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TARTALOM

Gratulálunk, hogy a madebyzen™ Opos 2 
aromadiffúzort választotta. Kérjük, őrizze 
meg ezt az útmutatót további használatra 
és a karbantatási tudnivalókért.



AZ OPUS 2 AROMADIFFÚZOR

Engedje meg  hogy  nyugodtan  és békésen  induljon  napja.  Élvezze a jó 
közérzetet és a pihentető alvás érzését.

Képzelje el kedvenc illatát egy lágy hangulatvilágítással. 

Innovatív technológiát ötvöz az ősi aromaterápiával, ami után frissen és 
kipihenten ébred. Hangulatvilágítással és érintőgombos technológiával.
Ez az elegáns Aroma Diffúzor beépített digitális órával és egyszerűen 
használható funkciókkal rendelkezik. A hangulati fény a színek spektrumán 
keresztül változtatható amelyet a készülék tetején stílusosan megjelenít. 
Az Opus 2 Diffúzor másik értékes funkciókja a 30, 60, 120 és 180 perces 
időzítő beállítás, ami ideális meditációhoz aromaterápiás kezelésekre 
vagy egyszerűen ha lefekvéshez készül.
Az Opus 2 Aroma Diffúzort éjjel is használhatja fénnyel vagy anélkül is 
hogy felébresztve érzékeit kipihenten ébredjen ami segít, hogy jól induljon 
a napja. Egyszerűen adjunk hozzá csapvizet és néhány cseppet kedvenc 
illóolajából.
Opus 2 Diffúzor egy gombnyomással azonnal felszabadítja a hűvös 
vízgőzt a légkörbe, hogy kényeztesse érzékeit és lehetővé tegye hogy 
egy nyugtató világba kerüljön belső egyensúlyával. Ez a legjobb módja 
annak hogy illatosítsa légkörét mivel az illatanyagot nem éri hő igy nem 
kezd el bomlani összetétele.

Az Opus 2 Diffúzor automatikusan kikapcsol, amikor a vízszint nem éri el 
a minimum szintet. Igy teljes biztonsággal és ideálisan használható 
gyerekek vagy háziállatok környezetében.
 
Madebyzen egy brit tervezők által ihletett márka akik folyamatosan 
feljesztik és javítják az új termékek, amelyek globálisan megfelelnek a 
legmagasabb minőségi követelményeknek.
Köszönjük, hogy megvásárolta a Madebyzen Opus 2 aromadiffúzort.



FUNKCIÓK

Kiegészítők

Érintőgombos Technológia - Amint bekapcsolja az Opus 2 Aroma Diffúzort-t, a 
panel LED visszajelzők jelzi működését amelyet érintőgomjának segítségével 
aktiválhat.

Aroma diffúzor - Élvezze a tökéletes aromaterápiás élményt ebből a kis elegáns 
eszközből a kedvenc Illatjával vagy Illóolajjával. Az Opus 2 fejlett ultrahangos 
technológiát használ, amely magas frekvenciájú rezgésekkel a vizet és az olajat 
finom ködé alakítja.
Megnyugtató és terápiás légkört teremtve. Hőforrás nélkül.

A párásító - illóolajokkal vagy anélkül is használható így még mindig élvezheti a 
párásító köd egészségügyi előnyeit, ami ideális a mai központi fűtés és 
légkondicionálás által létrehozott szárazság elleni küzdelemben.

Hangulatvilágítás - A lágy, színváltozó LED-es világítás, csodálatos környezetet 
teremt a közvetlen környezetében. A LED-ek a diffúzor tetején, lágy 
szinárnyalatú fényekkel fokozzák a hangulatot.

Időkijelzés - A digitális óra LED kijelzője az érintőképernyő fölött, kényelmet és 
hatékonyságot biztosít

Ébresztőóra - Ébredjen a kedvenc illatához és a hangulatvilágításhoz 
megfelelően ébresztőórával. A riasztás aktiválása közben lágy hangjelzés 
hallható.
Illat Időzítő - Az időzítő 30/60/120/180 percre állítható. Az Opus 2 
automatikusan leáll az idõszak végén. Ez a funkció lehetővé teszi, hogy szükség 
szerint válasszon ki egy időzített ciklust az illat diffúzálására.



Vízelvezető

Víztartály

Led Idő kijelzés

Led Fény

Készülék ház
Kezelő panel

Köd kimenet

Műszaki jellemzők

Terméknév: Opus 2 Aroma Diffúzor Ébresztő Órával 
Modellszám: EW9970
Hálózati feszültség: AC:110-240V, 50/60HZ DC: 24V
Víztartály kapacitása: 150 ml
Teljesítmény: 12 W
Méret: 138x138.162mm
Nettó tömeg: 0.46Kg
Lefedett terület : kb



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. 
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.

FONTOS TUDNIVALÓK HASZNÁLAT ELŐTT:



ÜZEMELTETÉS

NE próbálja a diffúzort a tetején megtölteni vízzel.
Mindig távolítsa el a fedelet mielőtt feltöltené a 
víztartályt.

