
KIRI   
Aroma diffúzor és párásító hangulatvilágítással 

Teremtse meg a belső béke és nyugalom érzését, 
hűvös, illatos párával 
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Gratulálunk a madebyzen® KIRI aroma diffúzor megvá-
sárlásához. Kérjük, őrizze meg ezt a kézikönyvet, hogy a 
későbbiekben segítségére lehessen a diffúzora haszná-
latakor és karbantartás esetén. 



Erőteljes, funkcionális és stílusos. A Kiri a MADE BY ZEN valaha megalkotott ult-
rahangos aromadiffúzorai közül az első amely párásító is egyben. A szokásos 
diffúzoroknál nagyobb Kiri, növeli a levegő nedvességtartalmát, miközben ked-
venc aromáival megtölti környezetét, hogy megnyugtató menedéket teremtsen.
700 ml-es víztartállyal és nagy párakibocsájtással tökéletes otthoni, irodai, gyógy-
fürdő- és wellness kezelő helyiségek nagyobb tereinek kitöltésére illatos aromával. 
Szinte egész nap maximum 21 órán keresztül  élveheti az aromaterápia és a párá-
sítás jótékony hatását. 
A szakszerűen megtervezett, színváltoztató hangulatvilágítás beragyogja környe-
zetét, így megteremtve a nyugalom szentélyét. 
Könnyen tisztítható és felül tölthető funkcióval egyszerűen hozzá adhatja a csapvi-
zet és kedvenc illóolajat vagy parfümolaját az azonnali illatvarázshoz. Ébressze fel 
érzékeit, és érezze az aromaterápia előnyeit. A Kiri a wellnessnek elengedhetetlen 
része. 

Beépített LED-ek segítségével 
választhat meleg, környezeti 
fényt és színváltozás hangulat-
világítást, amelyek segítenek az 
ellazulásban. 
• Légzőfény, használható hogy 

segítsen a tudatos pihenésben 
• Színváltó LED hangulat 

világítás, amely megállítható 
a kedvenc színén vagy kikap-
csoltja azt. 

• Éjszakai mód (nincs fény) opció

KIRI

Időzítő beállítása 2-4 vagy 8 óra

Alkalmas bármilyen illóolajhoz 
vagy parfümolajhoz  
(Madebyzen® olajok alkalmazása 
javasolt)  

Páraszint szabályozás, ideális 
erősebb illatok térbejuttatására, ill. 
a gyors illat vagy a páratartalom 
levegőbejuttatására.

A



Modell neve: Kiri aroma diffúzor   
Modellszám: EW069
Termék mérete: Ø 154 x 192 mm
Feszültség: DC 24 V
Teljesítmény: 12 W
Víztartály: 700 ml 
Munkaidő: 20+ óra 

1. Felső búra
2. Felső betöltési rész
3. Párakivezető
4. Búra
5. Lámpa funkció gomb
6. Időzítő gomb
7. Páramennyiség szabályozó gomb
8. Vízelvezetési irány
9. Kerámia lemez
10. Víztartály
11. Maximum vízszint jelzés
12. Szellőzőzőnyílás 
13. DC csatlakozó
14. Adapter

MÛSZAKI  JELLEMZôKB



FONTOS TUDNIVALÓK HASZNÁLAT ELőTT 
1. Az aromadiffúzort sík felületre helyezze, legalább 60 cm-re a talajtól és 10 cm-re 
a faltól. Ne helyezze az aromadiffúzort fa vagy fényezett bútorra, mely víztől ill. ned-
vességtől károsodhat.
2. Tisztítás és a tartály feltöltése előtt mindig húzza ki az aromadiffúzort a hálózati 
áramforrásból. Mindig a gyári tápvezetéket használja. A kábelt mindig úgy helyezze 
el, hogy nehogy valaki elessen benne, vagy feldöntse az aromadiffúzort. Ha a táp-
vezeték sérült, kizárólag a gyártó vagy megbízottja által biztosított adapterre cserél-
hető. Ha szükséges, forgalmazójától vásárolhat új adaptert.
3. A víztartály feltöltéséhez mindig használjon megfelelő töltőpoharat. Soha ne kísé-
relje 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 vízkiöntőn keresztül, 
távol a szellőzőnyílástól. 
4. A balesetek elkerülése érdekében tartsa a berendezést gyermekektől és háziálla-
toktól távol. A berendezés közelében gyermekek csak felügyelet mellet tartózkodja-
nak, nehogy a készülékkel játsszanak. 
5.  Az aromadiffúzort gyermekek, csökkent fizika vagy szellemi képességű vagy kel-
lő tapasztalattal és ismerettel nem rendelkező személyek kizárólag a biztonságukért 
felelős személy felügyelete mellett, vagy a készülék használatára vonatkozó kellő tá-
jékoztatást követően használhatják.
6. Tartsa az aromadiffúzort olyan helyen, ahol a pára szabad távozása biztosított, 
valamint a balesetek elkerülése érdekében elektromos berendezésektől, különösen 
a vízre érzékeny készülékektől távol. 
7. Az aromadiffúzort minden használat után tisztítsa meg és mindig tartsa tisztán és 
szárazon, amikor használaton kívül van. Ne hagyjon hosszabb ideig pangó vizet vagy 
olajat a készülékben.



