobiec, by przewód był w kontakcie z gorącą powierzchnią, wisiał przez 
krawędź stołu, blatu itp.
9. Urządzenia nie powinno się umieszczać na gorącym palniku gazowym lub elek-
trycznym, jak też w jego pobliżu.
10. Urządzenia nie powinno się używać do innych celów, niż do opisanych w niniejszej 
instrukcji.

4 Przed włączeniem
1. Usuń osłonę zewnętrzną.
2. Dodaj czystą wodę: Poziom wody: 50ml(min)~200mI(max)
3. Dodaj kroplę olejku eterycznego: 4~6 kropli na 200 ml wody
4.1 Włączenie dyfuzora aromatycznego
4. Umieść osłony zbiornika na wodę/osłony zewnętrzne.
5. Przyłącz adapter AC do gniazda i włącz urządzenie: AC adapter, widok z dołu
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1. Usuń osłonę zewnętrzną

4. Umieść osłony zbiornika 
na wodę/osłony zewnętrzne

5. Przyłącz adapter AC do 
gniazda i włącz urządzenie

AC-Adapter

 Widok z dołu

2. Dodaj czystą wodę 3. Dodaj kroplę olejku 
eterycznego

Poziom wody: 
50ml(min)~200mI(max)

4~6 kropli 
na 200 ml wody
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4.2 Przyciski obsługi
Przyłączenie dyfuzora aromatycznego
- Jeżeli dyfuzor aromatyczny chcesz przełączyć do trybu parowania, naciśnij i przytr-
zymaj przez 5 sekund przycisk „”, dopóki kontrolka nie zacznie migać. Teraz możesz 
dyfuzor aromatyczny sparować z aplikacją Tesla Smart.

Wykorzystanie dyfuzora aromatycznego
- Jeżeli chcesz włączyć dyfuzor aromatyczny, naciśnij przycisk „”.
- Przez naciśnięcie przycisku „”, włączysz dyfuzję ciągłą, kontrolka LED powyżej „”, 
będzie świeciła niebieskim światłem. Ponowne naciśnięcie przycisku spowoduje 
przerywane wypuszczanie mgły, kontrolka LED powyżej „” będzie świeciła niebieskim 
światłem. Dalsze naciśnięcie przycisku dyfuzję wyłączy.
- Przez naciśnięcie przycisku „” dokonasz ustawienia koloru stłumionego światła. 
Ponowne naciśnięcie przycisku, stłumione światło wyłączy. W efekcie kolejnego 
naciśnięcia, stłumione światło będzie zmieniać kolor w sposób periodyczny.
- Przez naciśnięcie przycisku „“, ustawisz timer dyfuzora aromatycznego. Ustawie-
niem opcjonalnym jest 1 godzina. Ponowne naciśnięcie przycisku, ustawi timer na 3 
godziny. Ponowne naciśnięcie przycisku, ustawi timer na 5 godzin. Dalsze naciśnięcie 
przycisku, spowoduje wyłączenie timera.
UWAGA: Gdy dyfuzor aromatyczny emituje mgłę, NIE OTWIERAJ osłon zewnętrz-
nych i NIE DODAWAJ do urządzenia wodę/olej.

1h    3h    5h
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5 Dodanie urządzenia
KROK 1.
Otwórz aplikację Tesla Smart, na ekranie kliknij w „+“ w prawym górnym rogu.
Wybierz kategorię „Nawilżacze“ i wybierz „Tesla Smart Aroma Diffuser“.

KROK 2.
Upewnij się, że kontrolka na urządzeniu szybko miga niebieskim światłem, co oznacza, 
że urządzenie jest gotowe do przyłączenia w trybie Easy Mode (Tryb prosty). Jeżeli 
kontrolka nie miga, naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy przycisk, dopóki kontrolka 
nie zacznie szybko migać, po czym kliknij w „Kontrolka szybko miga”.

KROK 3.
Wprowadź nazwę oraz hasło twojej sieci W-Fi.

KROK 4.
Aplikacja Tesla Smart spróbuje połączyć się z twoim urządzeniem.

