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INFORMÁCIÓ
Ön egy innovatív terméket vásárolt, amelyet a legnagyobb gondossággal 
terveztünk és gyártottunk. Köszönjük, hogy ezt a terméket választotta! Biz-
tosak vagyunk benne, hogy teljesen elégedett lesz vásárlásával. 

EGY KELLEMES ÉS EGÉSZSÉGES ATMOSZFÉRA
A légkörbe való diffúzió a leghatékonyabb módja a tiszta illóolajok használat-
nak.  Az OLIA  illóolaj-porlasztó az aromás molekulákat hőkezelés nélküli 
módszerrel juttatja a levegőbe, ezáltal megóvja az összes értékes tulajdonságát 
az illóolajoknak, miközben mikroba és csíramentes,  egészséges légkört teremt.
Ez a diffúzor egy csendes légszivattyút tartalmaz a fából készült alapban vala-
mint egy szájfúvott üveg kamrát, amely kis mennyiségű illóolaj befogadásásra 
alkalmas. A diffúzor  teljesítményszabályozóval van ellátva. 

HATÉKONY ÉS CSENDES
Az OLIA elektromos diffúzor bárhol elhelyezhető házban, irodában vagy spa 
központokban. Gyorsan fertőtleníti a levegőt  40 -100 m2 területen.  
Kiválaszthatja az illóolajokat, hogy létrehozza a kívánt hangulatot, amelyeket 
saját kedve szerint változtathat.
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Teljesítmény szabályzó
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Óvatosan helyezze be az üvegkamrát (# 2) a fából készült alapbba.  Ezután 
helyezze be a fúvókát/ sapkát (# 3) az üveglombikba. Végül csatlakoztassa az 
adaptert a hálózati aljzatba (100 / 240V 50 / 60Hertz).

FIGYELMEZTETÉS: Az üvegkamra behelyezése vagy eltávolítása előtt (# 2) 
győződjön meg róla, hogy eltávolította a forgatható fúvókát (# 3), hogy elkerül-
je a törés veszélyét. 

A FÚVOTT ÜVEGRÉSZEK NAGYON TÖRÉKENYEK! 
Helyezzen egy vagy két teáskanál illóolajat vagy illóolajkeveréket az üvegkam-
rába.  A diffúzor készen áll a működésre. 

KARBANTARTÁS
Megfelelő működéséhez elengedhetetlen, az illóolaj-diffúzor tisztítószerrel  
való kezelése. Tisztítsa meg a diffúzort havonta 1-2 alkalommal. Ehhez ürít-
se ki az illóolajat a diffúzorból, öntsön az üvegkamrába kb. két teáskanálnyi 
tisztítószert, és kapcsolja be a diffúzort 3-5 percig. Az idő eltelte után öntsük 
le a felesleges tisztítószert. Majd újra megkezdheti az illóolajok diffúzálását. 

ZAJ ÉS REZGÉS
A lehető legnagyobb mértékű zajcsökkentés érdekében javasoljuk, hogy 
különböző felületeken próbálja ki a készüléket.. Szőnyeg, szövet, fa vagy csem-
pe csökkentheti vagy növelheti a szivattyú által kibocsátott zajokat. Annak 
érdekében, hogy elkerüljük az üvegpalackba illeszkedő üvegdugó esetleges 
rezgését, lazítsuk meg kissé a lombikot a fa alapján. Finoman húzza meg az 
üveglombikot, miközben óvatosan néhány fokkal elfordítja balra vagy jobbra 
(ne forgassa el, mert ez károsíthatja a kötést).

Tartalom:
- Szájfúvott üvegkamra
- 1 diffúzor fúvóka/sapka, amely 360o-ban elforgatható
- 1 faalapú ház szivattyúval
- 1 elektromos adapter és 1 használati utasítás

