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Precauções
1. É normal que o volume de vapor varie com o tipo de água e de óleo essencial
   utilizado, a umidade e/ou a temperatura do ar.
2. O produto foi projetado para utilizar óleo essencial 100% puro e natural. O uso
    de fragrâncias químicas, condimentos ou óleo essencial impuro podem danificar
    o produto.
3. Limpe a unidade após cada uso. Use água da torneira para lavar e limpe com
    um pano macio.
4. Troque a água diariamente para evitar o crescimento de bactérias.
5. Nunca mergulhe o Corpo Principal na água.
6. O dispositivo desligará automaticamente quando o nível de água estiver baixo
    demais.

Segurança
Siga as regras de segurança abaixo enquanto estiver usando o produto:
1. Use o produto apenas para a finalidade a que se destina.
2. Não drene a água pela Saída de Ar.
3. Quando for guardar ou reposicionar o dispositivo, desligue-o, desconecte-o
    da tomada, esvazie o Tanque de Água e limpe o produto.
4. Desligue o dispositivo e desconecte-o da tomada imediatamente se houver
    fumaça ou sentir cheiro de queimado.
5. Ao encher com água, não exceda a Marca de Nível Máximo de Água.
6. Coloque o dispositivo sobre uma superfície plana e rígida em vez de uma
    superfície irregular e/ou instável, como tapetes ou carpetes, etc.
7. Encha com água da torneira. Não use água destilada, água filtrada ou
    água mineral.
8. Não movimente o produto durante o funcionamento. Para desconectar, retire
    o plugue da tomada em vez de puxar o fio.
9. Não coloque o produto sob luz solar direta ou perto da geladeira, de um
    ventilador ou de outro ambiente quente.
10.Este produto não deve ser operado por crianças, a não ser sob a supervisão
    de um adulto.
11. Este produto não se destina a finalidades médicas. NÃO inale o vapor
    diretamente da Saída de Névoa.



Instruções de Uso
Preparação

1. Remova a fita que segura as peças
   durante o transporte.

2. Certifique-se de que o Tanque de Água 
    esteja alinhado com o Corpo Principal 
    nas Marcas de Alinhamento. Remova a 
    Tampa Superior. Primeiro, adicione 
    10-15 gotas de óleo essencial ao
    Reservatório de Água. 

3. Depois, adicione água ao Reservatório 
    de Água até chegar ao Marcador de 
    Nível Máximo de Água. 

4. Recoloque a Tampa Superior no Tanque 
    de Água e ligue o Cabo de Alimentação 
    em uma tomada elétrica.

Retire a fita antes de usar

**A água e o óleo essencial podem ser 
reabastecidos pela Tampa Superior primeiro 
colocando-se o óleo essencial e depois a 
água. Certifique-se de não exceder o MarẨ
cador de Nível Máximo de Água. Quando a 
água está acima da Tampa do Filtro, o nível 
de água está próximo do Marcador de Nível 
Máximo de Água. 
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**Dica: O óleo essencial pode 
também ser adicionado ao Corpo 
Principal para produzir um aroma 
mais forte.



Limpeza Básica

Limpeza e Manutenção

Tanque de Água

Tampa Superior

Antes de limpar, desligue a unidade e desconecte o Cabo de Alimentação. 
Remova o Tanque de Água e esvazie-o. Retire a água do Corpo Principal 
despejando-a pelo lado oposto da Saída de Ar.

Saída
de Ar

Faça uma limpeza básica do Umidificador e da Placa de Névoa pelo menos
duas vezes por semana.

2. Limpe a Placa de Névoa do Corpo Principal com
    um cotonete. Lave com água da torneira e
    enxugue com um pano seco.

1. Remova a Tampa Superior e o Tanque de Água
   e lave com água da torneira. Seque bem antes
   de montar novamente.

Botão Liga/Desliga:

Indicador de Modo

AltoMédioBaixo

1º toque = Névoa Fraca
2º toque = Névoa Média
3º toque = Névoa Forte
4º toque = Dispositivo Desligado

**Aperte e mantenha o botão Liga/Desliga 
   pressionado por 3 segundos para desligar
   o dispositivo a qualquer momento.

Botão Modo de Espera:

Enquanto o dispositivo estiver ligado: 

1º toque = Entrar em Modo de Espera.
2º toque = Sair do Modo de Espera, voltar ao modo de 
névoa ajustado anteriormente.

Todas as luzes indicadoras desligam 5 segundos após 
o último pressionamento do Botão Modo de Espera. O 
Umidificador automaticamente ajusta o nível de névoa 
para manter 60% de umidade relativa (UR) durante o 
sono. Quando a UR ultrapassa 60%, o Umidificador 
para de emitir névoa. A emissão de névoa continua 
quando a UR cai abaixo de 60%.

Função



4. Coloque o Tanque de Água de cabeça para
    baixo e remova o Tubo de Névoa do Tanque de
    Água (i) afastando o Tubo de Névoa do centro
    para destravá-lo do suporte e (ii) levantando
    o Tubo de Névoa.

