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Resolução de Problemas

DIFUSOR PETAL 2.0
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Obrigado por comprar este produto. Por favor leia atentamente 
o manual do usuário antes de utilizá-lo.

Como Operar Introdução às Funções

Garantia do Produto

Precauções

Adaptador de Alimentação

Tomada

 Saída de Névoa
Base

Tampa Superior

Entrada 
de Ar

Protetor de Respingos
Tampa Interior

Indicador de Tempo
Botão de Luz
Botão de Névoa

Entrada de 
Alimentação

Marcação de 
Alinhamento

Indicador de Nível 
Máximo de Água

Saída de Ar
Placa de Névoa

Reservatório de Água

Limpeza e Manutenção Especificações do Produto
Antes de limpar, desligue o aparelho e 
retire o Adaptador da tomada. Quando 
estiver esvaziando o Reservatório de Água, 
retire água pelo lado oposto da Saída de Ar.

Limpe o Reservatório de Água e Placa de 
Névoa pelo menos duas vezes por semana. 
Limpe a Placa de Névoa no Reservatório de 
Água com um tecido de algodão e limpador 
neutro. Lave com água limpa e seque com 
um pano macio.

Advertência: O uso de produtos corrosivos ou fortes pode causar danos. Esvazie a 
água do difusor como mostrado no diagrama acima.

Descrição

Nome: Petal 2.0 Aroma Diffuser
Modelo: PZ-UA110
Tamanho: Φ135mm X H121mm
Água: Mineral ou da torneira em temperatura ambiente.
Material: PP 
Capacidade do Reservatório: 240 ml
Área de Cobertura: 330 sq.ft /30 sq.m
Fonte de Alimentação: 24 Vd.c. 12W
Diâmetro de Partículas Atomizadas: 5µm
Ambiente: Interno              

1. Remova a Tampa 
Superior

2. Adicione água ao 
Reservatório até 
alcançar a marca 
vermelha indicativa 
de Nível Máximo de 
Água

5. Ligue o Adaptador 
de Alimentação

6. Pressione o Botão 
de Névoa para 
selecionar a 
configuração de 
tempo desejada para 
a névoa. As luzes 
podem ser ligadas ou 
desligadas 
independentemente.

7. O difusor começa a 
funcionar. As funções 
podem ser definidas 
ao se pressionar os 
botões adequados; 
consulte a Seção de 
Introdução às Funções.

3. Adicione de 8-10 
gotas de óleo 
essencial ao 
Reservatório de Água

4. Alinhe as Marcas 
de Alinhamento e 
encaixe a Tampa 
Superior

Botão de Névoa
1. Pressione o Botão de Névoa uma vez para ligar o aparelho enquanto ele está em modo 
"stand-by". A névoa e a luz serão ligadas simultaneamente. O tempo padrão é de 2 horas. 
O Indicador de Tempo acende na cor verde na primeira posição. A cor padrão da luz é 
branco quente.
2. Pressione o Botão de Névoa pela segunda vez e o Indicador de Tempo muda para 6 
horas. O Indicador de Tempo acende na cor verde na segunda posição.
3. Pressione o Botão de Névoa pela terceira vez e o Indicador de Tempo muda para 12 
horas. O Indicador de Tempo acende na cor verde na terceira posição. O modo de Névoa é 
intermitente; 5 minutos ligado e 5 minutos desligado.
4. Pressione o Botão de Névoa pela quarta vez e o aparelho desliga.
*O Indicador de Tempo escurece vagarosamente depois de 10 segundos quando o 
Botão de Névoa não é pressionado. Quando o Botão de Névoa é pressionado, o Indicador 
de Tempo liga e vai para a próxima configuração de tempo.

Segurança
1. Certifique-se de que a Tampa Superior esteja encaixada adequadamente na base ao 
alinhar as marcas.
2. É normal que o volume de vapor varie com o tipo de água e com o óleo essencial 
utilizado, umidade, e/ou temperatura do ar.
3. O produto é designado para uso com óleos essenciais 100% naturais. Fragrâncias 
químicas, temperos ou óleos essenciais impuros podem causar danos ao produto.
4. Use água da torneira ou água mineral para lavar e um tecido macio para limpeza do 
aparelho.
5. O aparelho desliga automaticamente quando o nível de água é menor do que a Placa 
de Névoa do Reservatório de Água. 

Por favor, siga as seguintes regras de segurança enquanto estiver utilizando o produto:
1. Utilize este produto somente para o propósito ao qual ele se destina.  
2. Use somente o Adaptador de Alimentação incluso na caixa.
3. Não retire a água pela Saída de Ar.
4. Quando guardar o aparelho ou deslocá-lo, retire-o da tomada, esvazie o Reservatório 
de Água e limpe o produto.
5. Desligue o aparelho imediatamente se houver qualquer fumaça ou cheiro de queimado.
6. Não exceda a quantidade de água indicada pelo Indicador de Nível Máximo de Água.
7. Coloque o aparelho em uma superfície sólida e plana ao invés de superfícies instáveis 
como tapetes, carpetes, etc.
8. Reabasteça o aparelho com água da torneira ou água mineral. Não use água destilada.
9. Não mova o produto durante sua operação. Puxe o Adaptador ao invés do fio para desligar.
10. Não coloque o produto em contato direto com a luz solar ou perto de um refrigerador, 
ventilador, ou outro ambiente quente.
11. Este produto não deve ser operado por crianças a não ser sob supervisão de um adulto.
12. Este produto não é para propósitos médicos. NÃO INALAR o vapor diretamente da 
Saída de Névoa. 

