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Köszönjük, hogy madebyzen Athena aromadiffúzorát 

választotta. Kérjük őrizze meg ezt az útmutatót további 

használatra és a karbantartási tudnivalókért. 



Az Athena csodálatos designú, tökéletesen kialakított üveg-
búrával rendelkező ultrahangos aromadiffúzor, amely szürke és 
rózsaszín árnyalatban érhető el.

Kitűnően illeszkedik a pipere asztalra vagy parfümpolcra a hálószobánkba. Az 
Athena aromadiffúzor egy lágy kellemes környezetet biztosít számunkra a Led 
világítással, ami segít a relaxációban, és segít előkészülni a tökéletes nyugal -
mas éjszakához. 
Hatékonyan használhatja világítás nélkül, egy különleges aromásított éjsza -
káért! 
Ez az elegáns aromadiffúzor egy igazi luxus Spa érzést nyújt Önnek ahogy szét-
oszlatja az Ön által választott illatot a térben, miközben  különleges környezetet 
teremt az üvegbúrán keresztül  szétszóródó árnyék mintáknak köszönhetően. 
Az Athena aroma diffúzor fényűző kombinációja a legkorszerűbb ultrahangos 
technológiának és az elegáns designnak. 
Egyszerre nyújt ragyogást és megnyugvást bármely helyiségnek, egy érzéki jó 
közérzetet biztosítva veszélyes nyílt láng és káros füst nélkül.
Tegyen vízet  és néhány cseppet kedvenc parfümolajából vagy  
esszenciális olajából a diffúzorba, majd kapcsolja be a készüléket, és azonnal 
élvezheti a nom illatosított hidegpárát. Ez a legjobb módja, hogy az illóola -
jokat a térbe juttassuk, anélkül, hogy felmelegítenénk, így megvédhetjük az 
esszenciális olajok fontos komponenseit. 
Azonban ha nem szeretne semmilyen parfűmolajat vagy esszenciális olajat 
használni, akkor is élvezheti a párásítás előnyeit.  Amely ideálisan ellensúlyozza 
a napjainkban sokat használt központifűtés és légkondicionáló berendezések 
szárító hatását. 
Az Athena aromadiffúzor automatikus kikapcsolórendszerrel van ellátva, ami -
kor vízszint egy bizonyos szint alá esik , a készülék kikapcsol. Biztonságo-san al
kalmazható gyermekek és kisállatok mellett. 
Aromadiffúzor, mini párásító készülék biztonságos automata kikapcsoló rend -
szerrel. Világítás nélkül is üzemeltethető, így ideális éjszakai használatra.
Köszönjük, hogy a madebyzen Athena aromadiffúzort vásárolta. 

ATHENA
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Termék neve: Athena Ultrahangos aromadiffúzor

Model száma: EW870D

Működési mód: Folyamatos üzemmód, amíg a víz kifogy a tartályból

Víztartály kapacitás: kb. 100 ml

Ultrahang frekvencia: 1,7 MHZ +/- 0,1 MHZ

Termék mérete: 106.5 x 106,5 x 178 mm

Energiafelhasználás: 9 Watt

Hálózati feszültség (bemenet): AC 100-240 V 50/ 60 HZ

Hálózati feszültség (kimenő teljesítmény): DC 15V, 0,8 A

Teljesítmény: 12 Watt

1. Kristály fúvóka

2. Üveg búra

3. Ultrahangos átalakító

4. Víztartály fedő 

5. Víztartály

6. Szellőzőnyílás

7. Fő test

8. Adapter

9. Jack dugó

10.  Konnektor 

11. Kapcsoló
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Fontos használat előtt
1. Helyezze az aromadiffúzort egyenes felületre, legalább 60 cm távolságra a padlótól, és 

legalább 10 cm távolságra a faltól.  Ne tegye a diffúzort fa vagy polírozott bútorra, mert 
a nedvesség károsíthatja azok felületét.

2. Mindig húzza ki a diffúzort az elektromos áramból mielőtt tisztítaná, vagy vízzel töltené 
fel.  Minden esetben a mellékelt adaptert használja.  A kábelt biztonságosan vezesse el, 
hogy elkerülje a botlást, illetve a diffúzor felborulását. Ha az adapter sérült, a gyártó vagy 
forgalmazó által biztosított adapterrel pótolja.  Adaptert tud vásárolni a helyi viszontel -
adótól.

3. Mindig használjon arra alkalmas mérőedényt a víztartály feltöltéséhez. Soha ne próbál -
ja feltölteni folyóvíz alatt, illetve miközben a készülék áram alatt van.  Soha ne töltse a 
maximum vízszint jelző vonalon túl a készüléket. A diffúzor nem fog működni, ha túlönti a 
maximum szinten. Óvatosan távolítsa el a vizet, ha túlöntötte. 

4. Kérjük, tartsa távola berendezést gyermekektől és háziállatoktól a kockázatok és sérülé -
sek elkerülése végett. Gyermekek mellett csak felügyelettel használjuk, hogy biztosítsák, 
hogy nem játszik a készülékkel.

5. Ezt az aromadiffúzort gyermekek, csökkent zikia, érzékelő vagy szellemi képességű vagy 
kellő tapasztalattal és ismerettel nem rendelkező  személyek kizárólag a biztonságukért 
felelős személy felügyelete mellett használhatják. 

6. Tegye a készüléket olyan helyre, ahol a pára szabadon terjedhet, hogy elkerülje a készü-
lék esetleges meghibásodását. 

7. Az aromadiffúzort mindig tartsa szárazon és tisztán ha nincs használatban. Soha ne hagy-
jon a víztartályban pangó vizet és olajat hosszú időn át, hogy elkerülje a bakter-iális fertő
zéseket és a kerámia lemez károsodását. 

8. Soha ne próbálja a terméket szétszerelni, vagy megjavítani, mivel ez érvényteleníti a ga-
ranciát, és áramütést hozhat létre.  Amennyiben belső megtekintésre vagy javításra van 
szükség, kérjük forduljon helyi forgalmazójához. 

9. Ha a készülék üzemeltetése közben bármilyen rendellenességet észlel: pl: füstöt, különös 
szagot vagy hangot, ne használja tovább a készüléket, hogy elkerülje a balesetveszélyt, 
beleértve a tűzesetet vagy áramütést.  Azonnal húzza ki az adaptert és forduljon helyi 
forgalmazójához. Soha ne csomagolja az adaptert vagy az aromadiffúzort ruhába vagy 
papírba, mivel a szellőzés megakadályozása növelheti a tűz kockázatát. 

10. Mindig kezelje az aromadiffúzort óvatosan, mert a gondatlan kezelésből származó károk 
nem garanciális probléma. Különös tekintettel a törékeny alkatrészekre pl. üvegbúra.

11. Mindig szobahőmérsékletű, friss, tiszta desztilláltvizet használjon. Ne próbálja meg használ-
ni a készüléket, ha a víztartály üres. 

12. Mindig először a DC Jack bemenetbe csatlakoztassa az adaptert aztán a hálózatba.
13. Ne használja víz nélkül. A készüléket úgy tervezték meg, hogy készenléti üzemmódra vált, 

ha nincs megfelelő mennyiségű víz a tartályban. 
14. Ne távolítsa el a búrát  működés közben
15. Soha ne érintse meg az ultrahangos lemezt mialatt a készülék áram alatt van, mivel ez 

súlyos sérülést okozhat.
16. Soha ne merítse a készüléket vízbe vagy más folyadékba. 



C KÉSZÜLÉK MŰKÖDTETÉSE

Helyezze az aromadiffúzort egyenes száraz helyre, 

függőleges irányba. Aztán óvatosan vegye le az 

üvegbúrát az ábrán látható módon (1. kép).

Vegye le a víztartály tetejét (2. kép).

Csatlakoztassa a Jack dugót a kapcsolóhoz, mielőtt 

feltöltené a víztartályt vízzel (3. kép).

Tegyen vizet a víztartályba az erre alkalmas mérő-

edénnyel, a jobbra fennt látható kép alapján a víz-

szint jelzőig  (4. kép).

Helyezze vissza pontosan a víztartály tetejét  a fő-

testre (5. kép).

Majd helyezze vissza az üvegbúrát a főtestre, ponto-

san ráhelyezve (6. kép).



Aromaterápiás alkalmazáshoz cseppentsen 2-3 csepp parfümolajat 
vagy esszenciális olajat a vízbe. Soha ne tegye közvetlenül az illóolajat 
az ultrahangos lemezre.

FIGYELEM!
Soha ne alkalmazza víz nélkül. Mindig kapcsolja ki a 
készüléket, ha a víztartály üres.
Soha ne töltse a víztartályt Közvetlenül a csap alatt, mert 
a készülék meghibásodását okozhatja  (7-8 kép).
Abban az esetben ha a víztartályba töltött víz meny-
nyisége meghaladja  a maximum szintet, öntsük ki a 
felesleges vizet gyelve, hogy ne a szellőző nyíláson 
keresztül (9. kép).
CSATLAKOZTATÁS AZ ÁRAMFORRÁSHOZ
Csatlakoztassa a jack dugót a kapcsolóhoz, majd az 
adaptert az áramforráshoz. Soha ne a főcsatlakozót 
dugja be először a hálózatba! 
LEVÁLASZTÁS AZ ÁRAMFORRÁSRÓL
Húzza ki az adaptert a konnektroból, majd válassza le a 
jackdugót a kapcsolóról. 
A kapcsoló használata (10. kép). 
A kapcsoló egyszeri megnyomásával a diffúzor bekap-

csol és folyamatos párásítási üzemmódban működik világítással.
A párásítás és a lámpa automatikusan kikapcsol, amikor vízszint a mi-
nimum szint alá süllyed.
A kapcsoló mégegyszeri megnyomásával a párásítás még mindig fo-
lyamatosan működik, de a lámpa kapcsol.  
A párásítás automatikusan megszűnik, amikor a 
vízszint a minimum szint alá süllyed. 
A kapcsoló harmadszori megnyomásával a ké-
szülék  leáll.
FIGYELEM: 
4 óra folyamatos használat után pihentesse készü-
lékét fél órán keresztül, ezzel meghosszabíthatja 
diffúzora élettartalmát. 
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Az Athena aromadiffúzor egy forradalmian új módja környezete illato-
sításának.
Ultrahang rezgések által működik, ami mikromolekulákká porlasztja  a 
vizet és az illóolajat amit azonnal nagy hatékonysággal a környezetébe 
juttat. Kiválóan alkalmazható terápiás tuljadonságú olajokhoz, mivel hő 
termelés nélkül állítja elő a hidegpárát, s így a terápiás tulajdonságú 
illóolajokat alkotó kémiai összetevők sértetelenek maradnak.

• Elegáns szabadalmaztatott design

• Alacsony energia fogyasztású LED Lámpák

• Mini párásító

• Világítás nélküli is használható,
 így ideális éjszakai párásításhoz

• Biztonságos automata vízszint érzékelő rendszerrel ellátva

• Könnyű tisztítani és használni 

JELLEMZŐK
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FIGYELEM

Mindig kapcsolja ki a készüléket és húzza ki az 

áramforrásból mielőtt elkezdené tisztítani.

Mindig tartsa tisztán és szárazon diffúzorát, ha 

nem használja azt.

Soha ne hagyjon pangó vizet vagy olajat hosszú 

időn át. 

Ürítse ki a víztartályt. Törölje le nedves puha ken-

dővel a készüléket. Használjon tisztító pálcikát a víztartály alján lévő  

ultrahangos lemez tisztításához.

A makacs olajlerakódásokhoz használjon patikában kapható alkoholt, 

amit tisztító pálcikára téve alkalmazzon (11. kép)

MEGJEGYZÉS: A burkolatot ne törölje le alkohollal, mert az eltávolíthatja 

róla a festéket. Használjon helyette enyhe tisztító szereket.

Ha az aromadiffúzor nem képez párát (vagy kis mennyiségben) tisztítsa 

meg a kerámia lemezt az előzőekben leírt módon. 

Kapcsolja ki, húzza ki a készüléket, öntse ki a maradék vizet a víztartály-

ból minden használat után. 

Alaposan törölje át / szárítsa ki a készüléket, ha hosszabb ideig nem 

használja azt.

Hosszabb ideig történő állás után újra tisztítsa ki mielőtt használni kez-

dené. 

KARBANTARTÁS
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Hibajelenség Lehetséges ok(ok) Megoldás

Nincs pára vagy 
apára mennyisége 
jelentősen csökkent

Nincs, vagy 
nagyon kis meny-
nyiségű víz van a 

víztartályban 

Kapcsolja ki a készüléket, 
töltse fel vízzel a maximum 
jelző vonalig és próbálja 

újra

Túltöltötte a 
víztartályt

Kapcsolja ki a diffúzort, 
vigyázva öntse ki a 
többlet vizet távol a 

szellőzőnyílástól. 

Olaj lerakódás 
lehet a kerámia 
lemezen, nincs 
megfelelően 
megtisztítva

Kérem tisztítsa meg dif-
fúzorát a karbantartásban 

leírtak alapján. 

Az ön által 
használt olaj 

nem megfelelő 
minőségű

Mindig használjon jó 
minőségű illóolajokat. 

Madebyzen olajok 
ajánlottak

HIBAELHÁRÍTÁS



A keletkező pára intenzitása és menniysége változó lehet, ami szok-

ványos jelenség nem utal meghibásodásra. Befolyásoló tényező lehet: 

vízminőség, a környzet páratartalma, hőmérséklet, légáramlatok stb.... 

Hibajelenség Lehetséges ok(ok) Megoldás

Páralecsapódás 
látható a készüléken 

és környékén

A relatív 
páratartalom túl 
magas vagy a 
hőmérséklet túl 

alalcsony ezért a 
párakibocsátás 

túl gyors

Állítsa a légkondícionáló 
hőmérsékletét egy kicsit 

magasabb hőfokra vagy 
helyezze át a diffúzort. 

A környezetében 
lévő erősebb 
légmozgások 
hatására (pl. 

légkondícionáló). 
A pára vissza-

csapódik és leül a 
készülékre és an-
nak környezetére. 

Helyezze át a diffúzort a 
szél vagy huzat útjából. 



A termékre 12 hónap garanciát biztosítunk rendeltetésszerű 

használat mellett. 

A véletlenszerű sérülések nem tartoznak a garanciális hiba 

probléma körébe. 

A garancia időszaka a vásárlástól számított 12 hónap. A 

garanciális időszakban felmerülő bármely problémával 

kérem lépjen kapcsolatba a legközelebbi kereskedővel. A 

garancia érvényesítéséhez szükség lesz a vásárlást igazoló 

bizonylatra, ezért azt ezzel az útmutatóval együtt tegye el 

biztonságos helyre. 

FONTOS!

Az 2002/96/EK Európai Irányelv (WEEE Az elektro-

mos és elektronikus berendezések hulladékaira 

vonatkozó irányelv) értelmében a berendezés 

nem kerülhet a normál hulladékáramba. 

A maró hatású olajok, mint például a Citronella, károsíthat-

ják 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.

KARBANTARTÁSG
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