
Manual

MD 0006E

1. Product Introduction
Thanks for your purchasing our aroma diffuser.  
Please read this manual guide carefully before 
using, which will help you better understand how to 
use the aroma diffuser.
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If the product is damaged due to manufacturer's 
issues, please contact us via the below information.

M CONCEPT JOINT STOCK COMPANY
     369 Tran Hung Dao, Cau Kho Ward, District 1, HCMC

     028 38386279
     www.midimo.vn

The 
Scent Catcher

(max: 1/10 total volume)

• Tabletop and portable design
• Super silent
• 2 grade intensity
• One-off oil design

Button control Aromatherapy Noiseless Ultra-fine atomized particles

When change oil bottle, the vent hole of bottle 
should be right towards the gap of the body.

Model: MD0006
Kích thước: 66.8*130mm
Nguồn điện: 5V
Công suất: 2.0W
Bình chứa: 100 ml
Trọng lượng: 247g (bao gồm
bình chứa)
Khuếch tán lên đến: 50m2

Model: MD0006
Dimension: 66.8*130mm
Input Voltage: 5V
Power: 2.0W
Bo�le Capacity: 100 ml
N.W: 247g (with bo�le)
Coverage: 50m2

The Scent Catcher

Grade Working(s) Stop(s)

1 30 15

2 Con�nuous 0

The Scent Catcher

MD0006

Direc�ons: Hướng dẫn
Nozzle: Đầu phun
USB port: dây sạc
Indicator light:
Control bu�on: Nút nhấn điều
khiển
Oil window (Max 1/10 total 
volume): Mức �nh dầu cho phép 
(1/10 tổng thể �ch)
Water window: mức nước cho
phép

Water window

(max: 1/10 total volume)

Khi thay bình chứa, lưu ý 
giữ cho lõi thấm hướng
thẳng về phía đầu phun
sương

When change oil bo�le, keep the fiber 
s�ck right towards the nozzle.

Cấp độ Thời gian
phun (giây)

Thời
gian

ngừng
(giây)

1 30 15

2 Liên tục 0

Lưu ý
1. Đặt máy ở tư thế thẳng
đứng. Máy bị nghiêng hoặc nằm
ngang sẽ làm tràn �nh dầu, ảnh
hưởng đến hiệu suất hoạt
động.
2. Không được thay đổi cấu
trúc, tháo lắp hay sửa chữa
máy. Hãy liên lạc với nhân viên
kỹ thuật của chúng tôi nếu có 
sự cố xảy ra với máy.

Input voltage: USB 5V

Power: 2W

Bottle capacity: 100ml

Coverage: ~50m2 

N.W: 247g

Consumption: 0.3-1.5ml/h

The above data are based on laboratory 
testing data, due to the objective matter, 
there will be some tolerance for the data.

4. Safety rule

1. After installation, please keep the machine 
vertical. Tilt or lie flatly may cause oil overflow. The 
machine efficiency may be affected if the circuit 
board is contaminated.

2. Shall not modify, disassemble or repair the 
machine arbitrarily. Any failure happens, please 
contact relevant technician in time.
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Hướng Dẫn Sử Dụng

MD 0006E

1. Giới thiệu sản phẩm
Cám ơn bạn đã sử dụng máy khuếch tán tinh dầu 
của chúng tôi. Xin vui lòng đọc kỹ hướng dẫn sử 
dụng trước khi dùng để giúp bạn có thể hiểu hơn về 
cách sử dụng máy khuếch tán tinh dầu.

sản phẩm phụ kiện

2. Hướng dẫn sử dụng 3. Thông số kỹ thuật

66.8mm

130mm

MỤC LỤC

1. Giới thiệu sản phẩm
2. Hướng dẫn sử dụng
3. Thông số kỹ thuật
4. Quy định an toànThe 

Scent Catcher

• Thiết kế để bàn và dễ dàng di chuyển
• Tuyệt đối không gây tiếng ồn
• Có 2 cấp độ điều chỉnh
• Bình chứa bằng thủy tinh thân thiện môi trường

Nút điều khiển Trị liệu hương thơm Không tiếng ồn Hạt phun siêu mịn

Khi thay bình chứa, lưu ý giữ cho lõi thấm hướng 
thẳng về phía đầu phun sương.
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4. Quy định an toàn
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nghiêng hoặc nằm ngang sẽ làm tràn tinh dầu, 
ảnh hưởng đến hiệu suất hoạt động.

2. Không được thay đổi cấu trúc, tháo lắp hay sửa 
chữa máy. Hãy liên lạc với nhân viên kĩ thuật của 
chúng tôi nếu có sự cố xảy ra với máy.
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bình chứa
tinh dầu

Điện áp đầu vào: USB 5V

Công suất: 2W

Dung tích chai: 100ml

Mức độ lan tỏa: ~50m2 

Trọng lượng: 247g

Tiêu thụ: 0.3-1.5ml/h

Những thông số trên được dựa trên dữ liệu trong 
phòng thí nghiệm, thực tế sẽ có dung sai. 

Nếu sản phẩm bị hư hỏng do lỗi nhà sản xuất, 
vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin 

bên dưới. 
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