
Aroma Diffúzor
Hozzon létre egy hűvös, illatos és pihentető párát.
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Gratulálunk, hogy a madebyzen™ Quartz aromadiffúzort 
választotta. Kérjük, őrizze meg ezt az útmutatót további 
használatra és a karbantatási tudnivalókért.



Tegyen vizet és pár csepp esszenciális olajat vagy parfüm olajat a diffúzorba, és egyetlen 
gombnyomással azonnal élvezheti a hőmentes, teljesen biztonságos, finom, illatos párát a 
levegőben, mely érzékeit stimulálja, és lehetővé teszi, hogy Ön elmerüljön a gyógyulás és 
kiegyensúlyozottság világában. Ez a ma ismert legjobb módja, hogy bármely illatot a levegőbe 
juttassunk, hisz közvetlen hőforrás nélkül az esszenciális olajok nem vesztenek hatékonyságukból.
A Quartz több funkciója révén sokoldalú kiegészítő bármely térben. A lenyűgöző, színváltó 
hangulatvilágítás különböző árnyalatok során halad át, melyet kedvenc színén rögzíthet is, így 
gyönyörködhet az állandó világításban, mely beragyogja otthonát. A nyugalomban való teljes 
elmerülés érdekében a fény és párásítás egyszerre is használható. Éjszaka fény nélkül is 
használhatja a készüléket, így szenderülve finom, aromadús álomba.
A hangulatvilágítás használható párásítás nélkül is, így a Quartz aromadiffúzor dekoratív 
hangulatvilágításként vagy éjjeli lámpaként is tökéletes.
Szakaszos párásítás üzemmódja révén ideális erősebb illatokhoz, vagy hosszabb idejű 
használatra.
A Quartz automatikusan kikapcsol, ha a víz egy bizonyos szint alá kerül, így használata teljesen 
biztonságos, gyermekek és házi kedvencek közelében is ideális.
Induljon el az érzékek útján..........
Köszönjük hogy megvásárolta a madebyzen™ Kharis aromadiffúzort

A QUARTZ AROMADIFFÚZOR
 A Kvarc a Földönk, kéregének második legelterjedtebb ásványa, amely úgy vélik  
 gyógyító tulajdonsággokkal rendelkezik. Azt gondolják hogy a kvarc   
 felszabadítja és szabályozza a pozitív energiáiákat és semlegesíti a negatív 
energiákat, valamint lelkileg és testileg kiegyensúlyozza a testet. A Quartz Aromadiffúzor 
hangulatvilágítása a színek oly spektrumát mutatja, mintha a kristálykvarcon keresztül 
tekintenénk. A Quartz aromadiffúzer a folyamatos üzemmód mellett időszakos/szakaszos 
párásítási funkciót is tartalmaz, valamint éjszakai fényként is használható. A Párásítás és Fény 
funkciók önállóan is alkalmazhatók.



02. Külső fedél
04. Víztartály 

06. Párásítás gomb
08. Vízkiöntő rovátka
10. DC Jack csatlakozó

01.  Pára kimenet
03.  Max vízszintet 
       jelző vonal
05.  Szellőzőnyílás
07.  Fény gomb
09.  Oszcillátor lemez
11.  Tápvezeték

Modellszám: EW008-4
Termék neve: Quartz
Méret: 107mmx213mm 
Hálózati feszültség: 12 V DC
Teljesítmény: 9W
Víztartály kapacitása: 100 ml
Üzemidő: 4 óra felett