8. Soha ne próbálja a terméket szétszerelni vagy megjavítani, mert azzal a garancia 
érvé¬nyét veszti,és fennáll az áramütés veszélye. Amennyiben belső megtekintésre 
vagy javításra van szükség, kérjük forduljon forgalmazójához. 
9. Ha a készülék üzemeltetése közben bármi rendellenes jelenséget észlel, pl. füstöt, 
különös szagot vagy hangot, ne használja tovább a készüléket és forduljon forgal-
mazójához. 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. Hanyag kezelés-
ből keletkező károkra a garancia nem terjed ki. 
11. Mindig szobahőmérsékletű vizzel töltse fel a diffúzort és csak friss, tiszta, megbíz-
ható forrásból származó vizet használjon. Ne töltsön a víztartályba egyéb folyadékot 
vagy vegyi anyagot, kizárólag vizet és pár csepp esszenciális olajat vagy parfüm 
olajat. 
12. Soha ne érintse meg a vizet a víztartályban működés közben, mert a víz felmele-
gedhet. Ez teljesen normális jelenség különösen ha a készülék néhány órája működik. 
Ezt a vibrációs korong által létrehozott energia eredményezi. A víz nem haladhatja 
meg a 40 °C-ot de egyes modelleknél ez 50 °C-ra ( +/- 5 °C) is emelkedhet . Amint a 
pára távozik a párakivezetőn keresztül gyorsan lehül, ezért nevezik “hidegpárának”.  
13. Mindig csatlakoztassa az adaptert először az egyenáram hálózati bemenetbe, 
mielőtt az áramforráshoz csatlakoztatná. 
14. Működés közben soha ne távolítsa el a burkolatot.
15. Soha ne érjen az ultrahangos kerámia koronghoz, amíg a diffúzor be van dugva, 
mert ez komoly sérülést okozhat. 
16. Ne merítse a készüléket vízbe vagy más folyadékba, és ne próbálja mosogató-
gépben tisztítani. 
17. Csak lámpa funkció használata esetén a készenléti mód nem működik. Kapcsolja 
ki a lámpát a kézikönyv utasításainak megfelelően. 



1. Helyezze a diffúzort egyeneletes sík 
felületre. Emelje fel a búrát óvatosan 
az ábrának megfelelően. 

NE LÉPJE TÚL A MAXIMUM 
VÍZSZINTET JELZő VONALAT

HASZNÁLATI UTASÍTÁSC

2. A víztartály feltöltéséhez mindig 
használjon megfelelő töltőpoharat. 
Ne töltse a maximum vízszintet jelölő 
vonalon túl a vizet.

3. Adjon a vízhez 3-5 cseppet kedvenc 
parfümolajából vagy esszenciális olajából. 4. Helyezze vissza a fedelet.



5. Dugja be a DC csatlakozót az 
aroma diffúzorba, majd a dugajt a 
hálózatba. 

FIGYELEM: Működés közben ne döntse 
meg és ne mozgassa a készüléket, és 
ne kísérelje meg kiüríteni vagy feltölteni 
azt. 

Megjegyzés: felső töltés lehetséges.
Egyszerűen távolítsa el a felső fedelet és megfelelő mérőpohár segítségével töltse 
a tartályba a vizet a maximum jelzésig.

ITT TÖLTSE, NE A PÁRA-
KIVEZETőN KERESZTÜL



GOMBFUNKCIÓK 
LÁMPAFUNKCIÓ 
Nyomja meg egyszer a          gombot a lámpa bekapcsolásához. A KIRI meleg sár-
ga fénnyel világít, melynek intenzitása elhalványul, majd fokozatosan felerősödik. 
Nyomja meg kétszer a          gombot a színváltós hangulatvilágításhoz. A lámpa 
fokozatosan változtatja színét a színspektumon. 
Nyomja meg háromszor a          gombot a szín megállításásához. 
Nyomja meg négyszer a          a lámpafunkció kikapcsolásához. 

PÁRAFUNKCIÓ  
A csúszka használatával állíthatja a páramennyiséget. Ideális az erősebb illatok-
hoz, intenzívebb illatszóráshoz vagy magasabb pára légtértérbe juttatásához. 
A pára üzemmódok közötti váltáskor néhány másodpercbe telik, amíg a pára 
mennyisége megváltozik, szabad szemmel nem mindig látható. Az üzemidő attól 
függ hogy melyik páramódot választja. A magas páramennyiség esetén az üzem-
idő kevesebb lesz, mint az alacsonyabb párafokozat esetén. 

