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FAVORIT aromadiffúzor 

Modern aromadiffúzorunkat úgy tervezték, hogy mind a keleti kultúra hagyományait mind 
a nyugati kultúra tudását és technológiáját felhasználja. A készülék ultrahang segítségével 
felbontja az illóolajat és a vizet, és a létrejövő finom párával mikrorészecskéket, 
hatóanyagokat* és anionokat szabadít fel a levegőbe.  
Hódolhat a természetes aromaterápiának, amely nyugtató, pihentető légkört biztosít, és 
természetes párával hidratálja a bőrét. 
Megjegyzés: nagyon kényelmes használni a készüléket a hálószobában. Csak néhány 
csepp nyugtató illóolaj és egész éjszaka élvezheti a zavartalan alvást. 
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3. Karbantartás 
4. Hibaelhárítás 

1. Műszaki adatok 
- Termék neve: Ultrahangos aroma diffúzor 
- Termékméret: átm. 133 mm, magasság 100 mm 
- Feszültség: DC 24 V 
- Tápellátás: 12 W 
- Vízkapacitás: max. 300 ml 
- Páramennyiség: nagy intenzitás 30 +/-5 ml / h; alacsony intenzitás: 15 +/- 5ml / h 

2. Működés 
A. MIST / TIME gomb - PÁRÁSÍTÓ MÓD 
1x lenyomva: bekapcsolja a párásítást és a LED háttérvilágítást folyamatos működés (a 
víz kifogyásáig működik. Ha a víz kifogyott automatán kikapcsol) 
2x lenyomva: A működési funkciót időszakosra állítja be, mindig 10 másodperc működés, 
10 másodperc szünet 
3x lenyomva: Az időzítéssel történő működés 2 órára van állítva (utána kikapcsol) 
4x megnyomás: Az időzítéssel történő működés 4 órára van állítva (utána kikapcsol) 
B. LIGHT gomb - FÉNYMÓD 
Nyomja meg a LIGHT kapcsolót 
A diffúzor 7 színes LED-es megvilágítással rendelkezik, és a LIGHT gomb többszöri 
megnyomásával megváltoztatjuk a világítás színét és intenzitását: 
Színváltozás: állandó szín - változó szín - a fény kikapcsolása 
Világítási intenzitás: 100% - 50% - világítás ki 
A LIGHT kapcsoló hosszú nyomva tartásával a világítás kikapcsol 

C. A készülék használata 
1) Távolítsa el a diffúzor fedelét 



2) Öntsön vizet a tartályba (legfeljebb 300 ml) 
3) Tegyen 3-5 cseppet a kiválasztott illóolajból a vízbe 
4) Helyezze vissza a fedelet 
5) Csatlakoztassa a készüléket az áramforráshoz, és nyomja meg a MIST gombot, majd 
(szükség esetén) a LIGHT gombot 
6) Ügyeljen arra, hogy a diffúzor vízszintes felületen álljon használat közben vagy 
folyadékkal való feltöltéskor 

3. Karbantartás 
1) Karbantartás előtt válassza le a készüléket az áramforrásról 
2) Rendszeresen tisztítsa meg az ultrahangos membrán lemezt tiszta vízzel, ecettel és puha 
ruhával, vagy fülpiszkáló pálcikával 
3) A készülék tisztításához ne használjon hígítót, benzint vagy hasonló tisztítószert 
4) A készülékből a vizet a megfelelő irányba öntse ki, és ne öntsön vizet a levegő 
kimenetbe 
5) Ha a készüléket nem használja, tárolja száraz helyen, hogy elkerülje a gombákkal és 
baktériumokkal való érintkezést 

4. Hibaelhárítás 
A pára nem jön ki 
Ok: 
1. Nincs csatlakoztatva az áramforráshoz 
2. Nincs elég víz, vagy a vízszint már az alsó mutató alatt van 
3. Túl sok vízzel történő feltöltés (> 1200 ml víz) 
4. A porlasztólemezt (membránt) vízkő borítja 
5. A köd kimeneti nyílását a felső fedélnél vagy a víztartály fedelénél valami elzárja 
Javasolt megoldások: 
1. Csatlakoztassa az áramforráshoz, és nyomja meg a főkapcsolót 
2. Tegyen elegendő vizet a víztartályba 
3. Öntse ki a felesleges vizet a víztartályból 
4. Tisztítsa meg a porlasztólemezt 
5. Vattapálcikával tisztítsa meg a kimenetet és tartsa tisztán 
Csak lágy/forralt vizet használjon, és rendszeresen tisztítsa a membránt forrásvízzel 

*különböző illóolajok, különböző hatóanyagokat tartalmazhatnak.