Garantia dōTERRA® Limitada de 3 (três) meses. A obrigação de garantia da dōTERRA® para 
este produto é limitada aos termos estabelecidos abaixo:
A dōTERRA Cosméticos Do Brasil Ltda. ("dōTERRA") garante este difusor contra defeitos de 
material e fabricação por um período de TRÊS (3) MESES a partir da data de compra pelo 
usuário final original ("Período da Garantia"), contanto que a operação e manutenção 
sigam estritamente o manual de instruções. Se um defeito surgir e uma reclamação válida 
for recebida dentro do Período da Garantia, como sua opção e ao alcance permitido por lei, 
a dōTERRA irá (1) enviar um difusor para substituir o defeituoso ao usuário final original; ou 
(2) devolver o dinheiro baseado na política de 30 dias de retornos da dōTERRA. Quando 
uma substituição ou retorno forem emitidos, o difusor defeituoso deve ser retornado à 
dōTERRA antes que a substituição ou retorno sejam efetuados e o mesmo torna-se 
propriedade da dōTERRA.
Por favor ligue para (11) 3197-5819 para mais informações.

Este aparelho ISM está de acordo com o ICES-001 canadense.
Cet appareil ISM est confrome à la norme NMB-001 du Canada.
Este aparelho está de acordo com a parte 18 das Regras do FCC.
(a) A interferência potencial do aparelho ou sistema: "A operação está sujeita às seguintes 
condições: (1) Este aparelho não deve causar interferência prejudicial, e (2) este aparelho 
deve aceitar qualquer interferência recebida, incluindo interferência que possa causar 
operação indesejada."
(b) Manutenção do sistema: "ADVERTÊNCIA: Mudanças ou modificações que não estejam 
expressamente aprovadas pelo responsável por conformidade do aparelho podem vetar a 
autoridade do usuário em operar o produto."
(c) Medidas simples podem ser tomadas pelo usuário para interferência correta: “NOTA: 
Este equipamento gera, usa e pode irradiar energia de frequência de rádio e, se não 
instalado e utilizado de acordo com as instruções, pode causar efeitos prejudiciais a 
comunicação por rádio. Porém, não há garantia que interferências não ocorram em uma 
instalação em particular. Se este equipamento causar interferência prejudicial na recepção 
de rádio ou televisão, que pode ser determinada ao se ligar os equipamentos, recomenda-
mos que o usuário tente corrigir a interferência por um dos seguintes meios:
Reoriente ou reposicione a antena receptora.
Aumente a separação entre o equipamento e o receptor.
Conecte o equipamento em uma tomada ou circuito diferente  daquele ao qual o receptor 
esteja conectado.
Consulte o fabricante ou um técnico experiente em rádio e televisão para ajuda."
Fabricante:
Puzhen Life Co.,Ltd
www.puzhen.com
Unit 1112-1116, 11/F, Delta House, 3 On Yiu Street, Shatin, Hong Kong

Este aparelho não se destina a uso por pessoas (incluindo crianças) que tenham 
capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou falta de experiência e conhecimen-
to, a menos que sejam supervisionadas ou instruídas com relação ao uso do aparelho por 
uma pessoa responsável por sua segurança. Crianças devem ser supervisionadas para 
assegurar que não brinquem com o aparelho.
Este aparelho pode ser usado por crianças de oito anos ou mais e pessoas com capacidades 
físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, contanto que sejam supervisionadas ou instruídas 
com relação ao uso do aparelho de maneira segura e entendam os riscos envolvidos. 
Crianças não devem brincar com o aparelho. Limpeza e manutenção não devem ser feitas 
por crianças sem supervisão de um adulto.

Botão de Luz
A cor padrão da luz do aparelho é branco quente. Pressione o Botão de Luz repetidamente 
para ligar ou desligar a luz durante a difusão. A luz pode ser ligada ou desligada 
independentemente da função da Névoa.

Importado por: dōTERRA COSMÉTICOS DO BRASIL LTDA. 
Rua Conceição de Monte Alegre, 198, 12º andar, conjunto 121. 

CEP:04563-060 - São Paulo - SP
Aut. Func.: 2.00.094-2

CNPJ: 22.092.327/0001-73

Status Causa(s) Solução(ões)

Falha na 
inicialização/ 
Desliga antes 
do tempo

1. Coloque água até a marca do indicador  
2. Desligue o adaptador e reinicie 
 cuidadosamente.  

1. A Entrada de Ar pode estar bloqueada. 
 Certifique-se de que não há nada 
 bloqueando a entrada e de que o aparelho 
 esteja em uma superfície estável.   
2. Cheque a condição do ventilador. Se 
 estiver anormal, entre em contato com 
 o distribuidor local.  

1. Água insuficiente 
2. Conexão imprópria do adaptador

1. Substituir ou ajustar a Tampa Superior 
 pode resolver o problema. 
2. Ajuste a temperatura ou umidade do 
 ambiente. 

1. Tampa Superior deslocada ou 
 faltando  
2. Temperatura muito baixa ou muito 
 alta/umidade alta 

1. Certifique-se de que o nível da água 
 não ultrapasse o indicador de nível 
 máximo de água

Falha na névoa, mas com 
funcionamento normal da luz

Sem névoa após a Tampa Superior 
ser colocada

1. Por favor, siga as instruções de limpeza 
 e manutenção.   
2. Bloqueio na Entrada de Ar pode estar 
 afetando a performance da névoa.  

Contaminação por óleo na Placa 
de Névoa

Sem névoa ou 
com névoa 
anormal

Vazamento 
de Água

™


