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Introdução

Obrigado por adquirir o difusor de aromas da QUIGG. Com ele, optou por um produto  
de elevada qualidade que cumpre os mais elevados padrões de desempenho e segurança.  

Para uma utilização correta e uma longa vida útil, recomendamos que tenha em atenção as seguintes indicações.

Leia atentamente estas instruções e, em especial, as indicações de segurança, antes de colocar  
o aparelho em funcionamento. Encontrará uma série de indicações úteis e importantes que têm  
de ser compreendidas e consideradas por cada utilizador antes da colocação em funcionamento.  

Guarde este manual de instruções e entregue-o juntamente com o aparelho em caso de transmissão do mesmo. 
Também pode descarregar este manual como ficheiro pdf na nossa página web.

Difusor de aromas
Modelo: AX-1006-W/-B/-D

IMPORTADO POR:
AHG Wachsmuth & Krogmann mbH

Lange Mühren 1
20095 Hamburgo

Alemanha
WKNF8420

 
www.wachsmuth-krogmann.com
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1 Parte superior
2 Tampa do depósito de água
3 Depósito de água
4 Unidade de controlo
5 Botão do sensor (LIGHT)
6 Botão do sensor (AROMA)
7 Ventoinha
8 Ligação de alimentação
9 Abertura de saída do vapor

10 Barra de luz
11 Fonte de alimentação
12 Copo medidor
13 Quantidade de enchimento 

máxima

Material fornecido
um modelo à escolha

Peças do aparelho

1 manual de instruções e 
1 cartão de garantia
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Informações gerais
Ler e guardar o manual de instruções

Este manual de instruções pertence ao 
difusor de aromas. Ele contém informações 
importantes sobre a respetiva instalação e 
manuseamento.

Leia atentamente o manual de instruções, especialmen-
te as indicações de segurança, antes de utilizar o difusor 
de aromas. A inobservância deste manual de instruções 
pode originar ferimentos graves no utilizador ou da-
nos no difusor de aromas. Este manual de instruções 
baseia-se nas normas e nos regulamentos válidos na 
União Europeia. Em caso de utilização no estrangeiro, 
tenha igualmente em consideração as diretivas e as leis 
específicas dos respetivos países.
Guarde o manual de instruções para uma utilização 
posterior. Se entregar o difusor de aromas a terceiros, 
entregue também impreterivelmente este manual de 
instruções.

Explicação dos símbolos
Os seguintes símbolos e palavras de advertência são 
utilizados neste manual de instruções, no difusor de 
aromas ou na embalagem.

ATENÇÃO! Este símbolo/palavra de  
advertência designa um perigo com um  
grau de risco médio que, se não for evitado, 
pode ter como consequência a morte ou  
ferimentos graves.

NOTA! 
Esta palavra de advertência alerta para  
possíveis danos materiais.

Este símbolo dá-lhe informações suplemen-
tares úteis sobre a montagem ou a operação.

Declaração de conformidade (ver capítulo 
“Declaração de conformidade”): os produtos 
identificados com este símbolo cumprem 
todas as normas comunitárias aplicáveis do 
Espaço Económico Europeu.

O símbolo “GS” significa segurança com-
provada. Produtos identificados com este 
símbolo correspondem aos requisitos da lei 
alemã relativa à segurança dos produtos 
(ProdSG).

Este símbolo identifica aparelhos elétricos 
que possuem uma caixa com isolamento  
de proteção duplo e que, nesse sentido,  
correspondem à classe de proteção II.

Produtos identificados com este símbolo só 
podem ser utilizados em espaços interiores.

 Identificação da polaridade:  
polaridade positiva

GHS 02: 
PERIGO, ATENÇÃO, substâncias oxidáveis 
(comburentes, inflamáveis)

GHS 08: 
ATENÇÃO, atenção! Cuidado! Por exemplo, 
toxicidade irritante ou grave

GHS 07: 
PERIGO, riscos para a saúde 
C – substâncias cancerígenas, 
M – substâncias mutagénicas, 
R – substâncias tóxicas para a reprodução

NOTA!

