
Z Á Ž I T K O V Ý  S P R I E V O D C A



Ako použiť : 

1. Vyberte nabíjateľný difuzér z puzdra FlipCase . Náplň (Blend POD) 
difuzéra musí byť pripojená.

2. Jemne sa nadýchnite z Blend POD, ktorý je súčasťou difuzéra. LED 
dióda na konci difuzéra sa rozsvieti, čo znamená, že odparovanie 
náplne sa spustilo . Ak sa nerozsvieti, je čas na dobitie.

3. Ďalšie dva sloty v puzdre - FlipCase sú určené na uloženie ďalších 
náplni - Blend PODov.

4. Ak chcete vymeniť náplň - Blend POD, vyskrutkujte z neho telo 
difuzéra a nahraďte ju inou náplňou – Blend POD podľa vlastného 
výberu.

5. Prázdnu náplň - Blend POD vyhoďte do odpadu mimo dosahu detí 
a domácich zvierat. 

Nabíjanie púzdra - FlipCase:: 

1. Pomocou priloženého nabíjacieho kábla zasuňte zástrčku micro-
USB do portu na spodnej strane puzdra FlipCase a zástrčku USB-
A zasuňte do kompatibilného zdroja napájania.

2. Kontrolka na spodnej strane FlipCase sa počas nabíjania rozsvieti 
a po úplnom nabití zhasne. Potom odpojte nabíjací kábel USB.

Nabíjanie difuzéra:

1. Vložte nabíjateľný difuzér s  pripojenou náplňou - Blend POD     
do nabíjacieho slotu FlipCase. Difuzér s potlačou loga MONQ 
zasunieme do slotu ako prvé. Neprerušované svetlo bude 
signalizovať, že sa batéria nabíja. Po skončení nabíjania svetielko 
zhasne.

2. Po použití vráťte difúzer do nabíjacieho slotu puzdra FlipCase, 
aby zostala batéria difuzéra  plne nabitá a pripravená na ďalšie 
použitie.

Poznámka:  Difuzér a púzdro - FlipCase nie je možné nabíjať súčasne. 

Upozornenia: 
• MONQ R a všetky súčasti zariadenia uchovávajte mimo dosahu detí.

• MONQ R nemôže servisovať používateľ. Pokus o otvorenie, servis alebo opravu 
komponentov MONQ R môže viesť k zraneniu.

• Skladujte na chladnom, suchom a dobre vetranom mieste. Nepoužívajte, neskladujte ani 
nenabíjajte predmety pri zdrojoch tepla alebo v ich blízkosti, ako sú radiátory, kachle alebo 
oheň. Vysoké teploty môžu spôsobiť únik kvapaliny z batérie, tepelné popáleniny, výbuch 
batérie alebo požiar.

• Nepoužívajte žiadne komponenty MONQ R so zariadeniami alebo produktmi iných 
výrobcov. Zariadenia MONQ R by sa mali používať iba s kompatibilnými produktmi MONQ.

• Aby ste znížili riziko poranenia, nepoužívajte MONQ R, ak zvlhne alebo sa ponorí do 
kvapaliny, zdá sa poškodený alebo zlomený, bol vystavený nadmernému teplu, funguje 
nepravidelne alebo je nezvyčajne horúci na dotyk.

• Počas nabíjania výrobok nepoužívajte.

• Lítium-iónovú batériu zlikvidujte recykláciou alebo v súlade so štátnymi a miestnymi 
požiadavkami. Nevhadzujte ho do ohňa, pretože by to mohlo spôsobiť zranenie.




