Būkite atsargūs nešdami ar laikydami difuzorių, nes stiklinis gaubtas dūžta ir nėra pritvirtintas prie pagrindo,
todėl rekomenduotina viena ranka laikyti difuzoriaus dugną, o kita – gaubtą.

Difuzoriaus paruošimas naudojimui
DĖMESIO! Prieš pirmą naudojimą, pritaisą reikia tris kartus pilnai įkrauti (3 kartai po ~8 krovimo valandas).
Pilnai įkrautas prietaisas šviečia žaliai, raudona spalva reiškia, kad krovimas vis dar vyksta.
1.
2.
3.
4.

Įkiškite jungiklio laidą į difuzoriaus dugne esančią jungtį.
Difuzorių pastatykite toliau nuo krašto ant lygaus ir stabilaus paviršiaus.
Nuimkite difuzoriaus stiklinį gaubtą.
Į talpyklą įpilkite nurodytą maksimalų švaraus vandens kiekį (100 arba 120 ml). Naudokite distiliuotą
arba mineralinį negazuotą vandenį (iš buteliukų). Jei naudojamas vandentiekio vanduo, jis turi būti
virintas ir atvėsintas
5. 120ml vandens įlašinkite 3-5 lašelius mėgstamo eterinio aliejaus arba 8-15 lašelių kvapaus
koncentrato. Jeigu pilamas mažesnis kiekis vandens - turi būti pilamas ir mažesnis namų kvapų
koncentrato kiekis
6. Atsargiai ant vandens rezervuaro uždėkite garintuvo gaubtą. Apžiūrėkite ar gaubtas uždėtas
teisingai ir neliko tarpo.
7. Jungiklį įkiškite į maitinimo šaltinį.

Priežiūra
Difuzoriaus vandenį rekomenduojama keisti/išpilti po kiekvieno garinimo ir kai norite pakeisti aromatą.
1. Įsitikinkite, kad difuzorius yra išjungtas.
2. Nuimkite gaubtą ir išpilkite likusį vandenį. Dėmesio! Vanduo išpilamas per atskirą, tam skirtą dėtuvės
kraštą. Vandenį pilkite taip, kad jis netekėtų pro oro angą, kitu atveju galite sugadinti difuzoriaus
konstrukciją.
3. Difuzoriaus vidų valykite švelnia, sausa arba lengvai drėgna šluoste. Esant didesniems nešvarumams,
galite juos pašalinti su nedideliu kiekiu, praskiesto baltojo acto. Nenaudokite jokios buitinės chemijos,
kuri gali pažeisti difuzoriaus paviršių.
4. Vandens talpyklos viduje esantį keramikinį diską nuvalykite vatos pagaliuku, nesubraižykite.

Įjungimas/išjungimas
Difuzoriaus pagrinde yra įjungimo / išjungimo mygtukas (ON / OFF).
1.
2.
3.
4.

Paspauskite vieną kartą ir įjungsite difuzorių bei blankią švieselę.
Paspauskite antrą kartą ir pakeisite šviesos spalvą.
Paspaudę trečią kartą išjungsite šviesą.
Ketvirtu mygtuko paspaudimu išjungsite difuzorių.

Kai difuzoriuje vandens kiekis bus per mažas, difuzorius nustos veikti automatiškai ir šviesa pradės žybsėti.
Ką daryti jei difuzorius neskleidžia garų?

•
•
•
•
•

Įsitikinkite, kad prieš pirmą naudojimą difuzorius buvo pilnai įkrautas tris kartus.
Patikrinkite ar jungiklis teisingai įkištas į elektros lizdą ir paspauskite įjungimo mygtuką.
Patikrinkite ar vandens kiekis yra pakankamas.
Patikrinkite ar vandens kiekis neviršija maksimalios ribos. Esant per dideliam kiekiui, atsargiai jį nupilkite
( tačiau saugokite oro angą, kad į ją nepatektų vandens).
Patikrinkite ar garų anga nėra užsikimšusi.