Fonte de 
alimentação

Fonte de 
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Segurança
Utilização correta
O difusor de aromas destina-se exclusivamente à 
humidificação de espaços interiores. Ele é adequado 
apenas para a utilização doméstica  e não para o setor 
comercial.
Utilize o difusor de aromas apenas como descrito neste 
manual de instruções. Qualquer outro tipo de utilização 
é considerado incorreto e pode originar danos materiais 
ou mesmo ferimentos. O difusor de aromas não é 
nenhum brinquedo. O fabricante ou o fornecedor não 
assumem qualquer responsabilidade por danos 
resultantes de uma utilização incorreta ou inadequada.

Indicações de segurança

ATENÇÃO  
Perigo de choque elétrico!

Uma instalação elétrica incorreta ou uma 
tensão de alimentação demasiado elevada 
podem originar choques elétricos.
• Ligue o difusor de aromas apenas se a  

tensão de alimentação da tomada for igual 
à indicada na placa de características.

• Utilize o difusor apenas com a ficha de 
alimentação fornecida.

• Ligue o difusor de aromas apenas a uma 
tomada bem acessível, por forma a conse-
guir desconectá-lo rapidamente da rede 
elétrica em caso de avaria.

• Não utilize o difusor de aromas se detetar 
danos visíveis ou se o cabo ou a ficha de 
alimentação estiverem danificados.

• Se a ficha ou o cabo de alimentação do  
difusor de aromas apresentarem danos, 
eles já não poderão ser utilizados.  

Substitua a ficha/o cabo por uma ficha/um 
cabo do mesmo tipo. Elimine a ficha/o 
cabo de alimentação danificada(o) de  
acordo com as normas.

• Não abra a caixa. Solicite a reparação a 
técnicos qualificados. Para o efeito, con-
tacte uma oficina especializada. Em caso 
de reparações por conta própria, de uma 
ligação inadequada ou de uma utilização 
incorreta, todos os direitos de garantia e 
responsabilidade perdem a sua validade.

• Apenas as peças que correspondam aos 
dados do aparelho originais podem ser 
utilizadas para as reparações.  
Este difusor de aromas contém peças 
elétricas e mecânicas essenciais à proteção 
contra fontes de perigo.

• O difusor de aromas não pode ser utilizado 
com um temporizador externo ou com um 
sistema de controlo remoto em separado.

• Não mergulhe o difusor de aromas nem o 
cabo ou a ficha de alimentação em água 
ou noutros líquidos.

• Nunca toque na ficha de alimentação com 
as mãos molhadas.

• Nunca puxe a ficha da tomada pelo cabo 
de alimentação. Agarre sempre na própria 
ficha de alimentação.

• Não utilize o cabo de alimentação como 
pega de transporte.

• Mantenha o difusor de aromas, a ficha de 
alimentação e o cabo de alimentação longe 
de chamas abertas e superfícies quentes.
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• Disponha o cabo de forma a que este não 
represente qualquer fonte de tropeções.

• Não dobre o cabo de alimentação nem o 
coloque sobre arestas afiadas.

• Utilize o difusor de aromas apenas em  
espaços interiores. Nunca o utilize em  
espaços húmidos.

• Nunca guarde o difusor de aromas de  
forma a que este possa cair numa banheira 
ou num lavatório.

• Nunca pegue num aparelho elétrico se este 
tiver caído à água. Se for este o caso, puxe 
imediatamente a ficha de alimentação da 
tomada.

• Certifique-se de que as crianças não  
introduzem quaisquer objetos no difusor 
de aromas.

• Desligue sempre o difusor de aromas e 
retire a ficha de alimentação da tomada 
quando não estiver a utilizar o difusor de 
aromas, quando proceder à sua limpeza ou 
desmontagem, quando encher o recipiente 
de água com água ou se surgir uma avaria.

