
1. Puha textillel tisztítsa meg a membránt

2. Ügyeljen rá, hogy a szellőzőnyílásba ne kerüljön víz

3. Győződjön meg róla, hogy a készülék egyenesen áll

4. Csatlakoztatás előtt ellenőrizze, hogy a DC csatlakozó dugója
  száraz legyen.

Amikor kiönti a vizet 
takarja le az ujjával 
a levegő kiömlő nyílást

Ügyeljen rá, hogy ne
kerüljön víz a levegő 
kiömlő nyílásba.

Helytelen elhelyezés Mindig egyenesen 
helyezze el.

A nyitáshoz forgassa az óra
járásával megegyezően.

5. Ne öblítse a víztartályt közvetlenül folyóvíz alatt

6. Ne törölje át erősen a membránt

7. Ügyeljen rá, hogy a tartály feltöltésekor ne kerüljön víz a szellőzőbe.

8.  A víztartály és a talp közötti peremet mindig tartsa szárazon.

9. Működés közben a készüléket tartsa a gyerekek elől elzárva.

10.  A készüléket ne helyezze hőt kibocsátó készülékek (pl: fűtőtestek)
 kályhák, égők stb…) közelébe. Mindig jól szellőző helyiségben 
 használja.

Idősek és gyerekek csak felügyelet mellett
Használhatják a készüléket.

A táblázatban csak a fő színek szerepelnek

Funkció gombok

M
(Pára mód)

Gomb gombnyomás

1x

L
(Világítás mód)

Funkció
Párásítás elindítása az első módban

Váltás a második módra

Párásítás leállítása

Automatikus színváltás

Kék világítás

Piros világítás

Zöld világítás

Kék-piros világítás

Vörös – zöld világítás

Kékeszöld világítás

Kék-piros-zöld világítás
A világítás kikapcsol

“W”

“P”
Akkor világít amikor a készülék csatlakozik a hálózathoz „W“

„P“ ha nincs elegendő víz a tartályban egyszer villog. 
 Ezután a lámpa kialszik és a készülék kikapcsol.

„P“ világít amikor a készülék működik, villog szünet esetén

Mód Üzemmód Fényjelzések
ellenőrző led-ek

Első mód

Második mód „P“ állandóan világítFolyamatos gőzkibocsátás

Párásítási idő 3 perc,
Utána 1 perc szünet

Szünet alatt
villog a „P“

Állapot Jelzés

W

P

Nem világít

Világít

Villog

Üzemmódok leírása

Nincs csatlakoztatva a hálózatra

Csatlakozik a hálózatra

A készülék nincs bekapcsolva

A készülék be van kapcsolva

Szünet – a működés megszakadt

Csúszásgátló talp

Adapter 
csatlakozó

Kontrol világítás

Ventillátor

Víztartó tartály

Ventillátor nyílás

Pára membrán

Víztartály fedél

Levegő bemenet

Zár

Pára kimeneti nyílás

A helyes vízszint beállítása

Membrán A vízszintet tartsa a négyzet
Alakú platform szintje alatt.

Tartalom

1. A készülék leírása--------------2

2. A készülék vezérlése----------5

3. Biztonsági előírások-----------7

4. Használat-------------------------8

5. Funkciók--------------------------9

6. Hiba elhárítás -----------------10

7. Tisztítás és karbantartás----11

8. Hogyan kell tisztítani --------12

Leírás

Név Energia felv. Feszültség Frekvencia

Aroma difuzér

Elölnézet Hátulnézet

Tető

Alap

Pára kimeneti 
nyílás

Kontrol ledek

Pára időzítő
gomb

DC adapter csatlakozó Világítás
gomb

Pára kilépő 
nyílás

Alulnézet

Belső nézet

Alkatrészek: Grafikus minta

A maximális vízszint 
vonala

A maximális vízszint 
vonala

Világítás jelzések
Kontroll
Led

Nem világít

Világít

2x
3x

automatán

1x
2x
3x
4x
5x
6x
7x
8x

Biztonság

Helyezze a készüléket
vízszintesen a felületre.

Forgassa el a fedelet
és emelje le.

A bajonett segítségével nyissa 
ki a víztartályt.

Töltse fel a tartályt vízzel –
max. 100ml

Tegyen bele 3-5 csepp
esszenciális olajat.

Csatlakoztassa a DC
adaptert.

Zárja le a víztartályt és  
fordítsa el a fedelet úgy hogy 
a két rész szorosan 
kapcsolódjon.

Csatlakoztassa az elektro-
mos hálózathoz 
(100-240V / 50-60hz)

Sorrend

Használati utasítás:
Aroma diffúzor DISC
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Funkciók
- Dekoráció, amely különleges kialakításával kellemesebbé teszi otthonát.

- Éjszakai világítás / háttérfény

- Ideális illóolajok felhasználásához.

- Ultrahangos párásítással hideg párát bocsájt ki.

- Sterilizálásra is alkalmazható, ha néhány csepp alkoholt vagy ecetet tesz bele.

- Alacsony energiafogyasztás.

- Automata leállás a víz kifogyása esetén.

- Intervallum módok az üzemidő növelésére (akár 6 óra).

Tisztítás és karbantartás:
1.  Amikor nem használja, húzza ki a készülék adapterét a hálózatból.

2. Ha hosszabb ideig nem használja a készüléket, ellenőrizze hogy a víztartály üres legyen.

3. Rendszeresen tiszítsa meg a páraképző membránt.

4.  A sérülések elkerülése érdekében tárolja megfelelő és biztonságos helyen.

Hibaelhárítás:

Hogyan lehet a készüléket tiszítani:

Probléma Lehetséges okok Megoldási módok

A jelzőfény problémát jelez; 

Nem jön ki pára.

A jelzőfény nem jelez problémát 

probléma; nem jön ki pára.

A jelzőfény alacsony vízszintet jelez 

A vízszint megfelelő.

Csak alacsony mennyiségű párát bocsájt ki

Az eszköz nincs megfelelően csatlakoz- 
Tatva az elektromos hálózathoz. A víz
túl kevés a működéshez.

Eldugult a szellőzőnyílás vagy nedves a
víztartály fedele.

A fém pára érzékelő / membrán eltömődött.

A tartályban túl sok a víz.

Töltse fel vízzel / vagy csatlakoztassa újra
a hálózathoz. Nyomja meg az „M“.

Tisztítsa meg a szellőzőnyílást és a  
víztartály fedelét.

Tisztítsa meg a páraérzékelőt / membránt

Öntsön ki egy kis vizet hogy a vízszint, a
maximális vízszintet ne haladja meg.

Lépések

1

2

3

Óvatosan törölje le a víztartályt puha textillel és néhány csepp mosogatószerrel

Használjon kis mennyiségű vizet a tartály tisztításához. Óvatosan törölje át. Ismételje meg többször, 
amíg a tartály tiszta nem lesz. Ügyeljen rá, hogy a szellőzőnyílásba ne kerüljön víz.

Tisztítsa meg a tartályt és annak széleit száraz, puha textillel. Helyezze vissza a fedelet. Ha nem  
használja a készüléket tárolja száraz jól szellőző helyen.
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