Műszaki jellemzők



FONTOS TUDNIVALÓK HASZNÁLAT ELŐTT:
1. Az aromadiffúzort sík felületre helyezze, legalább 60cm-re a 
talajtól és 10cm-re a faltól. NE HELYEZZE az aromadiffúzer fa 
vagy fényezett bútorra, mely a nedvessétől károsodhat.
2. Tísztitás és a tartály feltöltése előtt mindig húzzta ki az aromadiffúzort a hálózati 
áramforrásból. Mindig a gyári tápvezetéket használja. A kábelt mindig úgy helyezze 
el, nehogy elessen benne vagy feldöntse az aromadiffúzort. Ha a tápvezeték sérült, 
kizárólag a gyártó vagy megbízottja átal biztosított adapterre cserélhető. Ha 
szükséges, forgalmazójától vásárolhat új adaptert.
3. A víztartály feltöltéséhez mindig használjon megfelelő töltőpoharat. Soha ne 
kísérelje meg folyóvíz alá tartva vagy áramforráshoz csatlakoztatott állapotban 
feltölteni a víztartályt. Ne töltse a maximum vízszintet jelölő vonalon túl a vizet. 
Amennyiben túltöltené a tartályt, óvatosan távolítsa el a felesleges vizet a vízkiöntő 
rovátkán keresztül, távol a szellőzőnyílástól.
4. A balesetek elkerülése érdekében tartsa a berendezést gyermekektől és 
háziállatoktól távol. a berendezés közelében gyermekek csak felügyelet mellett 
tartózkodjanak, nehogy a készülékkel játszanak. 
5. Az aromadiffúzort gyermekek, csökkent fizikai érzékelő vagy csökkent szellemi 
képességű vagy kellő tapasztalattal és ismerettel nem rendelkező személyek kizárólag 
a biztonságukért felelős személy felügyelete mellett vagy a készülék használatát illető 
kellő tájékoztatást követően használhatják. 
6. Tartsa az aromadiffúzort olyan helyen, ahol a pára szabad távozása biztosított, 
valamint a belesetek elkerülése érdekében elektromos berendezésektől távol, külöösen 
a vízre érzékeny készülékektől. 
7. Az aromadiffúzort mindig tartsa tisztán és szárazon, amikor használaton kívül van. 
Ne hagyja hosszabb ideig pangó vizet vagy olajat a készülékben. 



7. Az aromadiffúzort mindig tartsa tisztán és szárazon, amikor használaton kívül 
van. Ne hagyja hosszabb ideig pangó vizet vagy olajat a készülékben. 
8. Soha ne próbálja a terméket szétszerelni vagy magjavítani. Amennyiben belső 
megtekintésre vagy javításra van szükség, kérjük, forduljon helyi forgalmazójához. 
9. Ha a készülék üzemeltetése közben bármi rendellenes jelenséget észlel, pl. füstöt, 
különös szagot vagy hangot, ne használja tovább a készüléket és forduljon helyi 
forgalmazójához. Soha ne csomagolja az adaptert vagy az aromadiffúzort ruhába 
vagy papírba, mivel a szellőzés akadályozása növelheti a tűz kockázatát.
10. Mindig körültekintően járjon el az aromadiffúzor kezelése során. A baleseti 
károkra a garancia nem terjed ki. 
11. Mindig szobahőmérsékletű vízzel töltse fel a diffúzort és csak friss, tiszta, 
megbízható forrásból származó vizet használjon.
Ne töltsön a víztartályba egyéb folyadékot vagy vegyi anyagot, kizárólag vizet és 
pár csepp esszenciális olajat vagy parfüm olajat.
12. Mindig csatlakoztassa az adaptert először a DC jack csatlakozóba, mielőtt 
áramforráshoz csatlakoztatná.
13. Működés közben soha ne távolítsa el a fedeleket.
14. Soha ne nyúljon az ultrahangos kerámia lemezhez, míg a diffúzor be van dugva, 
mivel az súlyos sérülést okozhat.
15. Ne merítse a készüléket vízbe vagy más folyadékba.
16. Csak világítás üzemmódban, a készenléti üzemmód nem működik



2. Csatlakoztass a hálózati adaptert.
1. Helyezze a diffúzort stabil,  
    sík felületre álló helyzetben.
    Az ábrának megfelelően     
    vegye le a fedelét felfelé.

NE LÉPJE TÚL A 
MAX. VÍZSZINTET 

ÜZEMELTETÉS

4. Adjon a vízhez 3-5 cseppet             
    kedvenc parfüm olajából  
    vagy esszenciális olajából.

3. Megfelelő mérőpohár segítségével töltsön vizet 
a víztartályba a MAX vízszintet jelölő vonalig. A 
diffúzor nem működik megfelelően ha túllépi a 
maximális vízszintet. 



5. Helyezze vissza a fedelet és nyomja 
meg a “MIST” vagy“LIGHT” gombot a 
készülék bekapcsolásához.

Figyelem: Működés közben ne döntse 
meg és ne mozgassa a készüléket, és 
ne kísérelje meg kiüríteni vagy 
feltölteni azt.