ATENÇÃO  

Perigos para crianças ou pessoas com 
capacidades físicas, sensoriais ou  
mentais reduzidas (por exemplo,  
parcialmente deficientes, pessoas mais 
velhas com limitações das capacidades 
físicas e mentais) ou falta de expe-
riência e conhecimento (por exemplo, 
crianças mais velhas).
Este difusor de aromas pode ser utilizado  
por crianças a partir dos 8 anos, bem como 
por pessoas com capacidades físicas,  
sensoriais ou mentais reduzidas, ou com falta 
de experiência e conhecimento, se forem  
supervisionadas ou tiverem sido instruídas 
sobre a utilização segura do difusor de  
aromas e compreenderem os perigos daí  
resultantes.
• Não deixe que crianças brinquem com o 

difusor de aromas.
• Não permita que a limpeza e a  

manutenção sejam realizadas por  
crianças sem supervisão.

• Mantenha o difusor de aromas e o cabo  
de ligação fora do alcance das crianças.

• Não deixe o difusor de aromas em funcio-
namento sem supervisão.

• Não deixe que crianças brinquem com a 
película da embalagem. Elas podem ficar 
presas ou asfixiar enquanto brincam com 
a película.

• Desconecte o aparelho da rede elétrica 
durante o enchimento e a limpeza.

 Risco para a saúde! 
A água no depósito de água do produto não 
é água potável. Beber essa água pode 
originar problemas de saúde. Tal aplica-se 
sobretudo se a água contiver óleos 
perfumados.
-  Nunca beba a água do depósito de água.
-  Consulte um médico imediatamente em 

caso de ingestão de água com óleos 
perfumados misturados.

Perigo de danos!
Um manuseamento inadequado do difusor 
de aromas pode causar danos.
• Coloque o difusor de aromas sobre uma 

superfície de trabalho bem acessível,  
plana, seca, resistente ao calor e à água e 
suficientemente estável. Não coloque o  
difusor de aromas no rebordo nem na  
extremidade da superfície de trabalho.

• Não coloque o difusor de aromas direta-
mente encostado a uma parede ou por 
baixo de armários suspensos ou semelhantes, 
por forma a evitar uma acumulação de 
calor. O vapor que sai do difusor poderá 
danificar os móveis.

• Não tape o difusor de aromas durante o 
funcionamento.

• Nunca coloque o difusor de aromas s 
obre ou nas proximidades de superfícies 
quentes (por ex., placas de fogão, etc.).

• Nunca coloque o difusor de aromas sobre 
ou nas proximidades de aparelhos elétricos.

• Não permita que o cabo de alimentação 
entre em contacto com peças quentes.

• Nunca exponha o difusor de aromas a 
temperaturas elevadas (aquecedores, etc.) 
nem a intempéries (chuva, etc.).

• Não exponha o difusor de aromas à radiação 
solar direta ou à circulação de ar quente.

• Utilize o difusor de aromas apenas a uma 
temperatura ambiente entre 0 °C e 40 °C.

• Se a água no recipiente de água tiver  
congelado, aguarde que esta descongele.

• Nunca adicione água diretamente através 
do canal de saída de vapor.

• Nunca verta água com uma temperatura 
superior a 40 °C no recipiente de água,  
por forma a evitar descolorações ou  
deformações.

• Verta a água apenas no recipiente de 
água e nunca noutras peças do difusor de 
aromas.

• Nunca adicione água através da abertura 
de saída de vapor ou do canal de saída de 
vapor. Limpe os locais húmidos no difusor 
de aromas com um pano seco.

• Se a temperatura ambiente for inferior a 
0 °C, esvazie o recipiente de água, pois a 

NOTA!
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água passível de congelamento poderá 
danificar o difusor de aromas.

• Não encha o recipiente de água com  
metais, produtos químicos ou produtos  
de limpeza, caso contrário, a evaporação 
não funcionará corretamente.

• Nunca remova a água residual através do 
canal de saída de vapor se o difusor de 
aromas estiver ligado.

• Se o recipiente de água contiver muita 
água, não mova excessivamente o difusor 
de aromas, caso contrário, a água pode 
sair e entrar noutras peças do difusor de 
aromas.

• Nunca introduza o difusor de aromas na 
máquina de lavar louça. Tal originaria a 
destruição do difusor.

