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ATSARGUMO PRIEMONĖS 
 

Prieš naudojantis prietaisu, atidžiai perskaitykite žemiau pateiktus nurodymus. Visuomet prietaisu 

naudokitės tinkamai. 

 

Šioje instrukcijoje vartojamas terminas „prietaisas“ reiškia: 

– Plastikinį difuzorių 

– Elektrinį transformatorių. 

 

Jeigu prietaisas skleidžia degėsių kvapą ar atsiranda kitų aiškių veikimo sutrikimo ženklų, nedelsiant 

išjunkite elektros tiekimo laidą iš elektros rozetės. Palaukite, kol degėsių kvapas išsisklaidys, ir susisiekite su 

pardavėju. 

Jeigu prietaisas nukrenta, išjunkite transformatorių iš elektros rozetės.  

Užtikrinkite, kad eterinis aliejus neištekėtų iš difuzinės kapsulės, kadangi išbėgęs aliejus gali palikti 

dėmes ant baldų, ant kurių stovi difuzorius, ar ant paties difuzoriaus plastikinių elementų. 

Nebandykite išardyti ar keisti prietaiso; priešingu atveju vienerių metų garantija darbams ir 

atsarginėms dalims nebegalios. 

Nelankstykite, nesukinėkite ir netraukite elektros tiekimo laido, kadangi taip galite jį pažeisti ir sukelti 

gaisro ar elektros iškrovos pavojų. 

Nedėkite ant prietaiso sunkių daiktų. 

Neužblokuokite prietaiso oro ventiliacijos angos, išskyrus naudojant kartu tiekiamą difuzinę kapsulę, 

kuri įstatoma šviečiančiojo žiedo centre. 

Naudokite tik kartu su prietaisu tiekiamą oro filtrą, kuris yra įstatomas prietaiso galinėje dalyje, ir 

neužblokuokite prietaiso oro ventiliacijos angos. 

Nestatykite prietaiso ant nuožulnių ar nestabilių baldų paviršių, kadangi jis gali nukristi, sudužti ir 

sužeisti. 

Nenaudokite prietaiso dūmingose, drėgnose, dulkėtose ar didele vibracija pasižyminčiose erdvėse 

(dėl muzikos ar pan.). 

Užtikrinkite, kad prietaiso neveiktų aukšta temperatūra. 

Laikykite prietaisą vaikams nepasiekiamoje vietoje. 

Vadovaukitės instrukcijomis dėl eterinių aliejų naudojimo. 

Nenaudokite prietaiso netoli atviros ugnies. 

Nemerkite prietaiso į vandenį. 

Nepripildykite difuzinės kapsulės per daug (pakanka 3-5 lašelių eterinio aliejaus), kadangi eterinis 

aliejus gali patekti į vidines difuzoriaus dalis. 

Nepilkite eterinio aliejaus į difuzorių. 

Jokiomis aplinkybėmis nepilkite eterinio aliejaus į centrinę šviečiančiojo žiedo ertmę. Įsitikinkite, jog 

eterinio aliejaus difuzijai yra naudojama difuzinė kapsulė, kuri yra sukurta specialiai šiam tikslui. Nesilaikant 

šių prietaiso naudojimo instrukcijų, jo garantija nebegalios. 

 

INFORMACIJA 
 

Keletas difuzijos intensyvumo lygių 

 

Šis eterinio aliejaus difuzorius veikia ventiliacijos metodu. Keletą eterinio aliejaus lašų reikia užlašinti 

ant celiuliozinio lapelio (neutralios medžiagos). Tuomet oro srovė yra skleidžiama pulsuojančiu ritmu per 

celiuliozinį lapelį, siekiant išgauti optimalų efektą (papildomi lapeliai yra įsigyjami atskirai). 

 



 

3 psl. iš 7 

 

Visoje šioje naudojimo instrukcijoje terminas „kapsulė“ yra naudojamas difuzinei eterinio aliejaus 

talpyklai apibūdinti. Ši kapsulė yra pagaminta iš apvalaus plastikinio žiedo ir celiuliozinio lapelio. 

 
 

 

Difuzorius išfiltruoja orą, prieš jam išgarinant eterinį aliejų. Filtras yra lengvai pasiekiamas, tad jį 

galima nesudėtingai pakeisti (filtrai yra įsigyjami atskirai). Filtras dedamas galinėje prietaiso dalyje. 