• Jeżeli połączenie nie zostanie zakończone sukcesem, spróbuj podłączyć się przy 
pomocy AP Mode (Tryb punktu dostępu).
UWAGA: Tesla Smart nie może się podłączyć do sieci 5 GHz. 
 
6 Czyszczenie
Z powodów bezpieczeństwa polecamy dyfuzor aromatyczny czyścić co 5-6 dni 
lub po 9-10 wykorzystaniach. Podczas czyszczenia trzeba postępować w poniższy 
sposób:
- Odłącz adapter od źródła prądu zmiennego lub wyłącz źródło zasilania.
- Umieść dyfuzor aromatyczny na prostej i stabilnej powierzchni (np. na stole), zapo-
biegniesz wyciekom wody. Usuń osłonę zewnętrzną oraz osłonę zbiornika na wodę.
- Podczas wylewania wody ze zbiornika trzeba uważać na to, by dysza do mgły wod-
nej była skierowana w kierunku do góry. Trzeba zapobiec, aby do obwodu urządzenia 
dostała się woda.
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- Wyczyść ultradźwiękową płytę wibracyjną na dnie zbiornika na wodę tamponem z 
waty i oczyść osłonę zewnętrzną ściereczką lub tamponem z waty.
- Jeżeli na osłonie dyfuzora aromatycznego lub zbiornika na wodę znajdują się niec-
zystości, jak zapach, lub olej, oczyść to przy pomocy suchej ściereczki zamoczonej w 
ciepłej wodzie ze środkiem czyszczącym.
- Po zakończeniu czyszczenia dodaj do zbiornika czystą wodę, po czym włącz dyfuzor 
aromatyczny na 30 minut, spuść wodę i osusz zbiornik. Po tym, co dyfuzor aroma-
tyczny oschnie, można go składować.
- Jeżeli na dyszy do mgły wodnej znajdują się nieczystości, usuń osłonę zewnętrzną 
i wyczyść dyszę przy pomocy neutralnego środka do czyszczenia. Po tym, co dysza 
oschnie, można dyfuzor aromatyczny ponownie wykorzystać.

UWAGA: Do czyszczenia polecamy stosować tylko neutralne środki czyszczące. 
Jakikolwiek środek czyszczący z chlorem, kwasem lub enzymem, który pozostanie 
wewnątrz zbiornika, może mieć niebezpieczne i szkodliwe działanie.

Rozwiązywanie problemów
Nie można się podłączyć do sieci W-Fi.
Upewnij się, że w trakcie ustawień sieci W-Fi zostało wprowadzone poprawne hasło. 
Sprawdź, czy nie ma problemów z przyłączeniem. Gdy sygnał sieci W-Fi jest zbyt 
słaby, zresetuj router i spróbuj ponownie.

Resetowanie urządzenia
Jeżeli chcesz dokonać przełączenia w tryb Easy Mode (Tryb prosty), naciśnij i przytrzy-
maj przycisk reset. To pierwszy sposób, przy pomocy którego aplikacja postara się pr-
zyłączyć. (W trybie Easy Mode (Tryb prosty) kontrolka LED będzie szybko migać 2x za 
sekundę.) Ponowne naciśnięcie i przytrzymanie przycisku reset dokonasz przełączenia 
w tryb AP Mode (Tryb punktu dostępu), co jest dodatkowym trybem przyłączenia.
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Wymagania systemowe
•Urządzenie mobilne z systemem operacyjnym iOS® 8 albo nowszym lub Android™ 
4.1 albo nowszy.
•Istniejąca sieć W-Fi

Specyfikacje techniczne
•Moc: 10 W
•Objętość: 200 ml
•Timer: 1/3/5 hour
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Łączność: Wi-Fi 2,4 GHz IEEE 802.11b/g/n
Zakresu(-ów) częstotliwośc: 2.412 - 2.472 MHz
Maks. moc częstotliwości radiowej (EIRP): < 20 dBm

DEKLARACJA ZGODNOŚCI EÚ
Tesla Global Limited niniejszym oświadcza, że TSL-AC-JS01W urządzenia radiowego 
model jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest 
dostępny pod następującym adresem internetowym: tsl.sh/doc

