
MŰSZAKI LEÍRÁS

gátolhatják annak nedvszívó- képességét. A tisztításához áztas-
sa a kanócot alkoholba, hogy a rászáradt olajokat feloldja, vagy 
cserélje egy újra ha a tisztítás nem járt eredménnyel. 

HASZNOS TANÁCSOK

Ne nyelje le. Kerülje a szemmel való közvetlen érintkezést. Tartsa 
távol a gyerekektől. Ne tegye ki tűznek vagy magas hőmérséklet-
nek. Ne hasznláják kisgyerekek 3 év alatt. Terhes nők kérjék ki 
kezelő orvosuk/ aromaterapeuta véleményét. Ne használja 5 perc-
nél tovább gyerekszobába. 

USB csatlakozóhoz csatlakoztatva működik. 
Teljesítmény: 4,5 – 5,5 V / 5 – 300 mA
Diffúziós mód: ultrahangos hideg diffúzió
Méret:  Hossz: 86 mm
  Magasság: 16 mm
  Szélesség: 22 mm

Szabadalmaztatott márkák és modellek
Forgalmazza: INNOBIZ – France 
Model: INNO-Keylia-B1
Made in  China
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Importálja: 
Mónika Agape Kft. 8900 Zalaegerszeg , Szívhegyi út 45. 

www.aromadiffuzorok.hu

A termékre vagy annak tartozékaira rögzített keresztezett 
szemétkosár szimbólum azt jelzi, hogy elektromos és 
elektronikus berendezésekként vannak besorolva. Mint 
ilyen, az európai előírásoknak meg kell követelniük, hogy 
más hulladéktól elkülönítve gyűjtsék össze:
- a forgalmazóknál, ha egyenértékű terméket vásárolnak,
- a helyben rendelkezésre álló gyűjtő lehetőségek 
(hulladékkezelő központ, külön gyűjtés stb.)

Ezek használatával Ön segítséget nyújt az olyan 
elektromos és elektronikus berendezések hulladékainak 
újrafelhasználásához és újrahasznosításához, amelyek 
potenciálisan káros hatással lehetnek a környezetre és az 
emberi egészségre.
Ez a készülék megfelel az Európai Közösség biztonsági, 
higiéniai, környezetvédelmi és fogyasztóvédelmi 
követelményeinek.  
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INFORMÁCIÓ

KEYLIA egy esszenciális olaj diffúzor otthoni és irodai használatra. 

TARTALOM

1. Keylia diffuzor
2. Diffúziós terület
3. Intervallum beállítási gomb
4. Műanyag kupak a Keylia-nak

5. Illóolaj tartály
6. Illóolajtartály 
 dugó és kanóc
7. Pipetta
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HASZNÁLATI UTASÍTÁS

1. Nyissa fel a Keylia 
 hátsó részén a fedelet 

4. Csavarja rá a 
 tartályra a dugót 
 és kanócot

2. Helyezze a kanócót 
 a kupakba

3. Töltse fel a tartályt
 illóolajjal
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FONTOS

KARBANTARTÁS ÉS TISZTÍTÁS

Kizárólag USB kimenethez csatlakoztassa. Ne kapcsolja/csat-
lakoztassa a készüléket más energiaforráshoz. 
Ne helyezze e készülék kanócát vagy a tartályt olyan felületre, 
amelyet az illóolaj károsíthat. 
Kizárólag a KEYLIA tartállyal használja a készüléket. 
Az alacsony viszkozitású tiszta illóolajok  a legjobbak a 
használatukhoz.
Ne használja magas viszkozitású vagy túl sűrű illóolajokkal vagy 
keverékekkel amelyek túl hígak. 

Ha hosszabb ideig nem használja a diffuzort, illetve a rendszeres 
karbantartás miatt javasoljuk a KEYLIA tisztítását. 
Elsőként húzzaa ki a csatlakozóból az USB diffuzort. 
Tisztítsa meg a diffuzort alkoholos fültisztító pálcikával, kívűlről 
a tartályt és a dugó tetejét. 

MOSSON KEZET A TISZTÍTÁS UTÁN 
Az esszenciális olajok amelyek nem diffundálódtak el, és fém 
felületen maradtak, gátolhatják a működést ha a felszínre szárad-
nak. 
Cseppentsen egy csepp alkoholt egy pamut fültisztító pálcikára 
majd tisztítsa meg a fém felület mindkét oldalát. A tartályt töltse 
meg alkohollal, majd használja a készüléket normál üzemmód-
ban 5 percig. Az esszenciális olajok rászáradhatnak a kanócra,  
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