1. pozíció – alacsony 
páramód üzemidő: 
kb. 18-20 óra

2. pozíció – közepes 
páramód üzemidő: 
kb. 11-15 óra

3. pozíció – magas 
páramód: üzemidő: 
kb. 7-10 óra



Megjegyzés: ha alacsony a vízszint egy piros jelzőfény villogni kezd, jelezve, hogy 
a tartályban nincs elengendő víz a működéshez kiválasztott páramódban. Amikor 
ezt észleli egyszerűen állítsa a csúszkát kikapcsolt helyzetbe, töltse fel újra a tartályt 
vízzel és folytassa a kívánt műveletet. 
Normál üzemmódban a KIRI automatikusan kikapcsol, ha a vízszint alacsony lesz.  
A pára csúszkáját víz kifogyása után vissza kell állítani a kikapcsolt helyzetbe, majd 
újraindítás előtt újra kiválasztani az ön által kívánt páramódot. 

Kérjük vegye figyelembe hogy a pára és a lámpa funkciók egymástól függetlenül 
működnek. Ez lehetővé teszi a lámpa kikapcsolását miközben a párásítás folyik így 
ideális éjszakai használatra. 
Azt is vegye figyelembe hogy az automatikus kikapcsolás csak akkor működik, 
ha a párafunkciót használja. Csak lámpafunkció használatakor manuálisan kell 
kikapcsolnia a LÁMPA gomb háromszori megnyomásával vagy 3 másodpercig  
tartó nyomvatartásával. 



IDőZÍTő FUNKCIÓ 
A párafunkció használatakor az időzítővel beállíthatja a párásítás kívánt időtar-
talmát. 
MEGJEGYZÉS: Az időzítő vezérlés csak akkor működik, ha a párafunkció bevan 
kapcsolva. 
Nyomja meg egyszer az         gombot egy zöld fény kigyullad. Jelezve a két órás 
időzítő beállítását. A KIRI két órán át párásít, ha a víztartályban elegendő meny-
nyiségű víz van. 
Nyomja meg kétszer a         Gombot egy sárga fény kigyullad, jelezve a négy 
órás időzítő beállítását. A KIRI négy órán át párásít, ha a víztartályban elegendő 
mennyiségű víz van. 
Nyomja meg háromszor a         Gombot egy piros fény kigyullad, jelezve a nyolc 
órás időzítő beállítását. A KIRI nyolc órán át párásít, ha a víztartályban elegendő 
mennyiségű víz van. 
Az időzítő kikapcsolásához 3 másodpercig tartsa nyomva a          gombot. 



TERMÉKJELLEMZôKD

A KIRI  aroma diffúzor a környezetét újító módon tölti be kellemes illattal. A 
magas frekvenciájú rezgések által a vizet és olajat apró részecskékre bontja, 
melyek ilyen formában hatékonyan oszlanak szét a közvetlen környezeté-
ben.
• Aroma diffuzor: Használhatja hangulatvilágítással vagy fény nélkül is, így  

ideális éjszakai használatra.  
• Párásító: nagyobb páramennyiség légtérbe juttatására alkalmas
• Éjszakai fény: használhatja párafunkció nélkül 
• Páramennyiség szabályozás: a csúszka segítségével páraszint állítható
• Időzítő funkció: 2, 4 vagy 8 órás párásítás választható
• Könnyű felső betöltés: búra eltávolítás nélkül utántölthető
• Csendes működés
• Biztonságos automata kikapcsolórendszer lekapcsol,  ha a víz a mini-

mum szint alá esik. 
• Könnyű tisztítani és használni
Megjegyzés: az automata kikapcsolórendszer csak lámpafunció használa-
takor nem működik. 



KARBANTARTÁSE

1.Győzödjön meg 
róla, hogy a lámpa 
és a párafunkció 
kikapcsolt állapot-
ban van és húzza 
ki a csatlakozót a 
készülékből majd a 
konnektorból.

2. Távolítsa 
el mind a 
belső mind 
a külső 
búrát. 

FIGYELEM: NE A SZELLőZőNYÍLÁS 
FELőL ÜRÍTSE KI A VÍZTARTÁLYT 

3. Ürítse ki a víztartályt a 
vízelvezetőn keresztül a nyíl 
irányába. 

