
OSKA
Kerámia aromadiffúzor 

hangulatvilágítással és App-vezérléssel
Teremtse meg a belső béke és nyugalom érzését 

hűvös, illatos párával



Gratulálunk, hogy a madebyzenTM OSKA aromadiffúzort választotta. 

Kérjük, őrizze meg ezt a használati útmutatót a későbbi használatra.
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AZ OSKA AROMADIFFÚZOR
A

 Az Oska aromadiffúzor megjelenését az északi skandináv stílus inspirálta. Időtlen,
 hagyományos, egyszerű és igényes alakja mélyen a természet érzéki észlelésében 
 gyökerezik. Természetes kerámia adja az egésznek a luxus és kézműves művészet érzését, 
 mialatt az App-pel vezérelt hangulatvilágítás az északi tájakon gyakran előforduló 
 természetes fényjátékok jelenségét tükrözi vissza. Esztétikusan vonzó és modern
  megjelenésével az Oska aromadiffúzor minden lakásnak és berendezésnek egy csipetnyi
 természetes eleganciát kölcsönöz. 

Az Oska aromadiffúzor színváltó hangulatvilágítással rendelkezik, mely segít Önnek az ellazulásban. Ez az 
elegáns diffúzor az Ön által választott illattal tölti meg otthonát, míg a teret színes fénye beragyogja. 

Az Oska Bluetooth-csatlakozóval is rendelkezik, így Ön mobil készüléke segítségével (vagy egy másik 
Bluetoothra alkalmas készülékről) vezérelheti mind az illatpárát mind a fényt. A hangulatvilágítás teljes 
színskálán halad át. Egyaránt kiválaszthatja kedvenc színét és a diffúzort akár fény nélkül is használhatja, 
ami ideális választás az éjszakai üzemeltetés során. Az illatpárát készüléke segítségével is vezérelheti, mely 
által választhat a párásítás időtartama és szakaszos üzemmódja között.

Azáltal, hogy Ön egyszerűen csapvizet tölt a készülékbe majd cseppent néhányat a kedvenc illatából vagy 
esszenciális olajból, az Oska aromadiffúzor nyugodt atmoszférát teremt. Ultrahang technológia 
segítségével finom illatpárát állít elő, mely serkenti az érzékeket és lehetővé teszi, hogy Ön elmerüljön a 
belső kiegyensúlyozottság nyugodt világában.  

Ez a ma ismert legjobb módja annak, hogy bármely illatot a levegőbe juttassunk, hisz közvetlen hőforrás 
nélkül az esszenciális olajok nem vesztenek hatékonyságukból. 

Az illatpárát és fényt közvetlenül az Oska aromadiffúzoron is állíthatjuk. 

A hangulatvilágítást párásítás nélkül is bekapcsolhatjuk, így az Oska dekoratív hangulatvilágításként vagy 
éjjeli lámpaként is tökéletes. Éjjeli üzemmódban (fény nélkül) az áramot jelző gomb biztonsági okokból 
tovább világít. 

Az illatpára szabályozására szakaszos üzemmód is rendelkezésre áll, ami ideális erősebb illatok használata 
esetén, vagy az üzemidő meghosszabbítására.

Az Oska automatikusan kikapcsol, ha a víztartályban a víz egy bizonyos szint alá kerül. Így használata 
teljesen biztonságos, gyermekek és házi kedvencek közelében is ideális.

Kezdje el az “érzékek utazását”……..

Köszönjük, hogy megvásárolta a madebyzenTM Oska aromadiffúzort. 



Modellszám: EW1502

Termék neve: OSKA

Méret:  ф 100 mm x 224 mm

Hálózati feszültség: DC 24 Volt egyenáram

Teljesítmény: 10 W

Víztartály kapacitása: 100 ml

Üzemidő: legalább 4 óra

01. Külső burkolat       02. Belső burkolat

03. Fénykapcsoló gomb       04. Párásítás gomb

05. Vízkiöntő rovátka       06. Egyenáram-hálózati bemenet

07. Levegő bemenet       08. Hálózati adapter

09. Vízleeresztő oldal       10. Szellőzőlyuk

11. Víztartály        12. Alsó rész

13. Max. vízszintet jelző vonal     14. Kerámialemez

MŰSZAKI JELLEMZŐK
B
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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 a nedvességtől 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 tápvezeték sérült, 
kizárólag a gyártó vagy megbízottja által 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 a vízlefolyó oldal 
irányába, távol a szellőzőnyílástól. 