• Não volte a utilizar o difusor de aromas  
se os respetivos componentes de plástico 
apresentarem fissuras ou fendas ou  
estiverem deformados. Substitua os  
componentes danificados apenas por  
peças sobressalentes originais.

Indicações de perigo e de segurança 
Eucalipto / Camomila / Citronela / Lavanda
P101 Se for necessário consultar um  

médico, mostrelhe a embalagem  
ou o rótulo.

P102 Manter fora do alcance das crianças.
P103 Ler o rótulo antes da utilizare.
P280 Usar luvas de protecção/vestuário 

de protecção/protecção ocular/ 
protecção facial.

P210 Manter afastado do calor, super- 
fieces quentes, faísca, chama aberta 
e outras fontas de ignição.  
Não fumar.

P321 Tratamento específico, consultar 
as medidas de primeiros socorros 
indicadas no presente rótulo.

P370+ Em caso de incêndio: 
P378 usar pó químico de CO2, água  

pulverizada ou espuma resistente 
ao álcool. Não use água.

P501 Eliminar o conteúdo/recipiente em 
uma eliminação em conformidade 
com as normas locais/ 
nacionais/internacionais.

P403+ Armazenar em local ben ventilado 
P235  Conservar em ambiente fresco  

ventilado.
H226 Líquido e vapor inflamáveis.
H304 Pode ser mortal por ingestão e  

penetração nas vias respiratórias.
H315 Provoca irritaçāo cutânea.
H317 Pode provocar uma reacção alérgica 

cutânea.
H319 Provoca irritação ocular grave.

Medidas de primeiros socorros
Descrição das medidas de primeiros socorros 
Indicações gerais 
Em caso de acidente ou mal-estar, consultar 
um médico imediatamente (se possível, 
apresentar as instruções de funcionamento ou 
a folha de dados de segurança do produto). 
Despir imediatamente vestuário sujo e  
impregnado.

Após a inalação
Levar a pessoa para o ar fresco e garantir 
uma respiração desimpedida. Em caso de 
irritação das vias respiratórias, consultar um 
médico.
Após o contacto com a pele
Despir imediatamente vestuário sujo e 
impregnado. Lavar com água abundante. 
Em caso de irritações da pele, consultar um 
médico.
Após o contacto com os olhos
Lavar cuidadosamente com água durante 
alguns minutos. Retirar eventuais lentes de 
contacto assim que possível.  
Lavar novamente. Em caso de irritações  
nos olhos persistentes: procurar  
aconselhamento/ajuda de um médico.
Após a ingestão
Lavar a boca com água abundante. Beber 
bastante água em pequenos goles (efeito 
de diluição). NÃO provocar vómitos. Nunca 
administrar nada pela boca a uma pessoa 
inconsciente ou com convulsões. Em caso de 
ocorrência de tais sintomas ou em caso de 
dúvidas, procurar aconselhamento médico.
Sintomas e efeitos graves e emergentes 
de forma retardada mais importantes
Não está disponível nenhuma informação.
Indicações relativas a assistência médica 
imediata ou tratamento especial
Tratamento sintomático.

Primeira colocação em 
funcionamento 
Verificar o difusor de aromas e  
o material fornecido

Perigo de danos!
Ao abrir a embalagem de forma imprudente com uma 
faca afiada ou outros objetos pontiagudos, o difusor de 
aromas poderá ficar danificado rapidamente.
• Por isso, proceda com muito cuidado ao abrir a  

embalagem.
1. Retire o difusor de aromas da embalagem e verifi-

que se o mesmo ou as respetivas peças apresentam 
danos. Se for esse o caso, não utilize o difusor de 
aromas. Contacte o fabricante através do endereço 
de assistência técnica indicado no cartão de garantia.

2. Verifique se o material fornecido está completo  
(ver página 4).

3. Limpe o recipiente de água de acordo com o  
capítulo “Limpeza” para eliminar eventuais  
resíduos de pó da embalagem e de produção.

