Manual de instructiuni

Inainte de a utiliza acest aparat,
cititi cu atentie manualul de instructiuni
si pastrati-l pentru consultari ulterioare.
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Intrare adaptor de alimentare

Acest difuzor pentru aromaterapie foloseste tehnologia moderna cu ultrasunete pentru a vaporiza
instant amestecul din rezervor ce calmeaza mintea, trupul si suﬂetul.

Instructiuni de folosire
Precautii
Va rugam sa cititi cu atentie pentru a evita defectarea aparatului：
Indepartati capacul.

Introduceti cablul de alimentare
in oriﬁciul aferent, situat in partea
de jos a aparatului.

Adaugati apa in rezervor, folosind un recipient
adecvat (nu folositi apa ﬁerbinte) fara a depasi
nivelul maxim de 300 ml. Nu adaugati apa in
timp ce aparatul este in functiune. Adaugati
picaturile de ulei esential in functie de nivelul
de apa adaugat.

Nu adaugati mai mult de 300 ml de apa.
Nu porniti aparatul atunci cand rezervorul este gol.
Nu ridicati aparatul cu ultrasunete in timpul functionarii.
Deconectati aparatul inaintea operatiilor de intretinere si curatati aparatul cu un material moale si curat.
Nu adaugati apa direct, va rugam sa adaugati apa cu un recipient gradat.
Tineti aparatul departe de razele de soare directa, surse de caldura, aparate de aer conditionat sau
ventilatoare.

Repozitionati capacul in aceeasi pozitie. Introduceti stecherul adaptorului in priza.
Rotiti capacul pentru ajustarea tipului de
vapori. Nu porniti aparatul fara a pozitiona
capacul.

Asezati mereu aparatul pe o suprafata neteda. Nu pozitionati aparatul pe covor sau alte zone instabile.
Apasati butonul de pornire/oprire si alegeti timpul
de functionare dorit (1H, 3H, 6H sau vaporizare
continua). Tineti lung apasat butonul pornire/
oprire pentru intensitate vaporilor (un sunet
inseamna intensitate inalta, doua sunete inseamna
intensitate scazuta). Daca doriti sa opriti aparatul,
apasati de cinci ori butonul de pornire/oprire (de
la 1H, 3H, 6H, vaporizare continua, la oprit).

Nu tineti aparatul in apropierea echipamentelor electronice cum ar ﬁ televizorul.
Nu intoarceti aparatul in timpul functionari. Poate cauza defectarea aparatului.
Timpul de utilizare continua: 16H.
Asteptati 60 de minute inainte de repornire pentru a evita defectarea discului pentru ultrasunete.
Nu atingeti aparatul cu mainile umede.

Daca nu folositi aparatul pentru un timp indelungat, scurgeti apa din rezervor,
uscati aparatul si puneti-l la pastrare.
Apasati butonul pentru lumina
pentru a porni lumina.
Ajustati intensitatea.

Cand aparatul este pornit starea
initiala a aparatului este oprit.

Tineti aparatul departe de copii si animale de companie. Persoanele invarsta si persoanele cu abilitati
ﬁzice reduse sau cu probleme psihice trebuie supravegheate in timpul folosirii aparatului.
Daca este detectat fum sau foc scoateti aparatul din priza.

Daca sunt scurgeri de apa din rezervor,
chiar daca aparatul este pornit,
se va opri automat.

Aparatul se va opri automat in
lipsa de apa (amestec).

Intretinere

Precautii

Dupa folosirea de 5-6 ori sau 3-5 zile, curatati produsul dupa cum urmeaza:
Deconectati complet adaptorul, atat de la priza cat si de la aparat. Goliti aparatul de apa si
curatati-l cu un material moale, curat si uscat.
Nu scufundati aparatul in apa.
Nu folositi detergenti agresivi sau alcool. Curatati regulat aparatul.
Nota: Goliti apa din aparat la fel ca in imagine.

1,Timpul de utilizare continua: 16H.
2,Intensitatea vaporilor este variabila si este normal.
3,Factorii care inﬂuenteaza caracteristica de mai sus includ tipul apei, umiditatea, temperatura, curentii de aer.
4,Aparatul se opreste automat in lipsa de apa (amestec).
5,Se folosesc doar uleiuri esentiale 100% naturale. Daca contin ingrediente chimice sau impuritati, pot cauza
defectarea aparatului.
6,Inainte de a inlocui cu un alt ulei esential, urmariti pasii de la intretinere.

Scurgeri accidentale
In cazul rasturnarii accidentale a aparatului va rugam sa urmariti pasii de mai jos pentru a evita
defectarea produsului.
1.Deconectati aparatul si indepartati capacul.
2.Goliti apa din rezervor.
3.Miscati usor aparatul pentru a ajuta scurgerea apei din interiorul aparatului, dupa care puneti aparatul intr-o zona
bine ventilata.

Depanare
Va rugam sa consultati tabelul de mai jos in cazul functionarii anormale:
Daca aparatul nu functioneaza cum ar trebui va rugam sa cititi
tabelul de mai jos inainte de a cere asistenta.

Nu porneste

Este suﬁcienta apa in rezervor?
-Va rugam sa adaugati apa peste nivelul minim.
Adaptorul este conectat corect?
-Va rugam deconectati adaptorul, veriﬁcati cablurile si reconectati
cu atentie.

Fara vapori sau
vapori neobisnuiti

Nu este suﬁcienta apa? Sau este prea multa apa?
-Va rugam sa adaugati cantitatea de apa potrivita. Nu adaugati mai mult
de 300 ml (linia de maxim).
Murdarie pe discul ultrasonic?
-Va rugam sa urmati pasii de la intretinere si reinstalati capacul, in
acest fel vaporii pot ﬁ pulverizati.
Capacul nu este asezat corect? Murdarie pe oriﬁciul de aer situat pe
fundul aparatului?
-Daca este prea mult praf pe oriﬁciul de aer, vaporii vor ﬁ restrictionati.
Curatati oriﬁciul pentru aer.

Scurgeri de apa

Capacul este instalat corect?
-Indepartati si reasesati corect capacul.
Temperatura scazuta sau umiditate inalta?
-In aceste conditii amestecul se poate condensa rapid in picaturi de apa.