4. A balesetek elkerülése érdekében tartsa a berendezést gyermekektől és háziállatoktól 
távol. A berendezés közelében gyermekek csak felügyelet mellet tartózkodjanak, nehogy a 
készülékkel játsszanak. 

5. Az aromadiffúzort gyermekek, csökkent fizika, 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.

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 mindig tartsa tisztán és szárazon, amikor használaton kívül van. Ne 
hagyjon hosszabb ideig pangó vizet vagy olajat a készülékben.

HASZNÁLAT ELŐTTI FONTOS TUDNIVALÓK:



8. Soha ne próbálja a terméket szétszerelni vagy megjavítani, mert ezáltal megszűnik a 
garancia és áramütés veszélye áll fenn. 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. Hanyag kezelésből 
keletkező károkra a garancia nem terjed ki. 

11. Mindig szobahőmérsékletű vizzel 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 olajatvagy parfüm olajat. 

12. Mindig csatlakoztassa az adaptert először az egyenáram hálózati bemenetbe, mielőtt az 
áramforráshoz csatlakoztatná. 

13. Működés közben soha ne távolítsa el a burkolatot.

14. SOHA ne nyúljon az ultrahangos kerámia lemezhez, míg a diffúzor a hálózati 
áramforráshoz csatlakozik, mivel az súlyos sérüléseket okozhat.

15. Soha se merítse a készüléket vízbe vagy más folyadékba. NE próbálja az aromadiffúzort 
mosogatógépben tisztítani.

16. Csak világítási üzemmódban a készenléti üzemmód nem működik. A következő 
utasításoknak megfelelően kapcsolja ki a lámpát.

17. Éjjeli üzemmódban (fény nélkül) az áramot jelző gomb biztonsági okokból tovább világít. 



1. Tartsa óvatosan a diffúzort, forgassa el a 

külső kerámia burkolatot és vegye le azt. 

Majd óvatosan távolítsa el a belső műanyag 

burkolatot. Csatlakoztassa óvatosan az 

egyenáram csatlakozót a diffúzor alsó 

részén található egyenáram hálózati 

bemenetbe. 

3. Helyezze vissza óvatosan a belső 

és a külső burkolatot. 

4. Csatlakoztassa a készüléket az 

áramforráshoz és nyomja meg a FÉNY- 

és PÁRÁSÍTÓ gombot a készülék 

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

2.A) Megfelelő mérőpohár segítségével 

töltsön vizet a víztartályba. Győződjön 

meg arról, hogy a víz nem lépte túl a 

100 ml-es jelzett felső szintet.

B) Adjon a vízhez 3-5 cseppet kedvenc 

parfüm olajából vagy esszenciális 

olajából.

C



Figyelem: Működés közben ne döntse 

meg és ne mozgassa a készüléket, és ne 

kísérelje meg kiüríteni vagy feltölteni azt. 

MŰKÖDTETÉS GOMBNYOMÁSRA

PÁRAVEZÉRLÉSFÉNYVEZÉRLÉS

Nyomja meg egyszer:
> Az aromadiffúzor akár négy órán keresztül 
illatpárát bocsájt ki. A párásító kapcsoló világít, 
azt mutatva, hogy az áram biztosított. Addig tart 
a párásítás, míg a vízszint a minimum szintre le 
nem esik. Akkor a diffúzor automatikusan 
magától kikapcsol.

Nyomja meg kétszer:
> az aromadiffúzor szakaszos üzemmódban 
párásít: 30 másodperc párásítás / 30 mp szünet. 
A párásító gomb világítása lassú, lágy ritmusban 
villog. 

Nyomja meg háromszor:
> A párásítás kikapcsol. A párásító gomb fénye 
lekapcsol. 

> Ahhoz, hogy kikapcsoljuk a párásítást, a 
PÁRÁSÍTÓ gombot tartsuk nyomva. 

Nyomja meg egyszer:
> a hangulatvilágítás bekapcsol és sorrendben 
váltakoznak a színek. Világít a fénykapcsoló gomb. 