Utilização

Perigo de ferimentos!
Ruídos invulgares ou odores desagradáveis podem ser 
um indício de que o difusor da aromas está danificado.
• Se o difusor de aromas emitir ruídos estranhos, retire 

imediatamente a ficha de alimentação da tomada.
• Para evitar odores, limpe o difusor de aromas tal 

como descrito no capítulo “Limpeza”, na página 13.
• Se o difusor de aromas estiver danificado, contacte o 

fabricante através do endereço de assistência técnica 
indicado no cartão de garantia.

NOTA!
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•   Perigo de danos!
Nunca utilize o difusor de aromas com o recipiente  
de água sem água.
Se utilizar o difusor de aromas com um recipiente  
de água vazio, o difusor poderá ficar danificado 
rapidamente.

 
Dica:

De preferência, utilize o difusor de aromas com 
água fria, fervida ou destilada.
Troque a água do recipiente de água regularmente 
para manter o difusor de aromas limpo.
Quando o recipiente de água está cheio, o difusor 
de aromas pode ser utilizado de forma contínua 
durante até 6 horas sem adicionar água.

Perigo de danos!
Certifique-se de que o aparelho é colocado sobre uma 
base resistente à humidade, pois o vapor de água que 
cai acumula-se no chão e pode originar danos na mesa, 
na alcatifa, etc.

Instalar o aparelho
Instale o aparelho perto de uma tomada com contacto 
de proteção (com uma tensão de rede em conformidade 
com a placa de características), tendo em atenção uma 
fácil acessibilidade da tomada.

Encher com água e óleo perfumado
1. Retire a parte superior 1  da unidade de controlo 4  

do difusor de aromas.
2. Encha o depósito de água 3  com um máximo de 

300 ml de água (não use água quente). Para o efeito, 
utilize o copo medidor fornecido 12 . Tenha em  
atenção a quantidade de enchimento máxima 13 .

3. Verta algumas gotas de óleo perfumado no depósito 
de água 3 .

4. Volte a colocar a parte superior 1  sobre a unidade 
de controlo 4  e limpe os restos de água e óleo com 
um pano seco.

5. Se o depósito de água 3  não tiver água suficiente, o 
difusor de aromas desliga-se automaticamente.

Ligar e desligar o difusor de aromas
1. Ligue a fonte de alimentação 11  ao aparelho.  

A ligação de alimentação 8  encontra-se na base  
do aparelho.

2. Certifique-se de que o depósito de água 3  tem 
água suficiente (ver “Encher com água e óleo  
perfumado”).

3. Conecte então a fonte de alimentação 11  a uma 
tomada com contacto de proteção.

4. O difusor de aromas possui quatro níveis de tempo 
(1h, 3h, 6h, operação contínua). Pode regular a 
duração premindo o botão AROMA 6 . Para desligar 
o difusor de aromas, prima o botão AROMA 6  cinco 
vezes (de 1h, 3h, 6h, ON para OFF).

5. Premindo prolongadamente o botão AROMA 6 ,  
é possível regular a intensidade de vaporização. 
a) 2x som significa intensidade de vaporização 
“elevada” 
b) 1x som significa intensidade de vaporização 
“baixa”

Se o depósito de água 3  não tiver água suficiente,  
o difusor de aromas desliga-se automaticamente.

Ligar e desligar a luz / modo de 
alternância de cores
O difusor de aromas possui uma função de alternância 
de cores com 7 cores diferentes (clara/escura).
Ao premir o botão LIGHT 5 , a função de alternância  
de cores automática do difusor de aromas é ativada.
Premindo repetidamente, é possível mudar de cor 
manualmente.
Para voltar a desligar a luz, prima novamente o botão 
LIGHT 5 .

Adicionar água
Se o depósito de água 3  não tiver água, o mecanismo 
de segurança integrado interrompe automaticamente  
o processo de evaporação.
1. Para voltar a utilizar o difusor de aromas, puxe a 

ficha de alimentação da tomada com contacto de 
proteção e encha o depósito de água 3  com água 
(ver “Encher com água e óleo perfumado”).

NOTA!

NOTA!

2. Insira a ficha de alimentação na tomada com  
contacto de proteção e ligue o difusor de aromas 
(ver “Ligar e desligar o difusor de aromas”).