Gombok funkciói

Párásítás beállítás Fény beállítás

Nyomja meg egyszer 
> az aromadiffúzor 
folyamatosan párásít

Nyomja meg kétszer
> az aromadiffúzor szakaszos 
Üzemmódban párásít; 30 mp 
párásítás / 30 mp szünet

Nyomja meg háromszor 
> az aromadiffúzor kikapcsol

Nyomja meg egyszer
> a hangulatvilágítás bekapcsol 
és fokozatosan váltakoznak a 
színek

Nyomja meg kétszer
> a fényt rögzíti az aktuálisan 
kiválasztott színen

Nyomja meg háromszor 
> az aromadiffúzor kikapcsol



A Quartz ultrahangos aromadiffúzor a térillatosításra forradalmi 
módát kínálja. Magas frekvenciájú rezgéseket kelt, melyek a vizet 
és olajat apró részecskékre bontják le és hatékonyan oszlatják szét 
környezetében.

-  Egyedi szabadalmaztatott dizájn

-  Alacsony energiafogyasztású lLED égők

-  Mini párásító

-  Aromadiffúzor: használhatóhangulatvilágítással vagy  
   anélkül, éjszakai használatra is ideális

-  Hangulatvilágítás: párásítás nélkül ishasználható; éjjeli      
   fénynek is kiváló

-  Halk működés

-  Automata kikapcsolás, amikor a víztartály kiürül, ezáltal
   még biztonságosabb

-  Könnyű használat és tisztítás

Figyelem: az automata kikapcsolás nem működik, amikor a 
készülék csak fény üzemmódban van. 

TERMÉKJELLEMZŐK



1. Nyomja meg a PÁRÁSÍTÁS (Mist) és FÉNY (LIGHT) 
gombot a készülék kikapcsolásához, majd húzza ki 
a tápvezetéket. 

Figyelmeztetés
NE A SZELLŐZŐNYÍLÁS FELÖLI 
OLDALON ÖNTSE KI A VIZET 

3. Ürítse ki a víztartályt a 
    vízkiöntő rovátkán keresztül.

2. Távolítsa el a fedeleket

4.  Tisztítópálca vagy rongy
     segítségével tisztítsa ki a       
     készüléket.

Figyelem: Tísztítás elütt mindig kapcsolja ki a készüléket és húzza ki az áramforrásból.
Mindig tartsa tisztán és szárazon az aromadiffúzort, amikor használaton kívül van. 
Soha ne hagyjon hosszabb időre pangó vizet vagy olajat a víztartályban. 
Makacs olajlerakódásokra szükség esetén használjon alkoholt a tisztítópálcán. 
Ha az aromadiffúzor nem párásít (vagy kevés a pára mennyisége), tisztítsa meg a kerámia 
lemezt.

Karbantartás



  Tünet       Lehetséges ok                 Megoldás

Nincs köd 
A köd 
mennyiség
e csökkent

Tápellátás nincs

Nem elegendő a víz a 
tartályban

Víz meghaladja a 
maximális vízszintet

A kerámia lemezen olaj 
keletkezett

Fedél em helyezkedik
rendesen

Csatlakoztassa a 
tápcsatlakozót majd nyomja 
meg a bekapcsoló gombot

Töltse fel a tartályt normál 
csapvízzel.

Óvatosan öntsük ki a 
felesleges vizet.

Kérjük, olvassa el a készülék 
tisztításáról szóló útmutatót.

Győződjön meg róla, hogy a 
fedél megfelelően van a 
diffúzor tetején

A gyártott köd intenzitása és mennyisége változhat, ami nem 
szokatlan, és nem tekinthető hibának. Ennek hatása a víz típusa, 
páratartalma, hőmérséklete, légáramai miatt változhatnak.

Hibaelhárítás



GARANCIA

A készülékre 12 hónap garancia van gyártási hibákra a jelen útmutatónak 
megfelelő, rendeltetés szerű használat mellett. A garancia időtartama a vásárlás 
időpontjától indul. Amennyiben bármi gondja merülne fel a készülékkel a 
garancia időtartama alatt, kérjük, vegye fel a kapcsolatot a forgalmazójával a 
garanciális igények érvényesítéséért vagy szükséges karbantartási munkák 
elvégzéséért. A várárlást igazoló blokkra szükséges, ezért azt Őrizze meg jelen 
használati útmutatóval együtt.

A maró hatású olajok, mint például a Citronella, károsíthatják a kerámia 
lemezt, ha a tartályban hagyjuk, amikor a készülék üzemen kívül van. ilyen 
károkra a garancia nem terjed ki. Ezt az aromadiffúzort minden használat 
után ki kell tisztítani. 

FONTOS!
Az 2002/96 EK Erurópai irányelv (WEEE - az 
elektromos és elektronikus berendezések hulladékaira 
vonatkozó irányelv) értelmében a berendezés nem 
kerülhet a normál hulladékáramba.  


