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HOGYAN HASZNÁLJUK 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerámia burkolat 

Fa alap 

Üvegtartály 

Adapter 
csatlakozó 

 

Diffúziós kimenet 

Főkapcsoló 

Távolítsa el a külső borítást. Távolítsa el az üvegkupakot. 

Adjon 10-20 csepp illóolajat a tartályhoz. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Műszaki jellemzők: 

Tápegység (bemenet): 100–240 V feszültség, 50 Hz 
Tápegység (kimenet): 15V / 0.5A 
Kimeneti teljesítmény: 7.5W 

Diffúziós terület: 20-25 m2 
LED világítás: meleg fény 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helyezze vissza az üvegkupakot. 

Helyezze vissza a külső 
            borítást. 

Csatlakoztassa áramforráshoz a 
             készüléket. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KARBANTARTÁS 
Általános tisztítás 

A megfelelő működés érdekében elengedhetetlen, hogy a diffúzort hetente tisztítsa meg. 
Ehhez távolítsa el az üvegkupakot, ürítse ki az illóolajokat a diffúzorból, majd öntsön a 

tartályba valamennyi gyógyszertári alkoholt, és kapcsolja be a diffúzort 5-10 percre. 
Ezután öntse ki a felesleges alkoholt.  

 

Diffúzió 

BE KI 

Az óramutató járásával megegyező 
irányban történő elfordítás elindítja a 

diffúzort, valamint növelhető a 
párologtatás erőssége 

Az óramutató járásával ellentétes 
irányban történő elfordítás leállítja a 

diffúzort, valamint csökkenthető a 
párologtatás erőssége 

Megjegyzés: a diffúzor automatikus időzítő funkcióval rendelkezik, diffúzió (1 percig) majd 
rövid szünet (2 percig). A készülék 2 óra működés után automatikusan leáll. 

LED világítás 

Egyszeri nyomás 

Erős fény 

Második nyomás 

Gyengébb fény 

Harmadik nyomás 

Lélegző fény 

Negyedik nyomás 

Fény kikapcsolása 



Teljes tisztítás 

A diffúzor tartályát havonta egyszer teljesen ki kell 

tisztítani a készülék optimális minőségének fenntartása 
érdekében. 

1. Készítsen elő egy forró vízzel teli tartályt, és tegye 
bele az üvegrészeket a forró vízbe. 

2. Tartsa az üvegtartályt és az üvegkupakot a vízben 
egy órán keresztül. Ezután vegye ki a tartályt és 
kupakot, és öblítse ki jól vízzel. Újbóli használat előtt 

hagyja megszáradni az üvegrészeket. 

 

FONTOS INFORMÁCIÓK 

A készülék használata előtt kérjük, olvassa el figyelmesen ezeket az utasításokat! Mindig 

ügyeljen arra, hogy a készüléket a leírtaknak megfelelően kezelje. Az útmutatóban a 
„készülék” kifejezés a diffúzorra, annak különböző részeire és egyéb tartozékaira 
vonatkozik. 

Tartsa az olajszintet a a két kis üvegcső alatt!  

 

• Ne engedje, hogy az illóolaj a tartály külső 

oldalán lefolyjon töltéskor, mert az károsíthatja 

a fa alapot. 

• Üzemelés közben tartsa a diffúzort viszonylag 

pormentes helyen, hogy megakadályozza a 

mikrocsövek eltömődését. 

• A készülék a legtöbb tiszta illóolajjal jól működik. Ne használjon gyantás és ragacsos 

illóolajokat (Myrrh, Frankincense, Patchouli) ebben a készülékben! A citrusfélékből 

és tűlevelű növényekből készült illóolajok (citrom, citromfű, narancs, grapefruit, 



fenyő) felhasználhatók, ha gondoskodik a porlasztóról, azaz felhasználás után 

teljesen megtisztítja a készüléket. 

• Ha a készülék égett szagot bocsát ki, vagy más működési zavar jeleit mutatja, 

azonnal húzza ki a tápkábelt az elektromos aljzatból. Várjon, amíg az égett szag 

megszűnik, majd forduljon forgalmazójához. 

• Ha a diffúzor leesik, húzza ki azonnal a tápkábelt az elektromos aljzatból 

• Ne töltse tele a tartályt illóolajokkal, mert ezzel károsodhat a készülék. 

• A diffúzort kizárólag az utasításban leírt módon tisztítsa. 

• Ne kísérelje meg szétszerelni vagy átalakítani a készüléket, ezzel ugyanis érvényét 

veszti a garancia. 

• Ne hajlítsa meg, ne csavarja meg és ne húzza meg a tápkábelt, mert ez 

megrongálhatja azt, ezzel tüzet vagy áramütést okozva. 

• Ne tegyen nehéz tárgyakat a készülékre. 

• Ne tegye a diffúzort ferde vagy instabil felületre. Leeshet, megtörhet és sérülést 

okozhat. 

• Ne használja a készüléket túl nedves vagy túl poros helyen. 

• Ne tegye ki a készüléket magas hőmérsékletnek. 

• Ne használja a készüléket nyílt láng közelében. 

• Ne használja a készüléket nedves környezetben, és ne merítse a készüléket vízbe. 

• Ne töltse túl a diffúzort (max. 10-20 csepp illóolajat használjon). 

• A diffúzort csak a készülékhez mellékelt tápegységgel szabad használni. 

• A készülék kezelését nem ajánljuk gyermekeknek, fizikai, érzékszervi vagy mentális 

képességeikben korlátozott személyeknek, valamint azoknak, akiknek nincs 

tapasztalata vagy ismerete a készülék megfelelő használatához. Ezekben az 

esetekben a készülék kezeléséhez felügyelet ajánlott, ezzel biztosítva a biztonságos 

használatot. Figyeljünk arra, hogy gyermekek ne játsszanak a készülékkel!  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A termékre vagy annak tartozékaira helyezett, áthúzott hulladékgyűjtő szimbóluma azt jelzi, 

hogy ezeket elektromos és elektronikus berendezéseknek osztályozták. Mint ilyen, az európai 

rendeletek megkövetelik, hogy a kommunális (vegyes) hulladéktól elkülönítve gyűjtsék.  

Ez elősegíti az olyan elektromos és elektronikus hulladékok újrahasználatát és 

újrahasznosítását, amelyek potenciálisan káros következményekkel járhatnak a környezetre és 

az emberi egészségre. Ez a készülék megfelel az Európai Közösség biztonsági, higiéniai, 

környezetvédelmi és fogyasztóvédelmi követelményeinek. 

 

 

 