Producent
Tesla Global Limited

Far East Consortium Building, 
121 Des Voeux Road Central

Hong Kong
www.teslasmart.com

INFORMACJE O UTYLIZACJI I RECYKLINGU
Wszystkie produkty z niniejszym oznaczeniem należy utylizować zgodnie z przepisa-
mi w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (dyrektywa 2012/19/
UE). Wyrzucanie ich razem ze zwykłymi odpadami komunalnymi jest niedozwolone. 
Wszystkie urządzenia elektryczne i elektroniczne należy utylizować zgodnie
ze wszystkimi przepisami w określonych miejscach zbiórki z odpowiednimi upraw-
nieniami i certyfikacją według przepisów regionalnych i ustawodawstwa. Właściwa 
utylizacja i recykling pomagają w minimalizacji wpływu na środowisko naturalne oraz 
ludzkie zdrowie. Pozostałe informacje w zakresie utylizacji można otrzymać
u sprzedającego, w autoryzowanym serwisie lub w lokalnych urzędach.
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Köszönjük, hogy megvásárolta okos háztartások számára készült termékünket. 
Az új készüléke használatának megkezdéséhez töltse le a Tesla Smartot - egy 
olyan praktikus alkalmazást, amely lehetővé teszi, hogy összes készülékét 
közvetlenül mobiltelefonjáról vagy táblagépéről kezelje. Egyszerűen csatlakoz-
zon Wi-Fi hálózatára, és kezeljen több készüléket csupán érintéssel.

Tartalom
Letöltés, regisztráció és fontos biztonsági figyelmeztetések... 62
Az aroma diffúzor beindítása és tisztítása... 63
Csatlakozás... 65
Kérdések, problémamegoldás, Figyelmeztetés... 66
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• Okos aroma diffúzor illóolajokhoz
• Használati útmutató
• Tápadapter 

Készüljön fel
• Készítse elő Wi-Fi hálózatának nevét és jelszavát.
• Győződjön meg róla, hogy mobiltelefonja iOS® 8 vagy magasabb, illetve Android™ 
4.1× vagy újabb operációs rendszert használ.
• Győződjön meg róla, hogy 2,4GHz-es Wi-Fi hálózatra csatlakozik (a Tesla Smart 
nem tud 5GHz hálózatra csatlakozni).

Fúvóka a vízpárához

Külső burkolat

A víztartály fedele

Légkimenet

Víztartály

A gombok 
kontroll-lámpái

Alapzat

Mit talál a dobozban
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1  Töltse le a Tesla Smart alkalmazást az App Store-ból vagy 
a Google Playről.

2 Regisztráljon fiókot a Tesla Smart alkalmazásban.
1. LÉPÉS
Adja meg telefonszámát vagy e-mail-címét.
2. LÉPÉS
Adja meg a hitelesítő kódot, és hozzon létre egy jelszót.
2.1 Register an account on your Tesla Smart app.
3. LÉPÉS
Jelentkezzen be az alkalmazásba.

3 Fontos biztonsági intézkedések
A készülék kizárólag otthoni használatra készült. Elektromos készülékek használatakor 
mindig be kell tartani az alapvető biztonsági előírásokat, az alábbiakat is beleértve:
1. OLVASSA EL VALAMENNYI UTASÍTÁST.
2. Ne tegye a készüléket, a kábelt és a csatlakozót vízbe vagy más folyadékba - ezzel 
megelőzi a tűzveszélyt, áramütést és személyi sérülést.



63

3. Ha a készüléket gyermekek használják, vagy gyermekek közelében használja, 
gondoskodjon róla, hogy felügyelet alatt legyenek.
4. Ha a készüléket nem használja, be akar tenni vagy ki akar venni egy alkatrészt vagy 
szeretné megtisztítani, húzza ki a konnektorból.
5. Ha a kábel vagy a csatlakozó sérült, a készülék nem működik megfelelően, vagy 
bármilyen módon sérült, ne használja.
6. Olyan tartozék használata, amely nem rendelkezik a gyártó ajánlásával, tüzet, 
áramütést vagy személyi sérülést okozhat.
7. Ne használja a berendezést a szabadban.
8. Akadályozza meg, hogy a kábel forró felülettel érintkezzen, lelógjon az asztal vagy 
pult szélén stb.
9. Ne tegye a készüléket forró gáz- vagy elektromos főzőlapra vagy ezek közelébe.
10. A készüléket ne használja a használati útmutatóban leírtaktól eltérő célra.