Terminar a operação
1. Desligue o difusor de aromas e puxe a ficha de ali-

mentação da tomada com contacto de proteção.
2. Deixe o difusor de aromas arrefecer antes de guardar 

o aparelho.
3. Se não utilizar o difusor durante muito tempo, escoe 

a mistura de água restante do depósito de água 3  e 
elimine-a corretamente.

4. Limpe os restos de água e de óleo com um pano 
seco.

Limpeza
Limpar o recipiente de água
1. Desligue o difusor de aromas e puxe a ficha de  

alimentação da tomada.
2. Deixe o difusor de aromas arrefecer.
3. Escoe a mistura de água restante do depósito de 

água 3  e elimine-a corretamente.
4. Humedeça um pano com um pouco de vinagre.
5. Limpe os depósitos de calcário e os restos de água e 

de óleo com o pano humedecido e lave o recipiente 
de água com água limpa.

6. Depois, seque o recipiente de água com um pano 
seco.

Limpar as peças exteriores
Limpe o difusor de aromas por fora com um pano  
ligeiramente humedecido. Depois, deixe que todas  
as peças sequem por completo.

ATENÇÃO Perigo de choque elé-
trico! Perigo de curto-circuito

Retire sempre a ficha de alimentação da 
tomada e deixe o aparelho arrefecer por 
completo antes de o limpar e arrumar!  
A entrada de água na caixa pode provocar 
um curto-circuito.
• Nunca mergulhe o difusor de aromas  

em água.
• Evite impreterivelmente a entrada de  

água na caixa.
Perigo de danos!

Uma limpeza incorreta do difusor de aromas pode  
danificar o mesmo.
• Não utilize produtos de limpeza agressivos ou  

químicos, detergentes, escovas com cerdas de metal 
ou nylon nem objetos de limpeza afiados ou metálicos, 
tais como facas, espátulas duras ou semelhantes. 
Estes podem danificar as superfícies e as peças no 
interior do difusor.

• Nunca mergulhe o difusor de aromas em água para 
efetuar a respetiva limpeza nem utilize aparelhos de 
limpeza a vapor. Caso contrário, o difusor de aromas 
poderá ficar danificado.

• Nunca introduza o difusor de aromas na máquina  
de lavar louça, pois este ficaria destruído.

• O recipiente de água tem de ser limpo a cada 2 - 3 
semanas.

Armazenamento
1. Deixe o difusor de aromas arrefecer por completo.
2. Esvazie o depósito de água 3 , escoe a água do  

interior da unidade de controlo 4  e seque todas 
as peças com um pano seco.

3. Guarde o difusor de aromas num local seco, na  
embalagem original.

NOTA!
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Localização de erros

Avaria Possível causa Resolução
O botão AROMA 6  não 
acende.
Não sai nenhum ar nem 
vapor de água. 

A ficha de alimentação 11  não está 
inserida corretamente.
O difusor de aromas não está ligado.

-  Insira a ficha de alimentação 11  numa 
tomada com um contacto de proteção.

Os botões do sensor 
acendem-se.
Sai ar mas não existe 
nenhum vapor de água. 

O depósito de água 3  não tem água.
-  Encha o depósito de água 3  com água 

(ver página 12).

O vapor de água tem um 
odor desagradável.

O difusor de aromas é novo.
A água que se encontra no depósito de 
água 3  não está limpa.

-  Limpe o depósito de água 3  (ver 
página 13).

-  Se o problema persistir, substitua o 
depósito de água 3 .

Os botões do sensor 
acendem-se.
Não sai nenhum ar nem 
vapor de água. 

O nível de água na unidade de controlo 4  
do difusor de aromas é demasiado alto.

Retire a ficha de alimentação 11  da toma-
da e escoe um pouco de água da unidade 
de controlo 4  do difusor de aromas.

Sai muito pouco vapor de 
água.

A água não está limpa ou ficou parada 
durante muito tempo.
A aspiração de ar está suja.

-  Troque a água do depósito de água 3 .

O aparelho tem uma fuga.

