


Az 2002/ 96 / EK Európai Irányelv (WEEE - Az elektromos és elektro-

nikus berendezések hulladékaira vonatkozó irányelv) értelmében 

a berendezés nem kerülhet a normál hulladékáramba.

FIGYELMEZTETÉS

Ha a készülék üzemeltetése közben bármi rendellenes jelenséget észlel, pl. füstöt, 

különös szagot vagy hangot, ne használja tovább a készüléket, hogy elkerülje 

a balesetveszélyt, beleértve a tűzeseteket vagy áramütést. Azonnal húzza ki a 

adaptert és forduljon helyi forgalmazójához. Soha ne csomagolja az adaptert 

vagy az Aromadiffúzort ruhába vagy papírba, mivel a szellőzés akadályozása 

növelheti a tűz kockázatát.

Soha ne próbálja a terméket szétszerelni vagy megjavítani. Amennyiben belső 

megtekintésre vagy javításra van szükség, kérjük, forduljon helyi forgalmazójához. 

Ez az Aromadiffúzor kerámiából készült, így törékeny, ezért mindig körültekintő-

en járjon el annak kezelése során, nehogy eltörje. A baleseti károkra a garancia 

nem terjed ki. 

A balesetek elkerülése érdekében tartsa a berendezést gyermekektől és háziál-

latoktól távol. A berendezés közelében gyermekek csak felügyelet mellett tartóz-

kodjanak, nehogy a készülékkel játszanak. 

Ezt az Aromadiffúzort gyermekek, csökkent zikai, érzékelő vagy szellemi képessé-

gű vagy kellő tapasztalattal és ismerettel nem rendelkező személyek kizárólag a 

biztonságukért felelős személy felügyelete mellett használhatják.

Ha a tápvezeték megsérül, kizárólag a gyártó vagy megbízottja által biztosított 

adapterre cserélhető. Ha szükséges, forgalmazójától vásárolhat új adaptert.

Az Aromadiffúzor rendszeres tisztítást igényel, mindig tartsa tisztán és szárazon, 

amikor használaton kívül van. Mindig húzza ki a készüléket tisztítás és feltöltés előtt 

és alatt. 

FONTOS! A maró hatású olajok, mint például a Citronella, károsít-hatják a kerá-

mia lemezt, ha a tartályban hagyjuk, amikor a készülék üzemen kívül van.  Ilyen 

károkra a garancia nem terjed ki.



TARTALOMJEGYZÉK:

A. Sophie 

B. Termékjellemzők

C. Üzemeltetés

D. Karbantartás

E. Hibaelhárítás

Köszönjük, hogy a madebyzen Sophie Kerámia 

aromadiffúzort választotta. Kérjük őrizze meg ezt az útmutatót 

további használatra és a karbantartási tudnivalókért.



A Sophie aromadiffúzor egy kézzel készített kerámia diffúzor, 

ami igazán elegánssá és stílusossá tesz bármely helyiséget.

A modern ultrahangos technológiával készült készülékbe 

csupán és kedvenc parfümolaját vagy esszenciális olaját 

kell cseppenteni, és máris indulhat a nom illatosított hideg-

párásítás.

A Sophie aromadiffúzor kiváló minőségű alapanyagból ké-

szült, így valóban elegáns és lenyűgöző darbja lehet ottho-

nának, amely megtölti illatokkal, színekkel és fénnyel .

A Sophie aromadiffúzor váltakozó lágy fényű Led világítást 

bocsát ki, amely könnyedén táncol körben a helyiségben, 

és tökéletes illatot és párát hoz létre, ezáltal egy varázslatos 

világba repíti Önt.

Az alacsony energia felhasználású, élénk váltakozó színű led 

világítás is hozzájárul a difúzor élvezetéhez.

A Sophie aromadiffúzor színét megállíthatja az Ön kedvenc 

színén illetve használhatja világítás nélkül is, ami kiváló az éj-

szakai használathoz.