Nyomja meg kétszer, illetve max. nyolcszor:
> a fényt rögzíti a hangulatfény spektrumának 
első színén, újbóli megnyomás esetén a fény a 
hangulatfény spektrumának következő színén 
rögzül, további nyomással, összesen nyolcszor 
lehet a színeket beállítani. Míg a diffúzornak színes 
fénye van, addig a fénykapcsoló gomb világít

Nyomja meg kilencszer:
> a fény kikapcsol.

> Hagyja benyomva a FÉNY-kapcsolót a fény 
kikapcsolásához.



Az Oska aroma diffúzort egy App-pel minden mobil, Bluetooth-szal 

rendelkező készülékkel lehet vezérelni.  

1. App telepítése:

Az App-et minden alább leírt módon és a letöltési utasításoknak megfelelően 

tudja a készülékére letölteni:

Amikor letöltötte az App-et a következő képpen tudja ezzel vezérelni az Oska 

párásítási és hangulatvilágítási funkcióit: 

Figyelem: Mobil készüléke az Oskát Bluetooth segítségével ismeri fel. Ahhoz, 

hogy megkereshesse és készülékéhez hozzárendelhesse az Oskát, az Oskához 8 

m-es távolságon belül kell tartózkodnia.

2. Indítsa el az App-et és kattintson a       -re, hogy megkersese az Oska 

aromadiffúzort. A készüléke ezután engedélyt kér a Bluetooth bekapcsolásához. 

Válassza ki az “igent” és engedélyezze.

- Szkennelje be a QR-kódot 

- Kattintson a a “linket megnyitni” lehetőségre: 

       http://app.erabbit.net/aromadiffuser/oska

- Utána kattintson a letöltésre (DOWNLOAD) 

   az Apple Store-ban / a Google Play-ben 

- Letöltés közvetlenül az Apple Store-ból / Google Play-ből 

- Google Play - keresse meg a  “madebyzen”-t, válassza ki az installálást,

   hogy letölthesse az App-et

- Apple Store - keresse meg a “madebyzen”-t, válassza ki az installálást, 

   hogy letölthesse az App-et

HASZNÁLATI UTASÍTÁS APP
D

Madebyzen OSKA Aroma Diffuser

FIG.1



3. Az App kezelőfelületén keresztül tudja változtatni a párásítási 
és hangulatvilágítási beállításokat. (2. ábra)

4. A párásítási funkciók bekapcsolásához a kezelőfelületen a 
párásításra vonatkozó kezelőikont működtesse. 
A párásításra vonatkozó időtartamot úgy választhatja ki, hogy a 
kezelőfelületen a párásításra vonatkozó kezelőikont       működteti 
és utána kiválasztja a “Continuous”-t                    . (3. ábra)

Vagy kiválaszthatja a párásításra a szakaszos üzemmódot, azáltal, 
hogy a kezelőfelületen a “Intermittent”                       feliratot 
működteti. Az Oska ekkor 30 másodpercig párásít és 30 
másodpercig szünetel 
(4. ábra).

A párásítás kikapcsolásához újból kattintson a kezelőfelületen a 
párásításra vonatkozó kezelőikonra.
  
5. A hangulatvilágítás bekapcsolásához:
A kezelőfelületen működtesse a fényre vonatkozó kezelőikont.  
A hangulatvilágítást úgy választhatja ki, hogy a kezelőfelületen a 
“Color Flow” lehetőséget működteti. Ekkor az Oska LED lámpája a 
különböző színek folyamatos sorrendjében világít. 

(5. ábra) Kedvenc színét úgy választhatja ki, hogy a 
kezelőfelületen a “Selective Colour” kezelőmezőt működteti és 
kiválasztja a kezelőfelületen a színskálán a kedvenc színét.

(6. ábra) A hangulatvilágítás KIKAPCSOLÁSÁHOZ csak egyszerűen 
újból működtesse a kezelőfelületen a “hangulatvilágításra 
vonatkozó kezelőikont”. 

6. A készülék KIKAPCSOLÁSÁHOZ kattintson a párásításra 
vonatkozó kezelőikonra            és a hangulatvilágításra vonatkozó 
kezelőikonra         és így az Oska kikapcsol. 
(2. ábra)

Mist Light

2. ábra 3. ábra

4. ábra

6. ábra

5. ábra



Az Oska ultrahangos aromadiffúzor 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 környezetében. 