A tampa do depósito de água não está 
colocada corretamente.
Temperatura ambiente baixa ou humida-
de do ar elevada.

-  Retire a parte superior com a tampa do 
depósito de água e coloque-a correta-
mente no aparelho. 

-  Sob estas condições, o vapor de água 
pode condensar rapidamente e formar 
gotas de água. 

Ruídos estranhos ou 
odores desagradáveis.

O aparelho está avariado. - Contacte o centro de assistência técnica.

Declaração de conformidade
A AHG Wachsmuth & Krogmann mbH,  
Lange Mühren 1, 20095 Hamburgo, Alemanha, 
declara sob plena responsabilidade que o pro-
duto acima mencionado cumpre os requisitos 
fundamentais das diretivas UE. A declaração 
de conformidade UE pode ser solicitada junto 
do endereço do fabricante indicado no cartão 
de garantia.

Eliminação
Eliminar a embalagem

 O material da embalagem é parcialmente 
reciclável. Elimine a embalagem de forma 
ecológica, depositando-a no ponto de recolha 
de material reciclável. Entregue-a num ponto 
de recolha público.

Eliminar os aparelhos usados
Os aparelhos usados não podem ser dei-
tados para o lixo doméstico! Se o difusor 
de aromas ficar inutilizável definitivamente, 
todo o consumidor é legalmente obrigado 
a entregar os aparelhos usados, separa-
dos do lixo doméstico, junto de um ponto 
de recolha do seu município/distrito.  
Garante-se assim que os aparelhos usados  
são reciclados de forma adequada, evitando  
os possíveis efeitos negativos para o meio  
ambiente. É por isso que os aparelhos elétricos 
estão identificados com o símbolo aqui  
ilustrado.

Modelo:  AX-1006-W/ -B/ -D
Potência absorvida: 12 W
Tensão de entrada: 24 V 
Frequência:  2,4 MHz
Classe de proteção:  II

Temporizador:  1h / 3h / 6h / ON  
 (funcion. contínuo)
Mudança de cor do LED:  7 cores 
Dimensões (A x D): aprox. 16,8 x 15,0 cm
Capacidade de água:  aprox. 300 ml
Temperatura ambiente:  0 - 40 °C
Ref.ª n.º:  2774 

Dados técnicos

Difusor de aromas

Nome do fabricante: Zhongshan city Lianyuan 
 Electron Co.,Ltd
No de registo comercial: 914420003382021526
Morada:  #1, 2nd Floor, Weihai Road, 

Nantou Town,  
528427 Zhongshan City,  
Guangdong Province,   
PEOPLE‘S REPUBLIC OF CHINA

Modelo: LY015AHV240050
Tensão de entrada: 100-240 V~; 50-60 Hz

Tensão de saída: 24,0 V DC
Corrente de saída: 0,5 A
Potência de saída: 12,0 W
Eficiência média em funcionamento: 83,0 %
Eficiência com carga r eduzida  77,3 % com 115 V ~ 
(10 %): 68,5 % com 230 V ~
Potência absorvida com carga zero: 0,10 W
Classe de proteção: II
Comprimento do cabo de rede:  aprox. 150 cm

Fonte de alimentação
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© Copyright
Reimpressão ou reprodução  
(mesmo que parcial) apenas  
com a autorização da:
AHG Wachsmuth & Krogmann mbH
Lange Mühren 1
20095 Hamburgo
Alemanha

Esta publicação, bem como todas as partes que a compõem, 
estão protegidas por direitos de autor.

Qualquer tipo de utilização que vá para além dos limites 
restritos dos direitos de autor, sem a autorização da  
AHG Wachsmuth & Krogmann mbH, é proibida e punível  
por lei.

Tal aplica-se especialmente a reproduções, traduções,  
microfilmes, bem como à utilização e ao processamento  
em sistemas eletrónicos.

Importado por:
AHG Wachsmuth & Krogmann mbH
Lange Mühren 1
20095 Hamburgo
Alemanha
WKNF8420 

Pode encontrar a versão mais atual do manual de instruções  
na nossa página web em www.wachsmuth-krogmann.com


