
5.  Dugja be a csatlakozót a készülékbe,

majd a konnektorba,  és kapcsolja be.

FONTOS!

Ügyeljünk rá, hogy ne döntsük meg a Luna 

diffúzort, miután megtöltöttük vízzel. Egyenes 

felületre tegyük a készüléket, hogy elkerüljük 

a vízkiömlést, amely károsíthatja a diffúzort. 

Ne töltse fel újra vízzel a Luna diffúzort, amikor  

bevan kpcsolva, vagy áram alatt van.

Luna diffúzor leírása

Luna a Madebyzen az ultrahangos aromadiffúzorok szép 
darbajai közé tartozik.

A Luna dffúzor összekapcsolja a legfejletebb technológiát, 
a modern designnal, lérehozva egy esztétikailag nagyon 
vonzó diffúzort, amely ideális arra, hogy mágikus illattal teli
friss párával gazdagítsa az Ön környezetét. 

Az ultrahangos technológiának köszönhetően, a desztillált-
víz és az essszenciális olajok vagy parfümolajok/ illat-
anyagok mikroszkópikus részecskékkké alakulva terjednek 
szét. A részecskék szétoszlnak a levegőben  illatos párá 
képezve. 

A Luna diffúzor szép megjelenésű, alulról bocsát ki egy lágy, 
meleg fényt, ezáltal bármilyen szoba elegáns kiegészítője 
lehet. Létezik egy fény nélküli  változata is , amely ideális sz 
éjszakai használatra.

Köszönjük, hogy a Luna diffúzort 
választotta. 

Leírás

Méretek: 180x83x149 mm
Feszültség: DC 24V
Energia szükséglet: 12W
Víztartály mérete: 180 ml

01.  Fedél
02.  Maximális vízszint jelző vonal
03.  Vízkiöntő rovtáka
04.  Víztartály
05.  Kerámia lemez
06.  Pára kiáramlási hely 
07.  Ki / Be Kapcsoló 
08.  Led Lámpa
09.  Dc csatlakozás
10.   Átalakító

Működés

Fontos információk használat előtt:

Tegye a Luna diffúzort egyenes felületre

 Mindig szobahőmérséletű desztilláltvízzzel töltse fel.

 Ha  adiffúzor használat közben eldől, előfordulhat, hogy a 
víz a belsejébe jut. Ha ez történik, akkor húzzuk ki a 
hálózatból, és távolítsuk el a vízet. Legalább 3 napig hagyjuk 
száradni. 1.  Vegyük le a tetőt.

2.  Használjuk a hozzátartozó tartályt, 

hogy feltöltsük  desztillált vízzel a 

jelzővonalig.

3.  Tegyen 3-5 cseppet az Ön 

által választott esszenciális 

vagy parfümolajból.

4.  Helyezze vissza a tetőt.

1. Kapcsolja aki a készüléket 

a ki/be kapcsológombbal, 

és húzza ki a hálózatból.

2.  Vegye le a tetőt.

KARBANTARTÁS

3.  Öntse ki a vizet a vízkiöntő 

rovátkán keresztül.

4.  Használjon fültisztító pálcikát 

vagy egy darbka rongyot a 

diffúzor megtisztításához.

Tünet

Nincs 

pára

Lehetséges ok:

A diffúzor nincs bedugva

Megoldás

Csatlakoztassa a készüléket az 

elektromos áramhoz, és kapcsolja 

be.

A vízszint alacsonyabb a 

vízszint érzékelőénél  

Töltse fel adesztillált vízzel a tar-

tályt ügyelve arra, hogy ne ha-

ladja túl a maximális megenge-

dett szintet.

A vízszint magasabb, 

mint a maximum 

Óvatosan öntsük ki a felesleges 

vizet

A párakivezető nyílás 

elzáródott 

Tisztítsa ki a pára kivezető nyílá-

sát, oly módon, hogy a tető bel-

ső részét tisztavízzel mossa ki.

Kerámia lemez elérte a 

3000 óra üzemidőt.

Vegye fel a kapcsolatot a helyi 

viszonteladóval és vásároljon egy 

új kerámia lemezt.

