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1. A termék specifikációi:  

2. Működés 

A. Az egyes kapcsolók funkciói: 

- MIST gomb: párásítás vezérlése ON – BE, OFF – KI 

- 10 SEC – váltakozó ON/OFF mód, a készülék 10 másodpercig 
párásít, 10 másodpercig áll 

B. Használat: 

1) Távolítsa el a diffúzor fedelét 

2) Öntsön vizet a tarályba (max 75 ml) 

3) Tegyen 3-5 csepp tetszés szerinti illóolajat a vízbe 

4) Helyezze vissza fedelet 

Név Ultrahangos aroma diffúzor CAR 75

Feszültség 5 V 

Teljesítmény felvétel 5 W 

Méretek szélesség 72 mm, magasság 160 mm 

A tartály térfogata max. 75 ml 



5) Csatlakoztassa a készüléket az áramforráshoz, és nyomja meg 
a MIST gombot. A készülék bekapcsol 

6) Ügyeljen rá, hogy a készülék vízszintes felületen álljon 
használat közben vagy folyadékkal töltve. 

3. Karbantartás 
1) Karbantartás megkezdése 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 (> 75 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! 
- A vízkő okozta panaszokat nem áll módunkban figyelembe venni. 
- Tartsa a készüléket gyermekek és állatok elől elzárva/biztonságos helyen 