4 Bekapcsolás előtt
1. Vegye le a külső borítást.
2. Tegyen bele tiszta vizet: A vízszint: 50ml(min)~200mI(max)
3. Csepegtessen bele illóolajat: 4~6 csepp 200 ml vízhez
4.1 Az aroma diffúzor bekapcsolása
4. Tegye fel a víztartály fedelét/a külső borítást.
5. Csatlakoztassa az AC adaptert a konnektorba, és kapcsolja be a készüléket: AC 
adapter, alulnézet
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1. Vegye le a külső borítást

4. Tegye fel a víztartály 
fedelét/a külső borítást

5. Csatlakoztassa az AC 
adaptert a konnektorba, és 
kapcsolja be a készüléket

AC-Adapter

Alulnézet

2. Tegyen bele 
tiszta vizet

3. Csepegtessen bele 
illóolajat

 A vízszint: 
50ml(min)~200mI(max)

4~6 csepp 
200 ml vízhez
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4.2 Kezelőgombok
Az aroma diffúzor csatlakoztatása
- Ha az aroma diffúzort párosítás üzemmódba akarja kapcsolni, tartsa 5 másodpercig 
lenyomva a „” gombot, míg a kontroll-lámpa gyorsan villogni nem kezd. Most párosí-
thatja az aroma diffúzort a Tesla Smart alkalmazással.

Az aroma diffúzor használata
- Ha az aroma diffúzort be akarja kapcsolni, nyomja meg a „” gombot.
- A „” gomb megnyomásával kapcsolja be a folyamatos diffúziót, a „” feletti LED kont-
roll-lámpa kék fénnyel kigyullad. A gomb ismételt megnyomásával beindítja a vízpára 
szakaszos kibocsátását, a „” feletti LED kontroll-lámpa kék fénnyel kigyullad. A gomb 
újabb megnyomásával a készüléket kikapcsolja.
- A „” gomb megnyomásával állítja be a tompított fény színét. A gomb újabb lenyo-
másával a tompított fényt kikapcsolja. Egy további megnyomásra a tompított fény 
ciklikusan váltogatni kezdi a színeket.
- A „” gomb megnyomásával állítja be az aroma diffúzor időzítőjét. Az alapértelmezett 
beállítás 1 óra. A gomb ismételt megnyomásával 3 órára állítja be az időzítőt. A gomb 
újabb megnyomásával 5 órára állítja be az időzítőt. A gomb újabb megnyomásával az 
időzítőt kikapcsolja.
MEGJEGYZÉS: Ha az aroma diffúzor párát bocsát ki, NE NYISSA FEL a külső borítást, 
és NE ÖNTSÖN a készülékbe vizet/olajat.

1h    3h    5h
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5 Készülék hozzáadása
1. LÉPÉS
Nyissa meg a Tesla Smart alkalmazást, és a képernyőn kattintson a jobb felső sarok-
ban található „+” ikonra.
Válassza a „Párásítók” kategóriát, és azon belül a „Tesla Smart Aroma Diffuser” elemet.
2. LÉPÉS
Győződjön meg róla, hogy a kontroll-lámpa a készüléken gyorsan kéken villog, ami 
azt jelenti, hogy a készülék készen áll a csatlakozásra Easy Mode (Könnyű üzemmód) 
üzemmódban. Ha a kontroll-lámpa nem villog, tartsa a gombot 3 másodpercig 
lenyomva, míg a kontroll-lámpa gyorsan villogni nem kezd, majd kattintson „A kontro-
ll-lámpa gyorsan villog” opcióra.
3. LÉPÉS
Adja meg Wi-Fi hálózatának nevét és jelszavát.
4. LÉPÉS
A Tesla Smart alkalmazás megpróbálja csatlakoztatni készülékét.
•Ha a csatlakozás nem sikerül, próbáljon csatlakozni az AP Mode (Hozzáférési pont 
üzemmód) segítségével.
MEGJEGYZÉS: A Tesla Smart nem tud 5GHz hálózathoz csatlakozni. 