A természetes alapanyagok, a gondos kivitelezés, a legmo-

dernebb technológia és az aromaterápia biztosítja Önnek 

érzékei életrekelését valamint a test-lélek -szellem megnyug-

vását.

Kezdődjék az érzékek utazása .................

SOPHIE  KERÁMIA 
AROMADIFFÚZOR



Modell szám: KW/EW036

Termék megnevezése: Sophie

Termék mérete: 159 x 197 mm

Voltage: DC 24 V 

Power: 12 W 

Vízkapacitás: 200 ml

01. Pára kimenet

02. Belső fedél

03. Szellőző nyílás

04. Maximum vízszint jelző vonal

05. Víztartály

06. Gomb jelző

07. Kerámia lemez

08. Vízkiöntő rovátka

09. Külső kerámia búra

10. Ki/ Be kapcsoló gomb

11. DC Jack csatlakozó

12. Kábel kivezető rés 

13. Adapter 

TERMÉKJELLEMZŐK



•  Mindig győződjön meg róla, hogy az Aromadiffúzort kiürí -
tette, mielőtt megfordítaná a terméket.

•  Mindig egyenletes felületre helyezze a Sophie készüléket.
•  Mindig szobahőmérsékletű vízzel töltse meg a készüléket.
•  Mindig megfelelő töltőpoharat használjon. Soha ne kísé -

relje meg a csap alá tartva vagy bedugott állapotban 
feltölteni a víztartályt.

•  Ne töltse túl a készüléket, a víz ne lépje túl a maximum 
vízszintet jelölő vonalat, mert az Aromadiffúzor nem fog 
megfelelően működni. Ha túltöltötte a készüléket, egy-
szerűen öntse ki a felesleges vizet a víztartályból. Mindig 
a vízkiöntő rovátkán keresztül ürítse ki a víztartályt, távol a 
szellőzőnyílástól.

•  Mindig tiszta, friss, megbízható forrásból származó vizet 
használjon. Soha ne hagyjon vizet vagy olajat a víztar-
tályban, amikor a készülék használaton kívül van

• Mindig csatlakoztassa az adaptert először a DC jack 
csatlakozóba, mielőtt az áramforráshoz csatlakoztatná.

•  Ha a készülék működés közben felborul, a folyadék kifoly -
hat és bejuthat a szerkezetbe. Ha ez megtörténne, húzza 
ki a csatlakozót az áramforrásból; távolítsa el mind a kül-
ső üveg borítást és a belső fedelet, óvatosan egyenletes 
felületre helyezve azokat, majd öntse ki a vizet. Hagyja 
állni a víztartályt jól szellőző helyen legalább 3 napig, míg 
kiszárad. 

•  Ha bármi további problémája merülne fel, kérjük, vegye 
fel a kapcsolatot helyi forgalmazójával.

ÜZEMELTETÉS
FONTOS: HASZNÁLAT ELŐTT OLVASSA EL!



1. Távolítsa el a külső 
kerámia borítót, óva-
tosan lehelyezve azt 
egyenletes felületre, 
majd távolítsa el a 
belső fedelet.

2. Töltse fel a víztartályt 
a maximális vízszintet 
jelölő vonalig megfe-
lelő töltőpohár segít-
ségével.

3. Adjon a vízhez 3-5 cseppet ked-
venc illóolajából vagy esszenciális 
olajából.

NE LÉPJE TÚL A MAX. VÍZ-
SZINTET JELÖLŐ VONALAT!



4. Óvatosan helyez -
ze vissza a belső 
fedelet, majd a 
külső kerámiabo-
rítót.

5.  Dugja be a DC jack csatlakozót a víztartály aljába, majd 
csatlakoztassa az adaptert az áramforráshoz.

 Az Aromadiffúzor bekapcsolásához nyomja meg a Sophie 
 tetejét kezével enyhe nyomást gyakorolva a gombjel-

ző oldalán. 
Ezzel kap-
csolható az 
On/Off (Be-/
k i k a p c s o -
ló) gomb, 
mely az aro-
m a d i f f ú z o r 
alatt találha-
tó.