HIBAELHÁRÍTÁS

FIGYELMEZTETÉS
Ha füstöt, vagy szokatlan szagot és zajt észlel, azon-
nal kapcsolja ki s készüléket, hogy elekrülje az eset-

leges balaesetet, mint tűzkár vagy elektromos áram-
ütés. Azonnal húzza ki a dúgót a konnektorból, és vegye fela  
kapcsolatot a helyi viszonteladóval. Ne borítsa be a diffúzort 
anyaggal vagy papírral, mivel a légmozgás megakadályo-
zása növeli a tűzveszélyt. Ne próbálkozzon a készülék szét-
szedésével, és javításával. Ha belső ellenőrzés vagy javítás 
válik szükségessé, lépjen kapcsolatba a helyi viszont-
eladójával.  Tartsa távol a készüléket a gyerekektől, hogy  
elkerülje a törésveszélyt. Tisztítsa rendszeresen a készüléket, 
amikor nem használja legyen száraz és tiszta. 

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. 

TARTALOMJEGYZÉK

A.  Információk a Luna diffúzorról

B.  A készülék leírása
 
C.  Működés

D.  Karbantartás

E.  Hibaelhárítás

Gratulálunk,hogy a Luna Madebyzen aromadiffúzort 
választotta.
Kérjük őrizze mega ezt  a használati útmutatót a 
tájékozódáshoz és a karbantartáshoz.
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ladja túl a maximális megenge-

dett szintet.

A vízszint magasabb, 

mint a maximum 

Óvatosan öntsük ki a felesleges 

vizet

A párakivezető nyílás 

elzáródott 

Tisztítsa ki a pára kivezető nyílá-

sát, oly módon, hogy a tető bel-

ső részét tisztavízzel mossa ki.

Kerámia lemez elérte a 

3000 óra üzemidőt.

Vegye fel a kapcsolatot a helyi 

viszonteladóval és vásároljon egy 

új kerámia lemezt.

HIBAELHÁRÍTÁS

FIGYELMEZTETÉS
Ha füstöt, vagy szokatlan szagot és zajt észlel, azon-
nal kapcsolja ki s készüléket, hogy elekrülje az eset-

leges balaesetet, mint tűzkár vagy elektromos áram-
ütés. Azonnal húzza ki a dúgót a konnektorból, és vegye fela  
kapcsolatot a helyi viszonteladóval. Ne borítsa be a diffúzort 
anyaggal vagy papírral, mivel a légmozgás megakadályo-
zása növeli a tűzveszélyt. Ne próbálkozzon a készülék szét-
szedésével, és javításával. Ha belső ellenőrzés vagy javítás 
válik szükségessé, lépjen kapcsolatba a helyi viszont-
eladójával.  Tartsa távol a készüléket a gyerekektől, hogy  
elkerülje a törésveszélyt. Tisztítsa rendszeresen a készüléket, 
amikor nem használja legyen száraz és tiszta. 

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. 

TARTALOMJEGYZÉK

A.  Információk a Luna diffúzorról

B.  A készülék leírása
 
C.  Működés

D.  Karbantartás

E.  Hibaelhárítás

Gratulálunk,hogy a Luna Madebyzen aromadiffúzort 
választotta.
Kérjük őrizze mega ezt  a használati útmutatót a 
tájékozódáshoz és a karbantartáshoz.



5.  Dugja be a csatlakozót a készülékbe,

majd a konnektorba,  és kapcsolja be.

FONTOS!

Ügyeljünk rá, hogy ne döntsük meg a Luna 

diffúzort, miután megtöltöttük vízzel. Egyenes 

felületre tegyük a készüléket, hogy elkerüljük 

a vízkiömlést, amely károsíthatja a diffúzort. 

Ne töltse fel újra vízzel a Luna diffúzort, amikor  

bevan kpcsolva, vagy áram alatt van.

Luna diffúzor leírása

Luna a Madebyzen az ultrahangos aromadiffúzorok szép 
darbajai közé tartozik.

A Luna dffúzor összekapcsolja a legfejletebb technológiát, 
a modern designnal, lérehozva egy esztétikailag nagyon 
vonzó diffúzort, amely ideális arra, hogy mágikus illattal teli
friss párával gazdagítsa az Ön környezetét. 

Az ultrahangos technológiának köszönhetően, a desztillált-
víz és az essszenciális olajok vagy parfümolajok/ illat-
anyagok mikroszkópikus részecskékkké alakulva terjednek 
szét. A részecskék szétoszlnak a levegőben  illatos párá 
képezve. 

A Luna diffúzor szép megjelenésű, alulról bocsát ki egy lágy, 
meleg fényt, ezáltal bármilyen szoba elegáns kiegészítője 
lehet. Létezik egy fény nélküli  változata is , amely ideális sz 
éjszakai használatra.