 6 Tisztítás
Biztonsági okokból javasoljuk, hogy az aroma diffúzort minden 5-6 nap vagy 9-10 
használat után tisztítsa meg. A tisztítás során az alábbiak szerint járjon el:
- Húzza ki az adaptert a váltóáramú forrásból vagy kapcsolja ki a tápforrást.
- Állítsa az aroma diffúzort sima, stabil felületre (pl. asztalra), így megakadályozza a víz 
kifolyását. Vegye le a külső borítást és a víztartály fedelét.
- Amikor kiönti a vizet a tartályból, ügyeljen rá, hogy a vízpára fúvókája felfelé nézzen. 
Akadályozza meg, hogy a készülék peremébe víz folyjon.
- Tisztítsa meg a víztartály alján lévő ultrahangos rezgőlapot egy vattatamponnal, és a 
külső borítást tisztítsa le egy ronggyal vagy vattatamponnal.
- Ha az aroma diffúzor vagy a víztartály borításán szennyeződés, például illatanyag 
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vagy olaj van, egy meleg szappanos vízben kissé megnedvesített rongy segítségével 
tisztítsa meg.
- A tisztítás befejezése után tegyen a tartályba tiszta vizet, majd 30 percre kapcsolja 
be az aroma diffúzort, engedje ki a vizet, majd a tartályt szárítsa meg. Miután az aroma 
diffúzor megszáradt, elteheti.
- Ha a vízpára fúvókáján szennyeződések vannak, vegye le a külső borítást, és semle-
ges tisztítószer segítségével tisztítsa meg a fúvókát. Miután a fúvóka megszáradt, az 
aroma diffúzort újra használhatja.

MEGJEGYZÉS: A tisztításhoz javasolt csak semleges tisztítószert használni. Minden 
klór-, sav- vagy enzimtartalmú tisztítószernek, ami a tartályban marad, veszélyes káros 
hatásai lehetnek.

Hibaelhárítás
Nem lehet a WiFi hálózathoz csatlakozni.
Győződjön meg róla, hogy a Wi-Fi hálózat beállítása során jó jelszót adott meg. 
Ellenőrizze, nincs-e csatlakozási probléma. Ha a Wi-Fi hálózat jele túl gyenge, indítsa 
újra a routert, és próbálkozzon újra.

A készülék visszaállítása alaphelyzetbe
Ha át akar kapcsolni Easy Mode-ba (Könnyű üzemmód), tartsa lenyomva a reset 
gombot. Ez az elsődleges mód, ahogy az alkalmazás megpróbál csatlakozni. (Easy 
Mode-ban (Könnyű mód) a LED kontroll-lámpa gyorsan, másodpercenként 2x villog.) 
A reset gomb ismételt nyomva tartásával átkapcsol AP Mode-ba (Hozzáférési pont 
üzemmód), ami a csatlakozás tartalék módja.
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Rendszerkövetelmények
• Mobilkészülék iOS® 8, vagy újabb, illetve Android™ 4.1×, vagy újabb operációs 
rendszerrel.
• Meglévő Wi-Fi hálózat

Műszaki adatok
• Teljesítmény: 10 W
• Űrtartalom: 200 ml
• Időzítő: 1/3/5 hour



69

Kapcsolódás: Wi-Fi 2,4 GHz IEEE 802.11b/g/n
Az(ok) a frekvenciasáv(ok): 2.412 - 2.472 MHz
Frekvenciasávban maximális jelerősség (EIRP): < 20 dBm

EU-MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT
Tesla Global Limited igazolja, hogy a TSL-AC-JS01W típusú rádióberendezés 
megfelel a 2014/53/EU irányelvnek. Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege 
elérhető a következő internetes címen: tsl.sh/doc

