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ALKALMAZÁSSAL KAPCSOLATOS ÓVINTÉZKEDÉSEK

A készülék használata előtt gondosan olvassa el az alábbi óvintéz-
kedéseket. Mindig győződjön meg arról, hogy megfelelően kezeli 
az eszközt.

A használati útmutatóban a készülékre hivatkozik: 
• Műanyag diffúzor
• Elektromos transzformátor

-  Ne helyezze a készüléket lejtős vagy instabil bútorokra, mert 
 az leeshet, törést és sérülést okozhat.
-  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 készülék leesik, húzza ki a tápkábelt a konnektorból.
-  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 tegye ki a készüléket magas hőmérsékletnek.
-  Tartsa távol a készüléket gyermekektől.
-  Szigorúan tartsa be az egyes illóolajokra vonatkozó 
 felhasználási óvintézkedéseket.
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-  Ne merítse a készüléket vízbe.
-  Ne ejtsen illóolajokat a készülék külsejére.
-  Ne használja a készüléket zárt, nedves vagy poros helyeken, 
 vagy ahol erős rezgésnek van kitéve.
-  Ne használja a készüléket nyílt láng közelében.
-  Csak csapvizet használjon.
-  Ne használjon sótalanított vizet.
-  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. Tisztítása és
 használata nem engedett gyermekek számára felnőtt felügyelet 
 nélkül. 
-  A készüléket csak a mellékelt tápegységgel szabad használni
-  Ezt a készüléket csak a készülékben található jelölésnek 
 megfelelő biztonságos extra kisfeszültségen szabad használni. 
-  Ne használjon szintetikus úton előállított illatokat. Használjon 
 csak 100% tiszta természetes illóolajokat. 
-  Ne adjon 6 cseppnél többet az olajból a vízhez.. A nagyobb
 mennyiségű illóolaj károsíthatja a készüléket. 
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INFORMÁCIÓK

Ez a készülék ultrahang technológia segítségével porlassza el 
a vizet. Csak néhány csepp illóolajat  ( 5-6 csepp ) tegyen a 
víztartályba. 

A csomag tartalma: 
1. Ocelia diffúzor test
2. Adapter
3. Használati útmutató

FEDŐ 

PÁRA FÉNY
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INFORMÁCIÓK

PÁRA 

CSATORNA

VÍZTARTÁLY SZELLŐZŐ
 NYÍLÁS

ZÁRÓ JELEK
ALAP

LÉGBEVEZETŐ 
VENTILLÁTOR 

CSATLAKOZÓ
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HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 

1. Helyezze a készüléket 
egyenes, sima felületre, 
óvatosan forgassa el a fedőt 
az óramutatójával ellentétes 
irányba. 

2. A melléklet adaptert 
csatlakoztassa a készülék 
alján található bemenetbe, és 
ismét helyezzze azt le. 

3. Mérőpohár segítségével 
töltse fel csapvízzel a víztartályt. 
Soha ne lépje túl a maximum 
szintet. 
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HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 

4. Cseppentsen 5-6 csepp 
illóolajat a vízbe. 

5. Óvatosan csavarja vissza 
a fedőt, és csatlakoztassa a 
készüléket a hálózathoz. 

6. A párásítás bekapcso- 
lásához nyomja meg a MIST 
gombot, a világítás bekap-
csolásához a LIGHT gombot. 

A diffúzor automatikusan leáll, ha a víz mennyisége a mini-
mum szint alá süllyed.  A víztartály újratöltésével a készülék 
újra használható. 
Ha a készüléket megpróbálja elindítani miközben nincs 
benne víz, három sípoló hangjelzést fog hallani. 
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HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 

LÁMPA FUNKCIÓ
- Nyomja meg egyszer:  a lámpa/ LIGHT gombot a 
váltakozó színű hangulatvilágítás bekapcsol
- Nyomja meg mégegyszer: a készülék az adott 
színen megáll.
- A Light gomb többszöri megnyomására a világítás 
összes színén megáll, majd sípoló hang mutatja a 
fény nélküli üzemmódot. 
- Tartsa 3 másodpercig nyomva a LIGHT gombot a 
fény azonnali ekapcsolásához. 

PÁRA FUNKCIÓ
- A MIST gomb egyszeri megnyomására a párásítás 
elindul egy zöld színű lámpa jelzi szakaszos 
üzemmódját. A diffúzor 10 másodpercig működik 
és tíz másodpercre leáll. 
- A MIST gomb másodszori megnyomására a 
készülék folyamatos üzemmódra vált. Ezt egy piros 
lámpa jelzi.
- A MIST gomb harmadik megnyomásra  a 
párásítási funkció leáll. 
- A MIST gomb folyamatos nyomvatartásával a 
készülék kikapcsol. 

MEGJEGYZÉS:  Az aromadiffúzor legjobb működése érdekében 
javasoljuk, hogy csapvizet használjon. Soha ne használjon sótalanított, 
só vagy ásványianyagtartalmú vizeket. 
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TISZTÍTÁS 

1. Nyomja meg a MIST gombot pár másodpercig a készülék
        kikapcsolásához. 

2. Húzza ki az adaptert a konnektorból. 

3. A készülék aljából is húzza ki az adaptert anélkül, hogy a 
        készüléket felfordítaná, hogy elkerülje a vízkiömlést. 

4. Távolítsa el a műanyag fedőt és ürítse ki  a tartályban maradt 
vizet. 

5. Tisztítsa meg az ultrahangos tárcsát fültisztítópálca segítségével,
        majd a tartály belsejét nedves törlőkendővel/ pamut ruhával. 
        A makacsabb olajlerakódások esetében használjon alkoholt. 

Javasoljuk a készülék tisztítását 3 naponként illetve illóolaj 
váltáskor. 

Bizonyosodjon meg róla hogy jól visszahelyezte-e a műanyag fedelet 
mielőtt újra használná a készüléket. 
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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.  

Műszaki adatok: 
Teljesítmény: 110V – 240 V 
Mérete: ∅ 100 mm x 140 mm 
Víztartály: 120 ml 
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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:
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Mónika Agape Kft.
8900 Zalaegerszeg, Szívhegyi út 45.

www.aromadiffuzorok.hu 
info@aromadiffuzorok.hu 