Távolítsa el a fóliát mielőtt 
bekapcsolná

1 Távolítsa el a fedelet

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



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

4. Helyezze vissza a tetőfedelet.

5. Csatlakoztassa az 
áramellátást a csatlakozóhoz 
majd csak ezután a hálózatba.



Beállítás

BEKAPCSOLÁS: Nyomja meg az      gombot az Aroma Diffuser 
bekapcsolásához és kikapcsolásához. A LED-es fény a pirosról zöldre 
vált, és jelzi, ha az Aroma diffuser be van kapcsolva. 
ÉBRESZTŐ ÓRA: Az ébresztési mód bekapcsolása - Nyomja meg 
egyszer a      gombot. A LED a pirosról zöldre vált, és jelzi, hogy a 
riasztás funkció be van kapcsolva. Nyomja meg újra a      gombot a 
riasztás funkció kikapcsolásához. A LED-jelzőfény piros, ha a riasztás 
funkció ki van kapcsolva. 
A RIASZTÁSI IDŐ BEÁLLÍTÁSA: Tartsa lenyomva a     gombot néhány 
másodpercig, hogy a készülék belépjen az Óra beállítási módjába. Egy 
rövid hangjelzés hallatszik, amely jelzi, hogy a Beállítási mód be van-e 
kapcsolva, és a LED Time panel villogni kezd. Használja a      értéket a 
perc beállításához, és használja a      gombot az óra beállításához, 
miközben a LED kijelző villog. Miután kiválasztotta a megfelelő riasztási 
időt - a LED kijelző néhány másodpercig villogni fog, és automatikusan 
visszatér az idő kijelzéséhez. Vagy nyomja meg a      pár másodpercig, 
hogy megerősítse az ébresztési időt. Miután elérte az ébresztési időt, az 
Opus 2 kb. 60 másodpercig halkan hangjelzést ad, és az Aroma 
Diffúzor és a hangulatfény egyidejűleg aktiválódik. 60 másodperc 
elteltével a csipogás leáll, és az Aroma Diffúzor és a hangulatfény 
folyamatosan addig folytatódik, amíg ki nem kapcsolja, vagy amíg a 
vízszint alacsony. Ha az Aroma Diffúzor belsejében nincs víz, akkor 
automatikusan készenléti üzemmódba lép. 
MEGJEGYZÉS: Ha nincs elegendő víz a tartályban, miután elérte az 
ébresztési időt, a riasztás aktiválódik és kb. 60 másodpercig lágy 
hangjelzés hallható. Az Aroma Diffúzor és a hangulatfény csak akkor 
aktiválódik, ha elegendő víz van a tartályban.



HANGULATFÉNY: Nyomja meg a      gombot a LED Mood 
világítás bekapcsolásához és kikapcsolásához. A lámpa gomb a 
pirosról zöldre vált, és jelzi, ha a hangulatfény funkció be van 
kapcsolva. A Hangulatfény az Aroma Diffúzorral csak működik, és 
ha elegendő víz van a víztartályban. Ez egy biztonsági funkció és 
normális.

Nyomja meg ismét a      gombot a Hangulatfény kikapcsolásához.

Amikor a Hangulatfény funkció be van kapcsolva, a LED világít a 
víztartály belsejében, én fokozatosan váltakozik a választható 
színeken.
ELALVÁSKAPCSOLÓ: Érintse meg a      értéket az illatidőzítő 
beállításához. Érintse meg ismételten a gombot az illatidőzítő 
beállításának megváltoztatásához, vagy kikapcsolásához. Az 
időzítő sorrendje: 30, 60, 120, 180 perc és OFF. Megjegyzés: Ez 
a funkció nem fog működni anélkül, hogy elegendő víz lenne a 
tartályban, mivel az Aroma Diffúzor készenléti üzemmódba lép, 
miután a vízszint alacsony.
AZ IDŐ BEÁLLÍTÁSA AZ ÓRÁN: Tartsa lenyomva a      néhány 
másodpercig, hogy belépjen az Óra beállítási módjába. Egy rövid 
hangjelzés hallatszik, amely jelzi, hogy a Beállítási mód be van-e 
kapcsolva, és a LED panel villogni kezd. Használja a     értéket a 
perc beállításához, és használja a      gombot az óra 
beállításához, miközben a LED kijelző villog. Miután kiválasztotta 
a megfelelő időt - a LED-kijelző folyamatosan villog néhány 
másodpercig, és automatikusan visszatér az idő kijelzéséhez. Vagy 
nyomja meg a      gombot néhány másodpercig az idő 
megerősítéséhez. MEGJEGYZÉS: Az időtartamokat 24 órás 
időrendi rendszerrel állítják be. Például: az 1 óra ; 13:00 
kijelzéssel jelenik meg

Lorem ipsum



Karbantartás

3. Puha, tiszta ruhával tisztítsa meg 
alaposan a víztartály belsejét. Tisztítsa 
meg a lemezterület felületét. Mindig 
tartsa tisztán és szárazon az Aroma 
Diffuser-t, ha nincs használatban.

2. Távolítsa el és öblítse le 
alaposan a víztartályt, hogy 
eltávolítsa az üledéket és a 
szennyeződéseket. Törölje tisztára 
és szárazra tiszta, puha ruhával 
vagy papírtörölközővel.

1. Kapcsolja ki a készüléket, és 
húzza ki a készüléket a 
konnektorból. Ezután emelje le a 
felső fedelet.



Hibaelhárítás

  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.

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

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. 