Termelő
Tesla Global Limited

Far East Consortium Building, 
121 Des Voeux Road Central

Hong Kong
www.teslasmart.com

MEGSEMMISÍTÉSI ÉS ÚJRAHASZNOSÍTÁSI INFORMÁCIÓK
Az ezzel a jelöléssel ellátott termékeket az elektromos és elektronikus berendezé-
sek megsemmisítésére vonatkozó előírásokkal összhangban kell megsemmisíteni 
(2012/19/EU irányelv). Tilos őket a normál háztartási hulladék közé dobni. Minden 
elektromos és elektronikus berendezést a helyi és európai előírásoknak megfelelően 
semmisítsen meg, a helyi és európai előírásoknak megfelelő jogosultsággal és 
tanúsítvánnyal rendelkező gyűjtőhelyen. A megfelelő módon történő megsemmisí-
tés és az újrahasznosítás segít minimalizálni a környezetre és az emberi egészségre 
gyakorolt hatásokat. A megsemmisítésre vonatkozó további információkért forduljon 
az eladóhoz, a hivatalos szervizhez vagy a helyi hivatalokhoz.
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Zahvaljujemo se vam za nakup našega izdelka za pametno gospodinjstvo. Za-
čnite z uporabo svojih novih naprav s prenosom aplikacije Tesla Smart - prak-
tične aplikacije, ki vam bo omogočila upravljati vse svoje naprave neposredno 
prek svojega mobilnega telefona ali tablice. Preprosto se povežite s svojim 
omrežjem Wi-Fi in upravljajte več naprav le z dotikom.

Kazalo vsebine
Prenos, registracija in pomembna varnostna opozorila ... 74
Vklop aroma difuzorja in čiščenje ... 75
Povezava ... 77
Vprašanja, odpravljanje težav, Opozorila ... 78
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• Pametni aroma difuzor eteričnih olj
• Navodilo za uporabo
• Napajalni adapter 

Pripravite se
• Pripravite si ime in geslo svojega omrežja Wi-Fi.
• Prepričajte se, da je operacijski sistem vaše mobilne naprave iOS® 8 ali novejši, 
oziroma Android™ 4.1× ali novejši.
• Prepričajte se, da ste povezani na omrežje Wi-Fi 2,4Ghz (Tesla Smart se ne more 
povezati z omrežji 5GHz).

Šoba za vodno meglico 

Zunanji pokrov

Pokrov rezervoarja  
za vodo

Izstop zraka

Rezervoar za vodo

Kontrolne lučke  
gumbov

Podstavek

Kaj boste našli v pakiranju
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1  Prenesite si aplikacijo Tesla Smart s storitev App Store 
 ali Google Play.

2 Registrirajte svoj račun v aplikaciji Tesla Smart.
1. KORAK
Vnesite svojo telefonsko številko ali naslov e-pošte.
2. KORAK
Vnesite potrditveno kodo in ustvarite geslo.
2.1 Register an account on your Tesla Smart app.
3. KORAK
Prijavite se v aplikacijo.

3 Pomembni varnostni ukrepi
Ta izdelek je zasnovan le za domačo uporabo. Pri uporabi električnih naprav je treba 
upoštevati osnovne varnostne ukrepe, vključno z naslednjimi:
1. PREBERITE SI VSE NAPOTKE.
2. Tega izdelka, vključno s kablom in vtičem, ne potapljajte v vodo ali druge tekočine, 
tako boste preprečili požar, električni udar in poškodbe oseb.
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3. Če napravo uporabljajo otroci ali če jo uporabljate v bližini otrok, zagotovite njihov 
nadzor.
4. Če naprave ne uporabljate in želite namestiti oziroma odstraniti njene dele ali jo 
želite očistiti, jo odklopite od vtičnice.
5. Če sta kabel ali vtič poškodovana, če naprava ne deluje pravilno ali je bila kakorkoli 
poškodovana, je ne uporabljajte.
6. Uporaba opreme, ki je ne priporoča proizvajalec, lahko vodi v požar, električni udar 
ali poškodbe oseb.
7. Naprave ne uporabljajte zunaj.
8. Preprečite, da bi se kabel dotikal vročih površin, visel prek roba mize, pulta itd.
9. Ne postavljajte naprave na vroč plinski ali električni štedilnik oziroma v njegovo 
bližino.
10. Naprave ne uporabljajte za druge namene kot te, ki so opisani v tem priročniku.

