
Egészséges és környezetbarát
AROMADIFFÚZOR



MŰKÖDÉS 
Ez az innovatív és egyedi tervezésű aromadiffúzor az új 
divatot és modern tudományt átülteti az orientális és nyu-
gati kultúrák szellemiségébe. 

A víz és esszenciális olaj keverékét mikrorészecskék millió-
ira bontva a légáramlat teljes mértékben szétoszlatja az 
esszenciális olaj aktív összetevőit, melyek így sokáig meg-
maradnak a térben, testünk azokat könnyedén magába 
szívja.

Az aromaterápia hatása alatt elménk fokozatosan meg-
nyugszik, és közben bőrünk hidratálásáról is gondosko-
dunk. 



TERMÉKJELLEMZŐK 
Termék mérete: ø150x128mm
Feszültség: 24V DC
Teljesítmény: 12W
Víztartály kapacitása: 80ml

01. Szellőzőnyílás
02. Kerámia lemez
03. Víztartály
04. Diffúziós kúp
05. Max. vízszintet jelölő vonal
06. Vízkiöntő jelzés
07. Párakimenet
08. Gomb
09. DC Jack aljzat
10. Kapcsoló adapter



ÜZEMELTETÉS 
FONTOS TUDNIVALÓK HASZNÁLAT ELŐTT

ß  Helyezze az aromadiffúzort száraz, egyenletes felületre.

ß NE HASZNÁLJON az aromadiffúzor tisztításához tisztítószert, 
oldószert, vagy egyéb agresszív szereket.

ß A víztartály feltöltéséhez csak tiszta, szobahőmérsékletű 
desztillált vizet használjon.

ß Karbantartás és tisztítás előtt mindig húzza ki a készüléket az 
áramforrásból.

ß A maró hatású olajok, úgy mint a Citrus, Citronella és Cit-
rom kerülendők, mivel azok tartósan károsíthatják a készü-
léket.



1. Vegye le a diffúziós kúpot. 2. Töltsön desztillált vizet a 
víztartályba (maximum 80ml).

NE LÉPJE TÚL A MAX. 
VÍZSZINTET JELÖLŐ 
VONALAT



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

4. Helyezze vissza a diffúziós 
kúpot.



5. Dugja be az adap-
tert és nyomja meg a 
(bekapcsológomb ikon) 
gombot.

Figyelem! Működés közben ne 
döntse meg vagy mozgassa az 
aromadiffúzort, ne kísérelje meg 
azt kiüríteni vagy feltölteni.

Billenőkapcsoló szemléltetése:
1

Készülék bekapcsolása 
(Párásítás bekapcsolva/ 

Fény váltakozó színű)

3
Világítás kikapcsolása 

(Párásítás 
bekapcsolva)

2
Szín rögzítése 

(Párásítás bekapcsolva)

4
Készülék kikapcsolása 
(Párásítás és világítás 

kikapcsolva)
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Gratulálunk, hogy megvásárolta az ultrahangos aroma-
diffúzort.

Kérjük, őrizze meg ezt az útmutatót további használatra és 
karbantartási tudnivalókért.



1. Nyomja meg a       
gombot a készülék kikap-
csolásához, majd húzza ki az 
adaptert. 2. Vegye le a diffúziós kúpot.

KARBANTARTÁS



3. Öntse ki a vizet a vízürítő jelzést követve. 

FIGYELEM! 
SOHA NE A SZELLŐZŐ-
NYÍLÁSNÁL ÖNTSE KI 
A VIZET.

4. Nedves ronggyal törölje át a készülékház külsejét. 
A víztartály tisztításához használjon tiszta tisztító pálci-
kát vagy rongyot. 

Javasolt a víztartályt kiüríteni, átöblíteni és 
szárazra törölni minden alkalommal, amikor 
másfajta esszenciális olajra vált. 



HIBAELHÁRÍTÁS
Hibajelenség Lehetséges ok Megoldás

Nincs pára

A készülék nem csatlako-
zik az áramforráshoz.

Csatlakoztassa a készü-
léket az áramforráshoz, 
majd nyomja meg a          
      gombot.

Nincs elegendő mennyi-
ségű víz a víztartályban.

Pótolja a vizet, míg ele-
gendő mennyiségű lesz.

Túl sok víz van a víztar-
tályban (több, mint 80ml)

Öntse ki a felesleges vizet.

A párakimenetet eldugí-
totta a vízből keletkezett 
hártya, vagy egyéb 
szennyeződés.

Gondoskodjon a páraki-
menet szellőzéséről.

A kerámialemez 
elöregedett kb. 3000 óra 
üzemidőt követően.

Vegye fel a kapcsolatot 
helyi forgalmazójával.



FIGYELMEZTETÉS 
ß  Ha a készülék üzemeltetése közben bármi rendellenes jelen-

séget észlel, pl. füstöt, különös szagot vagy hangot, ne hasz-
nálja tovább a készüléket, a balesetek, úgy mint tűz vagy 
áramütés, elkerülése érdekében. Azonnal húzza ki a hálózati 
adaptert és forduljon forgalmazójához, ahol a készüléket vá-
sárolta. 

ß Soha ne csomagolja az adaptert vagy az aromadiffúzort ru-
hába vagy papírba, mivel így a hőt nem tudja megfelelően 
eloszlatni, mely deformálódáshoz vagy tűzhöz vezethet.

ß Soha ne próbálja a terméket szétszerelni vagy megjavítani. 
Amennyiben belső megtekintésre vagy javításra van szükség, 
kérjük, forduljon forgalmazójához.

ß Tartsa a készüléket gyermekektől távol, hogy elkerülje az 
esetleges sérüléseket vagy áramütést.

ß Az aromadiffúzort gyermekek, csökkent fizikai, érzékelő 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.


