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Köszönjük, hogy a madebyzen Esta Aromadiffúzorát 

választotta.  Kérjük Őrizze meg ezt az útmutatót további 

használatra és karbantartási  tudnivalókért.



Képzelje el, hogy egy bambuszerdő nom tisztított levegőjét lé-
legzi be, egy természetes illatot, amit a szél a fák levelein keresztül 
szállít Ön felé.  
Az Esta bambuszból készült aromadiffúzor tökéletes választás, 
hogy otthonát illatokkal és fénnyel töltse meg. Varázslatosan hoz-
za be a természet szépségét az Ön otthonába.
Az Esta egy csodálatos darabja a madebyzen elképesztő 
aromadiffúzor kínálatának. 
Modern ultrahang technológia segítségével oszlatja el a vizet és 
az illóolajokat vagy esszenciális olajokat a levegőben leheletnyi 
pára és illat formájában, a szellemi, testi és lelki megnyugvásért. 
Az Esta aromadiffúzor megnyugvást kínál Önnek lágy fényével, 
amelyeket energiatakarékos LED izzók adnak két, tetszés szerinti 
erősségben. Az aromadiffúzort működtetheti világítás nélkül is,  
így ideális éjszakai használatra. 
A diffúzor szakaszos üzemmódban is működtethető, így a párásí-
tás minden 30 másodpercbe bekapcsol, majd kikapcsol. 
Így teszi ideálissá alkalmazását az erősebb illatokkal, vagy ha a 
párásítás időtartalmát szeretné meghosszabbítani. 
Az Esta megbízható forrásból származó bambuszból készült, ame-
lyet kézzel szednek le, kikerülve a nehézgépek alkalmazását, ezzel 
is védve a természetet. 
A madebyzen elkötelezetten védi a Földünket, amennyire csak 
lehetséges. 
A magas minőségi kivitelezés, a természetes anyagok kombiná-
ciója és az aromaterápia teszi különlegessé az Esta diffúzort, amely 
kiemelkedő bármely élettérben és segíti csökkenteni a stresszt. 
Köszönjük, hogy a madebyzen Esta aromadiffúzort választotta.

ESTA



Termék megnevezése: Esta bambusz aromadiffúzor

Termék száma: KW/EW030

Termék mérete: 91 mm x 157 mm

Hálózati feszültség: DC 24 V

Teljesítmény: 10 W

Víztartály: 100 ml

1. Párakivezető

2. Búra

3. Maximum vízszintet jelző vonal

4. Kerámia lemez

5. Bambuszház

6. Víztartály

7. Szellőző nyílás 

8. Pára gomb

9. Világítás gomb

10. Adapter

11. DC jack

TERMÉKJELLEMZŐK



Fontos információk használat előtt: 

Helyezze az Esta diffúzort egyenletes felületre.

Mindig szobahőmérsékletű vízzel töltse fel.

 

Ha a készülék működés közben felborul, a folyadék kifolyhat 

és bejuthat a szerkezetbe. 

Ha ez megtörténne, húzza ki a csatlakozót és öntse ki a vizet. 

Hagyja állni a készüléket legalább 3 napig, míg kiszárad. 

Ha bármi problémája van, vegye fel a kapcsolatot a keres-

kedőjével.

KÉSZÜLÉK MŰKÖDTETÉSE



1. Vegye le a fedelet.

2. Töltse fel a tartályt a 
jelölő vonalig. 

3. Adjon a vízhez 3-5 cseppet ked-
venc parfümolajából vagy esszen-
ciális olajából.

NE LÉPJE TÚL A MAXIMUM VÍZSZINTET 
JELZŐ VONALAT

SOHA NE PRÓBÁLJA AZ AROMA 
DIFFÚZORT KÖZVETLENÜL A CSAPNÁL 
FELTÖLTENI, MINDIG HASZNÁLJON 
MEGFELELŐ TÖLTŐPOHARAT.



4. Helyezze vissza a 
fedelet.

FIGYELEM 
Ügyeljen rá, hogy az aromadiffúzort 
ne döntse meg, miután feltöltötte 
vízzel. A készüléket tartsa vízszintes 
helyzetben, hogy elkerülje a víz ki-
löttyenését, mely károsíthatja a ké-
szüléket. Soha ne próbálja működés 
közben vagy bedugott állapotban 
utántölteni a vizet a készülékébe. 

5. Dugja be az adaptert, 
majd nyomja meg a 
MIST gombot az aroma 
diffúzor elindításához. 



Kezelő gombok

„LAMP” - Világítás
A „LAMP” gomb egyszeri megnyomásakor, egy nagyon kellemes 
lágy fehér fénnyel a világítás bekapcsol. 
A „LAMP” gomb mégegyszeri megnyomásakor a fény elhalv-á
nyul, egy kellemes éjszakai fényt biztosít.
A „LAMP” gomb harmadszori megnyomásakor a világítás lekap-
csol
A készüléket tudja működtetni csak lámpa funkcióval , párásítás 
nélkül is.
FIGYELEM:  Amikor csak a lámpa funkciót üzemelteti , akkor az 
addig égve marad, amíg a „ LAMP” gombot még 2-szer meg 
nem nyomja. 
Amikor a lámpa funkciót és a párásítást egyszerre működteti, 
mindkét funkció automatikusan leáll, amikor vízszint a megadott 
mennyiség alá esett. 

„ MIST” – Párásítás
A „MIST” gomb egyszeri megnyomásával a készülék bekapcsol. 
Ilyenkor az aromadiffúzor egy folyamatos üzemmódban működik 
egészen addig, amíg az automata rendszer le nem kapcsolja azt. 
A „MIST” gomb másodszori megnyomásával a készülék szakaszos 
üzemmódra vált. A párásítás 30 másodpercenként kikapcsol, 
majd 30 másodperc elteltével bekapcsol.  Ennél a funkcionál is 
automatikusan kikapcsol a készülék, ha  a vízszint a minimum szint 
alá süllyed. 
A Szakaszos üzemmód ideális az erős illatok alkalmazásánál, illet-
ve az illatosítás idejének hosszabbításához.
A „MIST” gomb harmadszori megnyomásával a párásítás kikap-
csol.



KARBANTARTÁS

1. A párásítás kikapcso-
lásához nyomja meg 
a MIST gombot, majd 
húzza ki a készüléket. 

2. Vegye le e fedőt.



4. Használjon tisztító pálcikát, illetve 
 tiszta ruhával tisztítsa a készüléket.

FIGYELMEZTETÉS:

Mindig kapcsolja ki a készüléket, illetve húzza ki a konnektorból mielőtt 

tisztítaná. Mindig tartsa aromadiffúzorát tisztán és szárazon amikor nem 

használja azt. Soha ne hagyjon pangó vizet vagy illóolajat a tartályban 

hosszú időn át. Makacs olajlerakódás esetén használjon patikai alko-

holt, annak eltávolítására.  Ha a diffúzor nem készít párát vagy keve-

sebb mennyiséget fúj, tisztítsa mag a kerámia lemezt. 

VIGYÁZAT: SOHA NE ÖNTSE KI 
A VIZET A SZELLŐZŐ FELÖLI OL-
DALON.

3. Öntse ki a maradék vizet a 
tartályból , a vízkiöntő rovát-
kán keresztül.



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 megfele-
lően lett 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.



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 az 

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. 

A balesetek elkerülése érdekében tartsa a berendezést gyermekektől és háziál-

latoktól távol. A berendezés közelében gyermekek csak felügyelet melle- tt 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.
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