- Egyedi szabadalmaztatott dizájn

- Hangulatvilágítás: párásítás nélkül is használható, éjjeli fénynek is kíváló

- Bluetooth által vezérelt App-technológia

- Energiatakarékos LED égők

- Mini párásító

- Aromadiffúzor: használható hangulatvilágítással vagy anélkül, éjszakai

  használatra is ideális

- Szakaszos működésű párásító kapcsoló

- Csendes üzemmód

- Biztonságos automata kikapcsolás, amikor a víztartály kiürül

- Könnyű tisztíthatóság és használat

Figyelem: az automata kikapcsolás nem működik, amikor a készülék csak 

fény üzemmódban van. 

TERMÉKJELLEMZŐK
E



2. Távolítsa el a külső és belső 

burkolatot.

KARBANTARTÁS

1. Nyomja meg a PÁRÁSÍTÁS- és FÉNY 

gombot a készülék kikapcsolásához, 

majd húzza ki az adaptert. 

3. Ürítse ki a viztartályt a vízkiöntő rovátkán 

keresztül. Tisztítópálca vagy kendő segítségével 

tisztítsa meg a készüléket.

Figyelem: 

Tisztítás előtt mindig kapcsolja ki a készüléket és húzza ki az áramforrásból.
Mindig tartsa tisztán és szárazon az aromadiffúzort, 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 aromadiffúzor nem párásít (vagy kevés a pára mennyisége), tisztítsa meg a kerámia
lemezt.

FIGYELEM:
SOHA NE A SZELLŐZŐNYÍLÁS FELŐLI OLDALON ÖNTSE KI A VIZET!

F

 



A keletkező pára intenzitása és mennyisége 

változhat, mely nem szokatlan jelenség és nem 

számít a készülék meghibásodásának. A 

páramennyiséget befolyásoló tényezők többek 

között az alábbiak lehetnek: vízminőség, 

páratartalom, hőmérséklet és légmozgás.

Hibajelenség

Nincs pára, vagy a 
páramennyiség 

jelentősen 
csökkent.

Nem működik az 
App kapcsolat

Lehetséges ok

A készülék nincs Csatlakoztatva 
az áramforráshoz

Nincs elegendő víz a 
víztartályban.

A víz mennyisége meghaladja a 
max. vízszintet jelölő vonalat.

Olajlerakódás van a kerámia 
lemezen.

A párakimenet elzáródott.

Az Ön közelében egy másik 
készüléken Bluetooth-t 

aktiváltak.

Megoldás

Csatlakoztassa a készüléket az áramforráshoz 
és kapcsolja be a párásító gombot

Töltse fel újból a víztartályt a megszokott 
csapvízzel. Ügyeljen arra, hogy ne töltse a vizet 

a maximum szintjelzésen túl.

Óvatosan öntse ki a felesleges vizet a vízkiöntő 
rovátkán keresztül. 

Tisztítsa meg a kerámia lemezt víz és tiszta 
rongy segítségével.

Tisztítsa meg a párakimenetet úgy, hogy a 
burkolat belső oldalát friss vízzel alaposan 

kitisztítja.

Kapcsolja ki a mobiltelefonja Bluetooth 
kapcsolatát, húzza ki az Oskat a hálózati 

csatlakozóból. Majd csatlakoztassa újra és a 
készülékén kapcsolja be újra a Bluetooth-t. 

VAGY
Vizsgálja meg, hogy a közelében lévő többi 

Bluetooth-készülék, azon kívül, amivel az Oskát 
szeretné összekötni, ki van-e kapcsolva.

HIBAELHÁRÍTÁS
G



FONTOS!
Az elektromos- és elektronikus használt berendezésekre vonatkozó 
2012/19/EU európai irányelvek alapján ezt a készüléket nem szabad 
háztartási hulladékként kezelni. 

A készülékre 12 hónap garancia van a jelen útmutatónak megfelelő, 
rendeltetésszerű 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 igények 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 kerámia 

lemezt, ha a tartályban hagyjuk, amikor a készülék üzemen kívül van. 

Ilyen károkra a garancia nem terjed ki. Ezt az aromadiffúzort minden 

használat után ki kell tisztítani.

Garancia
H