Köszönjük, hogy a Luna diffúzort 
választotta. 

Leírás

Méretek: 180x83x149 mm
Feszültség: DC 24V
Energia szükséglet: 12W
Víztartály mérete: 180 ml

01.  Fedél
02.  Maximális vízszint jelző vonal
03.  Vízkiöntő rovtáka
04.  Víztartály
05.  Kerámia lemez
06.  Pára kiáramlási hely 
07.  Ki / Be Kapcsoló 
08.  Led Lámpa
09.  Dc csatlakozás
10.   Átalakító

Működés

Fontos információk használat előtt:

Tegye a Luna diffúzort egyenes felületre

 Mindig szobahőmérséletű desztilláltvízzzel töltse fel.

 Ha  adiffúzor használat közben eldől, előfordulhat, hogy a 
víz a belsejébe jut. Ha ez történik, akkor húzzuk ki a 
hálózatból, és távolítsuk el a vízet. Legalább 3 napig hagyjuk 
száradni. 1.  Vegyük le a tetőt.

2.  Használjuk a hozzátartozó tartályt, 

hogy feltöltsük  desztillált vízzel a 

jelzővonalig.

3.  Tegyen 3-5 cseppet az Ön 

által választott esszenciális 

vagy parfümolajból.

4.  Helyezze vissza a tetőt.

1. Kapcsolja aki a készüléket 

a ki/be kapcsológombbal, 

és húzza ki a hálózatból.

2.  Vegye le a tetőt.

KARBANTARTÁS

3.  Öntse ki a vizet a vízkiöntő 

rovátkán keresztül.

4.  Használjon fültisztító pálcikát 

vagy egy darbka rongyot a 

diffúzor megtisztításához.
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vonzó diffúzort, amely ideális arra, hogy mágikus illattal teli
friss párával gazdagítsa az Ön környezetét. 

Az ultrahangos technológiának köszönhetően, a desztillált-
víz és az essszenciális olajok vagy parfümolajok/ illat-
anyagok mikroszkópikus részecskékkké alakulva terjednek 
szét. A részecskék szétoszlnak a levegőben  illatos párá 
képezve. 

A Luna diffúzor szép megjelenésű, alulról bocsát ki egy lágy, 
meleg fényt, ezáltal bármilyen szoba elegáns kiegészítője 
lehet. Létezik egy fény nélküli  változata is , amely ideális sz 
éjszakai használatra.

Köszönjük, hogy a Luna diffúzort 
választotta. 

Leírás

Méretek: 180x83x149 mm
Feszültség: DC 24V
Energia szükséglet: 12W
Víztartály mérete: 180 ml

01.  Fedél
02.  Maximális vízszint jelző vonal
03.  Vízkiöntő rovtáka
04.  Víztartály
05.  Kerámia lemez
06.  Pára kiáramlási hely 
07.  Ki / Be Kapcsoló 
08.  Led Lámpa
09.  Dc csatlakozás
10.   Átalakító

Működés

Fontos információk használat előtt:

Tegye a Luna diffúzort egyenes felületre

 Mindig szobahőmérséletű desztilláltvízzzel töltse fel.

 Ha  adiffúzor használat közben eldől, előfordulhat, hogy a 
víz a belsejébe jut. Ha ez történik, akkor húzzuk ki a 
hálózatból, és távolítsuk el a vízet. Legalább 3 napig hagyjuk 
száradni. 1.  Vegyük le a tetőt.

2.  Használjuk a hozzátartozó tartályt, 

hogy feltöltsük  desztillált vízzel a 

jelzővonalig.

3.  Tegyen 3-5 cseppet az Ön 

által választott esszenciális 

vagy parfümolajból.

4.  Helyezze vissza a tetőt.

1. Kapcsolja aki a készüléket 

a ki/be kapcsológombbal, 

és húzza ki a hálózatból.

2.  Vegye le a tetőt.

KARBANTARTÁS

3.  Öntse ki a vizet a vízkiöntő 

rovátkán keresztül.

4.  Használjon fültisztító pálcikát 

vagy egy darbka rongyot a 

diffúzor megtisztításához.

Tünet

Nincs 

pára

Lehetséges ok:

A diffúzor nincs bedugva

Megoldás

Csatlakoztassa a készüléket az 

elektromos áramhoz, és kapcsolja 

be.