(ii) Levante

(i) Empurre-o do 
centro para 
destravá-lo do 
suporte

5. Lave o Tubo de Névoa com uma escova em água 
    corrente e enxugue com um pano.

6. Monte novamente o Tubo de Névoa alinhando sua
    parte superior com a Saída de Névoa. Pressione para
    baixo no Tanque de Água até que a lingueta trave no
    suporte.

A lingueta travará no 
suporte

Filtro
O Umidificador vem com um filtro instalado 
para impedir que insetos ou pequenos objetos 
caiam no Tanque de Água. O Filtro é lavável e 
reutilizável.

Gire no sentido anti-horário para destravar o 
Suporte do Filtro da Tampa Superior. Remova
o Filtro do Suporte. Enxágue o filtro em água 
corrente e deixe secar.

Filtro

Suporte
do Filtro

Tampa Superior

1. Levante a Boia dentro do Corpo Principal ao
   longo da dobradiça e puxe para cima da
   esquerda para a direita para removê-la do
   Corpo Principal.

Limpeza Profunda

3. Limpe o interior e o exterior do Corpo
    Principal com uma toalha limpa e
    umedecida.

Faça uma limpeza profunda do Umidificador a cada 2 semanas e antes e 
depois de guardá-lo por um longo tempo.

2. Lave a Boia com água da torneira e
    enxugue com um pano. Monte novamente
    no Corpo Principal (i) inserindo o Pino
    Esquerdo no suporte da dobradiça e (ii)
    pressionando para baixo até que o Pino
    Direito encaixe e esteja firme na posição.
  *Certifique-se de que a Boia esteja bem colocada
    para evitar que a água vaze do Corpo Principal.

(i) Insira o Pino
               Esquerdo primeiro

(ii) Pressione o 
Pino Direito para 
baixo



Especificações
1. Dimensões: Ø176mm * 271mm / 7 x 7 x 10,6 pol.
2. Material: PP + Aço Inoxidável
3. Capacidade de Água: 1,8 L / 0,48 gal
4. Tamanho sugerido do ambiente: Até 270 pés quadrados/25 metros
    quadrados
5. Funcionamento Contínuo:
 - Névoa Forte: Até 7 horas
 - Névoa Média: Até 12 horas
 - Névoa Fraca: Até 22 horas
6. Modo de Espera - Automaticamente ajustado para manter um nível
    confortável de umidade
7. Baixo nível de ruído
8. Desligamento automático de segurança
9. Alimentação: AC 100-240V 50Hz/60Hz
10. Potência: 24W

Resolução de Problemas

Ajuste para Névoa Média ou Alta ou saia do
Modo de Espera.

Vazamento
de Água

Sem névoa ou
névoa anormal

1. O nível de água está acima do 
marcador de Nível Máximo de 
Água.
2. Uso inadequado de água pura 
(Condutividade 20us/cm) em que 
o sensor do umidificador
não consegue detectar a água.

Contaminação da Placa de 
Névoa com óleo.

1. Tampa Superior fora de centro
   ou faltando.
2. O Tanque de Água não está
    bem preso no Corpo Principal
3. Há material estranho. 
    bloqueando o Anel de 
    Silicone da Saída de Água.
4. Instalação incorreta da Boia.
5. Temperatura muito baixa ou
    alta demais, ou alta umidade.

Não há fluxo de ar através
da Entrada de Ar.

1. Certifique-se de que o nível de água não
   ultrapasse a Marca de Nível Máximo de Água.

2. Certifique-se de usar água da torneira.

1. A Entrada de Ar pode estar bloqueada. Verifique
   se não há nada bloqueando a entrada, e que o
   dispositivo esteja colocado sobre uma superfície
   rígida.
2. Verifique o ventilador. Se estiver anormal, entre
     em contato com a dōTERRA.

Siga as instruções de limpeza e manutenção.

1. A substituição ou o ajuste da Tampa Superior
   podem resolver o problema.
2. Certifique-se de que o Tanque de Água esteja
    alinhado com o Corpo Principal nas Marcas de
    Alinhamento.
3. Limpe a Saída de Água; assegure-se de que o
    Anel de Silicone da Saída de Água possa abrir
    e fechar normalmente.
4. Assegure-se de que a Boia esteja bem instalada.
5. Ajuste a temperatura ou a umidade do ambiente.

Falha ao iniciar/
desligamento
precoce

1. Água Insuficiente
2. Sem fonte de eletricidade
3. Falha do sistema

Condição Motivo(s) Solução(ões)
1. Encha com água até a Marca de Nível
   Máximo de Água.
2.Verifique se o Cabo de Alimentação está
    conectado.
3.Desconecte o Cabo de Alimentação para
    reiniciar o dispositivo.

O umidificador está ajustado 
para Névoa Fraca ou está em 
Modo de Espera.



Fabricado para: dōTERRA Intl., LLC
389 S 1300 W, Pleasant Grove, UT 84062 EUA

número de modelo: KH001-7