4 Pred vklopom
1. Snemite zunanji pokrov.
2. Dolijte čisto vodo: Nivo vode: 50ml(min)~200mI(max)
3. Dodajte kapljico eteričnega olja. 4~6 kapljic na 200 ml vode
4.1 Vklop aroma difuzorja
4. Namestite pokrov rezervoarja za vodo/zunanji pokrov.
5. Priklopite adapter AC k vtičnici in vklopite napravo: Adapter AC, pogled od spodaj
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1. Snemite zunanji pokrov

4. Namestite pokrov 
rezervoarja za vodo/zunanji 

pokrov

5. Priklopite adapter AC k 
vtičnici in vklopite napravo

 Adapter AC

Pogled od spodaj

2. Dolijte čisto vodo 3. Dodajte kapljico  
eteričnega olja

Nivo vode:  
50ml(min)~200mI(max)

4~6 kapljic 
na 200 ml vode
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4.2 Krmilni gumbi
Priklop aroma difuzorja
- Če želite aroma difuzor preklopiti v način združevanja, pritisnite in za 5 sekund 
pridržite gumb » «, dokler kontrolna lučka ne začne hitro utripati. Sedaj lahko aroma 
difuzor združite z aplikacijo Tesla Smart.

Uporaba aroma difuzorja
- Če želite aroma difuzor vklopiti, pritisnite na gumb » «.
- S pritiskom na gumb » « vklopite neprekinjeno razprševanje, kontrolna lučka LED 
nad » « se obarva modro. S ponovnim pritiskom na gumb sprožite prekinjeno izpuš-
čanje meglice, kontrolna lučka LED nad » « se obarva modro. Z daljšim pritiskom na 
gumb razprševanje izklopite.
- S pritiskom na gumb » « nastavite barvo zasenčene luči. S ponovnim pritiskom na 
gumb zasenčeno luč izklopite. Z naslednjim pritiskom bo zasenčena luč ciklično 
spreminjala barvo.
- S pritiskom na gumb » « nastavite časovnik aroma difuzorja. Privzeta nastavitev je 1 
ura. S ponovnim pritiskom na gumb nastavite časovnik na 3 ure. Z naslednjim pritis-
kom na gumb nastavite časovnik na 5 ur. Z naslednjim pritiskom na gumb razprševanje 
izklopite.
OPOMBA: Če aroma difuzor izpušča meglico, NE ODPIRAJTE zunanjega pokrova in 
v napravo NE DOLIVAJTE vode/olja.

1h    3h    5h
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5 Dodajanje naprave
1. KORAK
Odprite aplikacijo Tesla Smart in na zaslonu kliknite na »+« v desnem zgornjem kotu.
Izberite kategorijo »Vlažilci« in izberite »Tesla Smart Aroma Diffuser«.
2. KORAK
Prepričajte se, da kontrolna lučka na napravi hitro utripa modro, kar pomeni, da je 
naprava pripravljena za povezavo v načinu Easy Mode (Enostavni način). Če kontrolna 
lučka ne utripa, pritisnite in za 3 sekunde pridržite gumb, dokler kontrolna lučka ne 
začne hitro utripati, in nato kliknite na »Kontrolna lučka hitro utripa«.
3. KORAK
Vnesite ime in geslo svojega omrežja Wi-Fi.
4. KORAK
Aplikacija Tesla Smart bo poskusila povezati vašo napravo.
• Če povezava ne uspe, se poskusite povezati s pomočjo AP Mode (Način dostopne 
točke).
OPOMBA: Tesla Smart se ne more povezati z omrežji 5GHz. 