Műszaki jellemzők: 
Illóolaj-porlasztó fából és fúvott üvegből, teljesítmény szabályozóval. 
Mérete:  235 mm x 85 mm
Tápellátás: 220V - 50 Hz - EC STANDARD
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A készülék használata előtt kérjük, figyelmesen olvassa el az utasításokat és 
tartsa biztonságos helyen. Mindig győződjön meg arról, hogy megfelelően 
kezeli a berendezést. 
-  Ha a szivattyú égett szagot bocsájt ki, vagy más fontos működési zavarokat  
 tapasztal, azonnal húzza ki a kábelt az elektromos konnektorból.  Várja meg  
 amíg az égett szag elmúlik, majd lépjen kapcsolatba a kereskedővel.
-  Ha a berendezés leesik, húzza ki a tápkábelt az elektromos konnektorból.
-  Ne töltse túl az üveg kamrát illóolajjal, mert elszínezheti a felületet, bútort 
 amelyen elhelyezi.
-  Az illóolaj-diffúzorot csak a kereskedője által forgalmazott speciális
 tisztítószerrel tisztítsa.
-  Ne próbálja szétszerelni vagy módosítani a berendezést, mert ezzel elveszíti  
 a kétéves garanciát.
-  Ne hajlítsa meg, ne csavarja vagy húzza meg a tápkábelt, mert ez károsíthatja  
 azt és esetleges tüzet vagy áramütést okozhat. 
-  Ne helyezzen nehéz tárgyakat a készülékre.
-  Ne zárja le az illóolaj-diffúzort az üvegfúvókán kívül mással.
-  Ne helyezze az üveg diffúzort ferde vagy instabil felületre. Leeshet,
 összetörhet és sérüléseket okozhat. 
-  Ne használja a készüléket zárt, nedves vagy poros helyeken, vagy ahol 
 erős rezgésnek van kitéve.
-  Ne tegye ki a készüléket magas hőmérsékletnek.
-  Ne hagyja a készüléket gyermekek közelében.
-  Ne porlasszon több mint 10 percig a gyermek hálószobájában, amíg 
 gyermek jelen van.
-  Ne használja a berendezést nyílt láng közelében. 
-  Ne használja a készüléket nedves helyen, és ne merítse a készüléket vízbe.
-  Óvatosan kövesse az illóolaj palackokkal kapcsolatos használati utasítást. 
-  Ne töltse túl a diffúzort (csak egy - két teáskanál illóolaj), különben az
 illóolajok visszafolyhatnak a porlasztóba a szivattyú felé.
-  Ezt a készüléket gyermekek, csökkentett fizikai, érzékszervi vagy 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.  



-  A gyermekek nem játszhatnak a készülékkel.
-  A tisztítást vagy karbantartást nem szabad felügyelet nélkül gyermekek  
 végezni. 
-  A készüléket csak az ajánlott párologtató közeggel használja. Az egyéb
 anyagok használata mérgezõ vagy tűzveszélyt okozhat. 
-  A készüléket csak a mellékelt tápegységgel szabad használni 

AZ ILLÓOLAJOKKAL KAPCSOLATOS UTASÍTÁSOK 
-  Soha ne nyelje le az illóolajokat. 
-  Minden használat után győződjön meg arról, hogy az illóolajos üveget
 megfelelően lezárta a párolgás elkerülése érdekében. 
-  Az üveget fénytől védett helyen tárolja. 
-  Ne porlasszon terhesnők vagy 6 év alatti gyermekek jelenlétében. 

A termékre vagy annak tartozékaira rögzített keresztezett szemét-
kosár szimbólum azt jelzi, hogy elektromos és elektronikus beren-
dezésekként 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 elek-
tronikus berendezések hulladékainak újrafelhasználásához és újra-
hasznosításához, amelyek potenciálisan káros hatással lehetnek a 
környezetre és az emberi egészségre. 

Ez a készülék megfelel az Európai Közösség biztonsági, higiéniai, 
környezetvédelmi és fogyasztóvédelmi követelményeinek.  



Mónika Agape Kft.
8900 Zalaegerszeg, Szívhegyi út 45.

www.aromadiffuzorok.hu 
info@aromadiffuzorok.hu 

GARANCIA 

A diffúzorra 2 év vásárlástól számított garanciát vállalunk, amely kizárólag 
a készülék rendeltetésszerű használata mellett érvényes. A rendeltetésszerű 
használat a mellékelt Kezelési Útmutatóban található. 

Az utasítások be nem tartása esetén a garancia érvényét veszti. 
Ha a garanciális időszak alatt problémák merülnek fel, kérjük, forduljon 
viszonteladójához, hogy megtudja, mit kell tennie, és hogyan kell cserélni az 
elemet.  A terméket az eredeti csomagolásában vissza kell küldeni.

FIGYELEM: a garancia nem terjed ki a törésre, sem a készülék helytelen 
használatából vagy karbantartásából eredő hibákra (az illóolajok szintje túl 
magas, a készüléket rendszeresen nem tisztítják). 

MEGJEGYZÉS: a Jótállás a garancia időn belül, lepecsételt, dátumozott, 
az eladást bizonyító számlával együtt érvényesíthető. 

Termék: .................................................................................................................

A vásárlás dátuma : ................ / ...................... /. .................................................

A viszonteladó neve és címe: ...............................................................................

Pecsét:


