
Aromadiffúzor hangulatvilágítással
Teremtse meg hűvös, kellemes illattal 

a belső egyensúlyt és nyugalmat



TARTALOM

A. AURORA AROMADIFFÚZOR

B.	MŰSZAKI	JELLEMZŐK

C.	HASZNÁLATI	UTASÍTÁS	

D.	TERMÉKJELLEMZŐK

E.	KARBANTARTÁS

F.	HIBAELHÁRÍTÁS

G.	GARANCIA

Gratulálunk, hogy a madebyzen ® Aurora aromadiffúzort választotta. 
Kérjük, őrizze meg ezt a használati útmutatót a későbbiekre.



AURORA AROMADIFFÚZOR 
Az Aurorák azaz sarki fények mesés, természetes színű fénykibocsátások amelyek elsősor-
ban éjszaka láthatóak, sötét égen az Északi-sarkvidék és az Antarktisz területein.  Az Auro-
ra diffúzor ezt az éjszakai égbolton táncoló fényt utánozza. A hangulatvilágítás gyengéden 
elhalványulva szökik át egyik színből a másikba , így alkotva egy csodálatosan finom meg-
világítást. A Madebyzen® Aurora aroma diffúzor e különleges  természetfölötti jelenségek 
lényegét finom hangulatvilágítással jeleníti meg, ami támogatja a relaxációt. Tökéletesen illesz-
kedik bármely enteriőrbe. Ez a diffúzor a nyugalom szigetévé varázsolja életterét, miközben 
az Ön által választott illattal tölti meg a teret, és színes fénye beragyogja a szobát.  Az Aurora 
aroma diffúzor elhalványuló pulzáló fényével segítheti a meditációt. Beállíthatja kedvenc 
színére, de használhatja fény nélküli üzemmódban is, így ideális éjszakai használatra. Tegyen 
csapvizet és néhány cseppet kedvenc esszenciális olajából vagy parfümolajából a diffúzorba, 
és egy gombnyomásra már élvezheti a hideg teljesen biztonságos illatos párát a légkörben, 
amely stimulálja érzékszerveit ,és lehetővé teszi, hogy elmerüljön a realxáció és az egyensúly 
világába.  Úgy véljük, hogy az aromadiffúzor használata a  legjobb módja hogy az illóolajokat a 
légtérbe juttassuk.  Közvetlen hőhatás nélkül, így nem károsodnak a terápiás olajok összetevői. 
Az Aurora diffúzor gyengédebb és erősebb mennyiségű pára beállítással rendelkezik, amely 
lehetővé teszi az intenzívebb illatok finom diffúzióját. Időzítő funkcióval rendelkezik.  A 300 
ml-es víztratály lehetővé teszi folyamatos üzemmódban a  megközelítőleg 6 órás működést. 
Parfümolajjal, esszenciális olajjal vagy anélkül - a nedvesítő pára egészségre gyakorolt előnyeit 
mindenkor élvezhetjük, mivel a szárazság kiegyenlítését képviseli, amit a mai központi fűtés 
és klímaberendezések okoznak. Az Aurora automatikusan kikapcsol, ha a víztartályban a víz 
a minimum szint alá kerül. Így használata teljesen biztonságos, gyermekek és házi kedvencek 
közelében is ideális.

Kezdje el az “érzékek utazását”…….. 
Köszönjük, hogy megvásárolta a madebyzen ® Aurora aromadiffúzort. 



MŰSZAKI JELLEMZŐK

01. Párakivezető 

02. Burkolat 

03. Maximum vízszintjelző

04. Szellőző nyílás 

05. Vízkiöntő rovátka 

06. Kerámia lemez

07. Víztartály

08. Adapter

09. Egyenáram bemenet

Termék neve: Aurora aroma diffúzor

Modellszám:  EW 051

Méret:       144 mm x  136 mm

Hálózati feszültség: 24 Volt egyenáram

Teljesítmény: 12 W

Víztartály kapacitása: 300 ml

Üzemidő: 6 + óra



Teljesítmény: 12 W

Víztartály kapacitása: 300 ml

Üzemidő: 6 + óra

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. nedvességtől károsodhat.
2. Tisztítás és a tartály feltöltése előtt mindig húzza ki az aromadiffúzort a háló-
zati áramforrásból. Mindig a gyári tápvezetéket használja. A kábelt mindig úgy 
helyezze el, hogy nehogy valaki elessen benne, vagy feldöntse az aromadiffú-
zort. 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 állapot-
ban 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 
háziállatoktól távol. A berendezés közelében gyermekek csak felügyelet mellet 
tartózkodjanak, nehogy a készülékkel játsszanak. 
5. Az aromadiffúzort gyermekek, csökkent fizika vagy szellemi képességű vagy 
kellő tapasztalattal és ismerettel nem rendelkező személyek kizárólag a biz-
tonságukért felelős személy felügyelete mellett, vagy a készülék használatára 
vonatkozó kellő tájékoztatást követően használhatják.
6. Tartsa az aromadiffúzort olyan helyen, ahol a pára szabad távozása biztosí-
tott, 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 ezáltal 
megszűnik a garancia és áramütés veszélye áll fenn. Amennyiben belső vizs-
gálatra 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 fordul-
jon 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, tisz-
ta, megbízható forrásból származó vizet használjon. Ne töltsön a víztartályba 
egyéb folyadékot vagy vegyi anyagot, kizárólag vizet és pár csepp esszenciális 
olajat vagy parfüm olajat. 
12. Mindig csatlakoztassa az adaptert először az egyenáram hálózati bemenet-
be, mielőtt az áramforráshoz csatlakoztatná. 
13. Működés közben soha ne távolítsa el a burkolatot.
15. SOHA ne nyúljon az ultrahangos kerámia lemezhez, míg a diffúzor a háló-
zati áramforráshoz csatlakozik, mivel az súlyos sérüléseket okozhat.
16. Soha se merítse a készüléket vízbe vagy más folyadékba. 
17. Csak világítási üzemmódban a készenléti üzemmód nem működik. A 
következő utasításoknak megfelelően kapcsolja a lámpát.



HASZNÁLATI UTASÍTÁS

1. Csatlakoztassa az adaptert a 
készülékhez, majd a hálózathoz.

2. Állítsa a diffúzort szilárd, 
egyenletes vízszintes felületre. 
Majd óvatosan vegye le a burkola-
tot felfelé mozdítva, ahogy az 
ábrán látszik. 

3 . Megfelelő mérőpohár 
segítségével töltsön csapvizet 
a víztartályba a maximum 
vízszintjelzésig.

4.  Adjon 3-5 cseppet a kedvenc 
parfümolajából, vagy illóolajból 
a vízhez.

NE TÖLTSE A TARTÁLYT 
A MAXIMUM JELZÉSEN TÚL.



5. Helyezze vissza a burkolatot. Csat-
lakoztassa a készüléket az áramforráshoz 
és nyomja meg a PÁRÁSÍTÓ gombot 
(MIST) a párafunkció bekapcsolásához. 
Nyomja meg a LÁMPA gombot (LIGHT) 
a fény bekapcsolásához. 

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

GOMBFUNKCIÓK
1. PÁRAVEZÉRLÉS 
Ø Nyomja meg egyszer a pára (MIST) gombot 
 a párafunkció erősebb
Ø Nyomja meg kétszer a pára (MIST) gombot 
 a párafunkció gyengébb
Ø Nyomja meg háromszor a pára (MIST) gombot 
 A párafunkció kikapcsol



2. LÁMPAVEZÉRLÉS
Ø Nyomja meg egyszer a lámpa (LIGHT) gombot     
 A pulzáló hangulatvilágítás aktiválódik. Fokozatosan  
 elhalványul és felerősödik. 
Ø Nyomja meg kétszer a lámpa (LIGHT) gombot 
  A váltakozó színű hangulatvilágítás bekapcsol
Ø Nyomja meg háromszor a lámpa (LIGHT) gombot 
 A hangulatvilágítás a kedvenc színén megáll
Ø Nyomja meg négyszer a lámpa (LIGHT) gombot
 A lámpa kikapcsol

3. PÁRA IDŐZÍTŐ 
(az időzítő csak akkor használható, ha a MIST párafunkció be van kapcsolva. A 
biztonságos üzemeltetés miatt, alacsony vízszint esetén nem aktiválható. ) 
Nyomja meg egyszer az időzítő (TIMER) gombot (kék színű LED világítás jelzi az 1 órát) 
ØAz aromadiffúzor 1 órát működik – a víztartályban elegendő mennyiségű vízre van szükség
Nyomja meg kétszer az időzítő (TIMER) gombot (piros színű LED világítás jelzi az 3 órát) 
ØAz aromadiffúzor 3 órát működik – a víztartályban elegendő mennyiségű vízre van szükség
Nyomja meg háromszor az időzítő (TIMER) gombot (zöld színű LED világítás jelzi az 6 órát) 
Ø Az aromadiffúzor 6 órát működik – a víztartályban elegendő mennyiségű vízre 
van szükség
Nyomja meg négyszer az időzítő (TIMER) gombot, a készülék visszakapcsol folyama-
tos párásítási üzemmódra. 

FIGYELEM: NORMÁL PÁRÁSÍTÁSI MÓDBAN A KÉSZÜLÉK AUTOMATIKUSAN 
KIKAPCSOL, HA A VÍZ MENNYISÉGE A MINIMUM SZINT ALÁ CSÖKKEN.



Megjegyzés: 
Az automata kikapcsolás nem működik, ha csak a lámpafunkció van 
bekapcsolva. 

JELLEMZŐK
Az Aurora 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. 

Ø Egyedi szabadalmaztatott dizájn

Ø Energiatakarékos LED égők

Ø Mini párásító

Ø Aromadiffúzor: használható pulzáló fénnyel, hangulatvilágítással vagy  
    anélkül, elalváshoz ideális

Ø Éjszakai fény: párásítás nélkül is használható, ideális éjszakai fénynek.

Ø Csendes üzemmód

Ø Biztonságos automata kikapcsolás, amikor a víztartály kiürül

Ø Könnyű tisztíthatóság és használat  



KARBANTARTÁS

1. Nyomja meg a PÁRÁSÍTÁS- 
(MIST) és FÉNY (LIGHT) gombot 
a készülék kikapcsolásához, majd 
húzza ki az adaptert. 

2 . Távolítsa el a burkolatot.

3. Ürítse ki a viztartályt a 
vízkiöntőn keresztül. 

4. Tisztítópálca vagy kendő 
segítségével tisztítsa meg a 
készüléket.

FIGYELEM: SOHA NE A SZE-
LLŐZŐNYÍLÁS FELŐLI
OLDALON ÖNTSE KI A VIZET!



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, használjon alkohollal átitatott 
tisztítópálcát. 

Ha az aromadiffúzor nem párásít (vagy kevés a pára mennyisége), tisztítsa meg 
a kerámia lemezt.

Folyadék véletlen kiömlése: amennyiben az aromadiffúzor használat közben 
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. 



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.

HIBAELHÁRÍTÁS

Hibajelenség Lehetéseg ok(ok)

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.

Nincs elegendő víz 
a víztartályban 

A fedél nincs megfelelően 
a helyén. 

A hőmérséklet alacsony, 
vagy nagy a páratartalom

A készülék megbillent vagy 
felborult.

Előfordulhat, hogy a kábel nincs 
megfelelően csatlakoztatva. 

Tisztítsa meg a fedél belsejét tiszta vízzel.

Töltsefel a víztartályt a maximum szintig, ügyelve, 
hogy ne töltse túl

Húzza ki a tápkábelt és próbálja megfelelően 
csatlakoztatni. 

Távolítsa el a fedelet, és próbálja 
meg újra visszahelyezni. 

Kövesse a folyadék véleteln kiömlése utasításait. 

Ilyen körülmények között a pára időnként 
vízcseppekké kondenzálódhat. 

Megoldás

Nincs pára, 
vagy
jelentősen 
kevesebb a 
pára

A készülék 
nem 
kapcsol be 

Vízszivárog
a
készülékből



A készülékre 12 hónap garancia van a jelen útmutatónak megfelelő, rendeltetésszerű 
használat mellett jelentkező gyártási hibákra vonatkozóan. Baleseti károkra a garan-
cia 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 kapcso-
latot forgalmazójával, a karbantartás, vagy a garanciális igények érvényesítése miatt. 
Ehhez szüksége lesz a vásárlást igazoló számlára, ezért azt a jelen használati útmu-
tatóval együtt őrizze meg.

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

GARANCIA

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