A vízszint alacsonyabb a 

vízszint érzékelőénél  

Töltse fel adesztillált vízzel a tar-

tályt ügyelve arra, hogy ne ha-

ladja túl a maximális megenge-

dett szintet.

A vízszint magasabb, 

mint a maximum 

Óvatosan öntsük ki a felesleges 

vizet

A párakivezető nyílás 

elzáródott 

Tisztítsa ki a pára kivezető nyílá-

sát, oly módon, hogy a tető bel-

ső részét tisztavízzel mossa ki.

Kerámia lemez elérte a 

3000 óra üzemidőt.

Vegye fel a kapcsolatot a helyi 

viszonteladóval és vásároljon egy 

új kerámia lemezt.

HIBAELHÁRÍTÁS

FIGYELMEZTETÉS
Ha füstöt, vagy szokatlan szagot és zajt észlel, azon-
nal kapcsolja ki s készüléket, hogy elekrülje az eset-

leges balaesetet, mint tűzkár vagy elektromos áram-
ütés. Azonnal húzza ki a dúgót a konnektorból, és vegye fela  
kapcsolatot a helyi viszonteladóval. Ne borítsa be a diffúzort 
anyaggal vagy papírral, mivel a légmozgás megakadályo-
zása növeli a tűzveszélyt. Ne próbálkozzon a készülék szét-
szedésével, és javításával. Ha belső ellenőrzés vagy javítás 
válik szükségessé, lépjen kapcsolatba a helyi viszont-
eladójával.  Tartsa távol a készüléket a gyerekektől, hogy  
elkerülje a törésveszélyt. Tisztítsa rendszeresen a készüléket, 
amikor nem használja legyen száraz és tiszta. 

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. 

TARTALOMJEGYZÉK

A.  Információk a Luna diffúzorról

B.  A készülék leírása
 
C.  Működés

D.  Karbantartás

E.  Hibaelhárítás

Gratulálunk,hogy a Luna Madebyzen aromadiffúzort 
választotta.
Kérjük őrizze mega ezt  a használati útmutatót a 
tájékozódáshoz és a karbantartáshoz.
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sát, oly módon, hogy a tető bel-

ső részét tisztavízzel mossa ki.

Kerámia lemez elérte a 

3000 óra üzemidőt.

Vegye fel a kapcsolatot a helyi 

viszonteladóval és vásároljon egy 

új kerámia lemezt.

HIBAELHÁRÍTÁS

FIGYELMEZTETÉS
Ha füstöt, vagy szokatlan szagot és zajt észlel, azon-
nal kapcsolja ki s készüléket, hogy elekrülje az eset-

leges balaesetet, mint tűzkár vagy elektromos áram-
ütés. Azonnal húzza ki a dúgót a konnektorból, és vegye fela  
kapcsolatot a helyi viszonteladóval. Ne borítsa be a diffúzort 
anyaggal vagy papírral, mivel a légmozgás megakadályo-
zása növeli a tűzveszélyt. Ne próbálkozzon a készülék szét-
szedésével, és javításával. Ha belső ellenőrzés vagy javítás 
válik szükségessé, lépjen kapcsolatba a helyi viszont-
eladójával.  Tartsa távol a készüléket a gyerekektől, hogy  
elkerülje a törésveszélyt. Tisztítsa rendszeresen a készüléket, 
amikor nem használja legyen száraz és tiszta. 

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. 

TARTALOMJEGYZÉK

A.  Információk a Luna diffúzorról

B.  A készülék leírása
 
C.  Működés

D.  Karbantartás

E.  Hibaelhárítás

Gratulálunk,hogy a Luna Madebyzen aromadiffúzort 
választotta.
Kérjük őrizze mega ezt  a használati útmutatót a 
tájékozódáshoz és a karbantartáshoz.



5.  Dugja be a csatlakozót a készülékbe,

majd a konnektorba,  és kapcsolja be.

FONTOS!
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Luna diffúzor leírása
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Leírás

Méretek: 180x83x149 mm
Feszültség: DC 24V
Energia szükséglet: 12W
Víztartály mérete: 180 ml

01.  Fedél
02.  Maximális vízszint jelző vonal
03.  Vízkiöntő rovtáka
04.  Víztartály
05.  Kerámia lemez
06.  Pára kiáramlási hely 
07.  Ki / Be Kapcsoló 
08.  Led Lámpa
09.  Dc csatlakozás
10.   Átalakító

Működés
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KARBANTARTÁS
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Tünet
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