 

Terminas „filtras“ apibūdina oro filtrą, kuris yra prietaiso apatinėje dalyje. Jį galima pasiekti atidarius 

ventiliacines groteles. 

 

 
 

Šis difuzijos būdas, kai kvapai yra skleidžiami naudojant pulsuojančią oro srovę be šilumos, leidžia 

išlaikyti eterinio aliejaus molekulių grynumą.  

 

 
 

Oro srovė, kuri sklaido aromatą, turi tris skirtingus veikimo režimus: tylų (silent), įprastą (normal) ir 

pagreitintą (turbo). Prietaisas skleidžia aromatą 30 minučių ir praėjus šiam laiko tarpui automatiškai 

išsijungia. 

 

 

 

 

 

 

 

Kapsulė ir celiuliozinis lapelis 

Filtras 

Čia išleidžiamas aromato 

prisotintas oras 

Čia įtraukiamas oras 



 

4 psl. iš 7 

 

 

 

Spalvotas ir gėlėtas dizainas 

 

 
 

Difuzoriaus priekyje yra metalinis dangtelis su dekoratyviomis ertmėmis, per kurį skleidžiamas 

aromatizuotas oras bei aplinkos apšvietimas. Šis šviesos žiedas taip pat leidžia suprasti, kokiu difuzijos režimu 

veikia prietaisas. Kai difuzorius veikiu tyliu arba įprastu režimu, spalvos švelniai keičiasi, arba jūs galite 

nustatyti norimą spalvą. Kai prietaisas veikia pagreitintu režimu, apšvietimas yra dinamiškas ir įvairiaspalvis. 

 

Komplekto sudėtis 

- Rutulio formos difuzorius su difuzine kapsule 

- Dvi difuzinės kapsulės, su kiekvienoje esančiu celiulioziniu lapeliu 

- Dekoratyvus metalinis dangtelis 

- Oro filtras 

- Elektros srovės adapteris 

- Naudojimo instrukcija 

 

Specifikacijos 

- Elektros tinklas: 220 / 240 V – 50 / 60 Hz 

- Išmatavimai: aukštis – 135 mm, ilgis – 150 mm, plotis – 150 mm 

- 3 pulsuojančios oro srovės greičiai: tylus, įprastas ir pagreitintas 

- 30 minučių laikmatis 

- Celiuliozinis lapelis 

- Įvairiaspalvis apšvietimas 

- Apšvietimo spalvos pasirinkimo funkcija 

- Keičiamas filtras ir kapsulė 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dekoratyvus metalinis 

dangtelis 

Difuzijos vieta 

Pakeliamasis žiedas 
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NAUDOJIMO INSTRUKCIJA 
 

1. Nuimkite dekoratyvų metalinį dangtelį, kad galėtume pasiekti kapsulę. Išimkite kapsulę, paspaudę du 

spaustukus, esančius ant žiedo. 

 
 

2. Užlašinkite 3 eterinio aliejaus lašus ant popierinės kapsulės dalies. Įsitikinkite, kad neužlašinote per 

daug eterinio aliejaus. 

 

 
 

ĮSPĖJIMAS: nelašinkite eterinio aliejaus į ertmę, esančią po kapsule, kadangi tai gali sukelti 

prietaiso gedimą. Nesilaikant šių prietaiso naudojimo instrukcijų, jo garantija nebegalios. 

 

3. Įstatykite kapsulę atgal į jos vietą ir įsitikinkite, jog išgirdote du fiksavimo garsus, kurie nurodo, kad 

kapsulė buvo tinkamai įstatyta. 

 

 
 

Dabar difuzorius yra parengtas naudojimui. 

 

Įstatykite metalinį dangtelį į jo vietą. Atkreipkite dėmesį, kad metaliniai laikikliai būtų įstatyti į savo vietas. 
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Kvapų difuzijos režimų nustatymai 

 

Paspauskite difuzijos mygtuką . 