Figyelem: Győződjön meg 
róla, hogy a két borító és a 
párásító kimenet egy 
vonalban vannak. 
A külső kerámiaborítót a 
terméktest közepéhez 
igazítva kell felhelyezni.



FUNKCIÓK
Nyomja meg egymás után az OnlOff gombot (enyhe nyo-
mást gyakorolva Az aromadiffúzor tetejére a gombjelző ol-
dalán) az alábbi üzemmódok eléréséhez:

ON/OFF gomb Párásítás Hangulatvilágítás

Egyszer ON
ON – a hangulatvilágítás foko-
zatosan váltakozik a színspekt-
rumon.

Kétszer ON
ON – megállíthatja a hangulat-
világítást kedvenc színénél.

Háromszor ON
ON – kikapcsolhatja a hangu-
latvilágítást. Éjszakára ideális.

Négyszer OFF OFF

Figyelem: Ügyeljen rá, hogy 
ne döntse meg az Aria 
készüléket, miután vízzel 
feltöltötte. Tartsa egyenletes 
helyzetben, hogy elkerülje 
a víz kifolyását, mely 
károsíthatja a diffúzort. 
Kérjük, óvatosan kezelje 
az Aromadiffúzort, nehogy 
eltörje azt.



KARBANTARTÁS

1.  A Sophie kikapcsolásához nyomja meg az On/Off gom-
bot, enyhe nyomást gyakorolva a kerámiaborítóra, majd 
húzza ki az adaptert az áramforrásból.

2.  Óvatosan távolítsa el a külső kerámiaborítót, sík felületre 
helyezve azt, majd vegye le a belső fedelet.



4. Egy tisztító pálcika vagy rongy segítségével tisztítsa ki 
a víztartályt. Tisztítsa Aromadiffúzorát rendszeresen, 
tartsa tisztán és szárazon, olaj- és vízmentesen, amikor 
asználaton kívül van. 

FIGYELEM: SOHA NE ÖNTSE 
KI A VIZET A SZELLŐZŐ-
NYÍLÁSON KERESZTÜL!

3.  Ürítse ki a vizet a tartályból a víz-
kiöntő rovátkán keresztül, távol a 
szellőző nyílástól.



HIBAELHÁRÍTÁS

A keletkező pára intenzitása és mennyisége változó lehet, ami szokvá-

nyos jelenség, nem utal meghibásodásra. A befolyásoló tényezők töb-

bek között a vízminőség, páratartalom, hőmérséklet, légáramlás, stb.

Hiba-
jelenség

Lehetséges 
ok(ok)

Megoldás

Nincs pára, 
vagy 
a pára-
mennyiség 
jelentősen 
csökkent

A készülék nincs 
áramforráshoz 
csatlakoztatva

Dugja be az adaptert 
és kapcsolja be az 
Aromadiffúzort.

Nincs elegendő víz a 
víztartályban.

Töltse újra a tartályt vízzel. 
Ügyeljen rá, hogy ne töltse 
túl a vizet a maximum 
szintjelzésen.

A víz mennyisége 
meghaladja a maxi-
mális megengedett 
vízszintet.

Óvatosan öntse ki a felesle-
ges vizet. A víz ne lépje túl 
a maximum vízszintet jelölő 
vonalat.

A búra nem 
megfelelően lettek 
felhelyezve.

Igazítsa meg a búrát, hogy
a pára megfelelően távoz-
hasson.

Olajlerakódás lehet a 
kerámia lemezen. 

A használati utasításban 
leírtaknak megfelelően 
tisztítsa ki a berendezést.

A berendezés alján 
található légszívó 
eldugult vagy szeny-
nyeződött.

Alaposan tisztítsa meg a 
légszívót, a nem megfelelő 
légáramlás kihatással van 
a párásításra.
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