4. Használjon pamut tisztító pál- 
cikát vagy puha ruhát a tisztításhoz. 

Figyelem: Tisztítás előtt mindig kapcsolja ki a készüléket és húzza ki az áramforrásból.
Mindig tartsa tisztán és szárazon az aroma diffúzort, amikor használaton kívül van. 
Soha ne hagyjon hosszabb időre pangó vizet vagy olajat a víztartályban. Szükség 
esetén, pl. makacs olajlerakódásoknál, alkohollal nedvesítse be a tisztítópálcát. 
Ha az aroma diffúzor nem párásít (vagy kevés a pára mennyisége), tisztítsa meg a 
kerámia lemezt. Tisztításkor különösen figyeljen oda hogy ne kerüljön víz DC csat-
lakozóba.
Folyadék nem szándékos kiömlése: amennyiben az aromadiffúzor használat köz-
ben felborul, kövessék kérem a következő lépéseket, hogy elkerüljék a helytelen 
működést. Húzzák ki az áramforrásból és vegyék le óvatosan a burkolatot. Rázzák 
ki a maradék folyadékot a tartályból. A diffúzort óvatosan fordítsák fel, hogy a 
készülék belsejéből a víz kifolyhasson, azután hagyják a diffúzort 24 órán keresztül 
egy jól szellőző helyiségben alaposan kiszáradni.



HIBAELHÁRÍTÁSF

Hibajelenség Lehetséges ok Megoldás

Nincs pára, 
vagy jelentősen 
kevesebb a 
pára

A készülék nincs áramforráshoz 
csatlakoztatva.

Dugja be az adaptert és nyomja 
meg a be-/kikapcsoló gombot.

A vízszint alacsonyabb a 
vízszintérzékelőnél.

Töltse újra a tartályt csapvízzel. 
Ügyeljen rá, hogy ne töltse túl a vizet 

a maximum szintjelzésen.
A víz mennyisége meghaladja 

a maximális megengedett 
vízszintet.

Óvatosan távolítsa el a felesleges 
vizet a kiöntő nyíláson keresztül.

Olajlerakódás lehet a kerámia 
lemezen.

Tisztítsa meg a kerámia lemezt vízzel 
és tiszta kendővel.

A párásító kimenet eldugult. Tisztítsa meg a fedél belsejét tiszta 
vízzel.

A készülék nem 
kapcsol be

Nincs elegendő víz a víztar-
tályban.

Töltse fel a víztartályt a maximum 
szintig, ügyelve, hogy ne töltse túl.

Előfordulhat, hogy a kábel 
nincs megfelelően csatlakoz-

tatva.

Húzza ki a tápkábelt és próbálja 
megfelelően csatlakoztatni.

Víz szivárog a 
készülékből

A fedél nincs megfelelően a 
helyén. 

Távolítsa el a fedelet, és próbálja 
meg újra visszahelyezni. 

A készülék megbillent vagy 
felborult.

Kövesse a folyadék véletelen kiöm-
lése utasításait. 

A hőmérséklet alacsony, vagy 
nagy a 

páratartalom

Ilyen körülmények között a 
pára időnként vízcseppekké 

kondenzálódhat. 
A keletkező pára intenzitása és mennyisége változhat, mely nem szokatlan jelenség és 
nem számít a készülék meghibásodásának. A páramennyiséget befolyásoló tényezők 
többek között: vízminőség, páratartalom, hőmérséklet és légmozgás.



GARANCIAG

A készülékre 12 hónap garancia van a jelen útmutatónak megfelelő, rendeltetés-
szerű használat mellett jelentkező gyártási hibákra vonatkozóan. Baleseti károkra 
a garancia nem terjed ki. A garancia a vásárlástól számítva 12 hónapig érvényes. 
Amennyiben bármi gondja van a készülékkel a garancia időtartama alatt, kérjük 
vegye fel a kapcsolatot forgalmazójával, a karbantartás, vagy a garanciális igé-
nyek érvényesítése miatt. Ehhez szüksége lesz a vásárlást igazoló számlára, ezért 
azt a jelen használati útmutatóval együtt őrizze meg.

A maró hatású olajok, mint például a citronella, károsíthatják a készüléket, ha a tar-
tályban lerakódik. Ilyen károkra a garancia nem terjed ki. Ezt az aromadiffúzorból 
minden használat után ki kell tisztítani. 

FONTOS!
A madebyzen® ultrahangos diffúzorok megfelelnek a WEEE irányelv-
nek. Az elektromos- és elektronikusan használt berendezésekre vonat-
kozó 2012/19/EU európai irányelvek alapján ezt a készüléket nem sza-
bad háztartási hulladékként kezelni.

Az elektromos berendezések jelentős hulladékforrást jelentenek és nem megfelelő 
újrahasznosításuk káros hatással lehet a környezetre, míg újra hasznosításuk esetén 
az erőforrásokat újra fellehet használni. 
Az elektromos hulladékot el kell különíteni a többi hulladéktól, hogy megfelelően 
újrahasznosítsák. Amikor a KIRI  aroma diffúzor élettartalma lejár, kérjük helyezze az 
elektromos termékek újrahasznosításához megfelelő gyűjtőhelyre. 