Šis mygtukas yra dešinėje prietaiso pusėje. Jis yra skirtas keliems nustatymas atlikti: 

- Paspaudus vieną kartą, įjungiamas tylusis režimas, ventiliacija vyksta mažu greičiu, o 

apšvietimas yra įvairiaspalvis; 

- Paspaudus du kartus, įjungiamas įprastas režimas, ventiliacija vyksta vidutiniu greičiu, 

o apšvietimas yra įvairiaspalvis; 

- Paspaudus tris kartus, įjungiamas pagreitintas režimas, ventiliacija vyksta dideliu 

greičiu, o apšvietimas yra dinamiškas. 

 

Difuzija automatiškai baigiama praėjus 30 minučių. 

 

Apšvietimo režimų nustatymas 

 

Difuzijos metu, kai prietaisas veikia tyliuoju arba įprastu režimu: 

- Kai prietaisas skleidžia aromatą, apšvietimas yra įvairiaspalvis, nes tai yra jo 

numatytasis nustatymas. Jūs galite užfiksuoti norimą spalvą, vieną kartą paspaudę mygtuką . 

Paprasčiausiai palaukite, kol užsidegs pageidaujama spalva ir paspauskite šį mygtuką. Norėdami vėl 

pasirinkti įvairiaspalvį apšvietimo režimą, dar kartą paspauskite tą patį mygtuką. Norėdami išjungti 

apšvietimą, paspauskite  mygtuką ir palaikykite jį nuspaudę tris sekundes.  

- Kai prietaisas veikia pagreitintu režimu, negalima pasirinkti norimos spalvos 

apšvietimo. Esant šiam režimui, galite tik išjungti apšvietimą. 

 

Apšvietimo įjungimas, kai prietaisas neveikia 

 

Paspauskite  mygtuką, kad įjungtumėte įvairiaspalvį apšvietimą. Norėdami pasirinkti kokios nors 

vienos spalvos apšvietimo režimą arba norėdami apšvietimą išjungti, vadovaukitės aukščiau pateiktais 

nurodymais. 

 

Priežiūra 

 

Purškiamąją kapsulę galima pakeisti, jeigu ji susidėvėjo arba norite naudoti kitą kvapą. Susisiekite su 

tiekėju, norėdami įsigyti kitą kapsulę. 

 

 
 

Jeigu oro filtras užsiteršė, jį galima pakeisti. Susisiekite su tiekėju, norėdami įsigyti keičiamą filtrą.  

Kapsulė ir celiuliozinis lapelis 
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Prietaisui nereikalinga jokia ypatinga priežiūra: neišrinkinėkite prietaiso ir nevalykite jo, naudodami 

skystas valymo priemones. Jeigu eterinis aliejus patenka į prietaiso vidų ar ant paties prietaiso, nedelsiant jį 

nuvalykite, kad išvengtumėte prietaiso gedimų.  

 

 
 

Celiuliozinio lapelio keitimas 

 

Celiuliozinis lapelis yra tvirtinamas tarp dviejų plastikinių žiedų, kurie sudaro kapsulę. Šie du žiedai 

yra tvirtinami vienas prie kito.  

 

     
Atlenkite laikiklius, esančius po kapsule   Atidarykite kapsulę ir pakeiskite centrinį lapelį. 

 

 

 

Perbrauktos šiukšlių dėžės simbolis, pavaizduotas ant prietaiso ar jo priedų, reiškia, kad jie 

priklauso elektroninės ar elektros įrangos kategorijai. Dėl šios priežasties Europos Sąjungos 

įstatymai reikalauja laikytis šių produktų surinkimo taisyklių: 

- Platinimo vietose, kai įsigyjamas lygiavertis produktas; 

- Vietinėse surinkimo vietose (atliekų surinkimo centruose, selektyviniuose surinkimo 

punktuose ir pan.). 

 

 

Jūs prisidėsite prie elektros ir elektronikos įrangos atliekų pakartotinio panaudojimo ir perdirbimo, 

kadangi šios atliekos gali būti kenksmingos aplinkai ir žmonių sveikatai. 

Šis prietaisas atitinka Europos Sąjungos saugos, higienos, aplinkosaugos ir vartotojų apsaugos 

reikalavimus. 

 

 

Patentuota gamyba ir modeliai; OVA Design dizainas ir inžineriniai sprendimai. Innobiz. 

300 H rue du Clos de Viviers – 34830 Jacou – Prancūzija 

Filtras 