 

6 Čiščenje
Iz varnostnih razlogov priporočamo, da aroma difuzor čistite vsakih 5-6 dni ali po 9-10 
uporabah. Pri čiščenju storite sledeče:
- Odklopite adapter od vira izmeničnega toka ali izklopite vir napajanja.
- Postavite aroma difuzor na ravno in stabilno površino (npr. na mizo), da preprečite 
uhajanje vode. Snemite zunanji pokrov in pokrov rezervoarja za vodo.
- Pri izlivanju vode iz rezervoarja pazite, da šoba z vodno meglico ne bo usmerjena 
navzgor. Preprečite, da bi v napeljavo naprave stekla voda.
- Očistite ultrazvočno vibracijsko ploščo na dnu rezervoarja za vodo z vatirano blazini-
co in očistite zunanji pokrov s krpo ali vatirano blazinico.
- Če je na pokrovu aroma difuzorja ali rezervoarja za vodo nečistoča, kot je dišava ali 
olje, jo očistite s pomočjo suhe krpe, namočene v toplo vodo z detergentom.
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- Po končanem čiščenju v rezervoar vlijte čisto vodo, nato aroma difuzor vklopite 
za 30 minut, izlijte vodo in posušite rezervoar. Ko se aroma difuzor posuši, ga lahko 
pospravite.
- Če je na šobi za vodno meglico nečistoča, odstranite zunanji pokrov in očistite šobo 
s pomočjo nevtralnega čistilnega sredstva. Ko se šoba posuši, lahko aroma difuzor 
ponovno uporabite.

OPOMBA: Za čiščenje priporočamo le nevtralno čistilno sredstvo. Katerokoli čistilno 
sredstvo s klorom, kislino ali encimom, ki ostane znotraj rezervoarja, lahko ima nevar-
ne in škodljive učinke.
 

Odpravljanje težav
Naprave ni mogoče povezati z omrežjem Wi-Fi.
Prepričajte se, da ste med nastavljanjem omrežja Wi-Fi vnesli pravilno geslo. Pre-
verite, ali imate morda težave s povezavo. Če je signal Wi-Fi prešibek, ponastavite 
usmerjevalnik in poskusite ponovno.

Ponastavitev naprave
Če želite preklopiti v način Easy Mode (Enostavni način), pritisnite in pridržite gumb 
reset. To je primarni način, s katerim se aplikacija poskusi povezati. (V načinu Easy 
Mode (Enostavni način) bo kontrolna lučka LED hitro utripala 2x na sekundo.) S 
ponovnim pritiskom in pridržanjem gumba reset preklopite v način AP Mode (Način 
dostopne točke), kar je pomožni način povezovanja.
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Sistemske zahteve
•  Mobilne naprave z operacijskim sistemom iOS® 8 ali novejši, oziroma Android™ 

4.1× ali novejši.
• Obstoječe omrežje Wi-Fi

Tehnični podatki
• Moč: 10 W
• Prostornina: 200 ml
• Časovnik: 1/3/5 hour
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Povezljivost: Wi-Fi 2,4 GHz IEEE 802.11b/g/n
Frekvenčni pas: 2.412 - 2.472 MHz 
Največja energija za radijsko frekvenco (EIRP): < 20 dBm

IZJAVA EU O SKLADNOSTI
Tesla Global Limited potrjuje, da je tip radijske opreme TSL-AC-JS01W skladen z 
Direktivo 2014/53/EU. Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na nasled-
njem spletnem naslovu: tsl.sh/doc

Producent
Tesla Global Limited

Far East Consortium Building, 
121 Des Voeux Road Central

Hong Kong
www.teslasmart.com

INFORMACIJE O ODSTRANJEVANJU IN RECIKLIRANJU
Vse izdelke s to oznako je treba odstraniti v skladu s predpisi o odstranjevanju 
električne in elektronske opreme (Smernica 2012/19/EU). Odstranjevanje teh naprav 
skupaj s komunalnimi odpadki ni dovoljeno. Vse električne in elektronske aparate 
odstranjujte v skladu s krajevnimi in evropskimi predpisi. Odlagajte jih na določena 
zbirna mesta z ustreznim dovoljenjem in certificiranjem v skladu s krajevnimi in 
zakonskimi predpisi. Pravilen način odstranjevanja in recikliranja pomagata zmanjšati 
vplive na okolje in zdravje ljudi. Dodatne informacije o odstranjevanju lahko dobite 
pri prodajalcu, pooblaščenem servisnem centru ali lokalnem organu.
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TESLA SMART 
AROMA DIFFUSER

Manufacturer
Tesla Global Limited

Far East Consortium Building, 
121 Des Voeux Road Central

Hong Kong
www.teslasmart.com


