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Kérjük üzembe helyezés előtt figyelmesen olvassa el ezt a használati útmutatót! 
 
Általános leírás: 
 
Amennyiben otthonunk páratartalma megfelelő, túl magas, úgy az illóolajok levegőbe juttatását kár lenne további pára kíséretében 
megtennünk.  Egészségünk és komfortérzetünk megteremtése érdekében rendkívül fontos, hogy a megfelelő illó olajokat a levegőbe 
tudjuk juttatni. A párásítás nélküli készülékek legnagyobb előnye, hogy illóolajok levegőbe juttatására pára képződés nélkül is 
alkalmasak.  
A berendezéssel beállíthatjuk a párologtatás hosszát, 30,60 120 percet, az egyes kilövellés közötti idő hosszúságát és magának a 
kilövellésnek a hosszát is. Így minden esetben biztosítani lehet, hogy a kellő mennyiségű illó olaj molekula kerüljön a levegőbe, ami Önt 
még nem zavarja. 
 
Optimális páratartalom: 
 
· Emberi szervezet számára optimális relatív páratartalom: 45- 65% 
· Számítógép és távközlési berendezések környezetében optimális relatív páratartalom: 45- 60% 
· Bútorok és hangszerek környezetében optimális relatív páratartalom: 40- 60% 
· Könyvtár, művészeti galéria, múzeumban optimális relatív páratartalom: 40 -60% 
 
A készülék részei: 
 

1. Kifúvó nyílás 2. Illóolaj tartály 3. Tartálynyílás 4. Kikapcsoló gomb 5. Led visszajelző 9. Elektromos csatlakozó kábel 
 

Biztonsági figyelmeztetés: 
 
A terméket kizárólag rendeltetésszerűen használja! A rendeltetésszerű használattól való eltérés a garancia elvesztését vonja maga után! 
Ne szerelje maga a készüléket és ne használjon olyan alkatrészeket, amik nem a készülékhez tartoznak! 
 

FIGYLEM! Mindig használjon 100%-osan megbízható forrásból származó, tiszta illóolajat!   
 

A gyanúsan olcsó hamisított olajok használata fejfájást, allergiát reakciót okozhatnak.  
A rossz minőségi olajok, hamisítványok hosszú szénatomláncú, nem illóolajat is tartalmaznak, ezek tönkreteszik a berendezést. 

 
• Mindig használjon a készülékhez a gyártó által rendelkezésre bocsátott elektromos kábelt. 
• Üzembe helyezés előtt mindig figyelmesen olvassa el a használati utasítást és azt őrizze megkésőbbi felhasználásra. 
• Mindig legyen Illóolaj a tartályban, ha a készülék be van kapcsolva. 
• Ne használja a készüléket tovább, ha a kábel sérült vagy meglazult. 
• Tisztítás vagy újra töltés előtt bizonyosodjon meg arról, hogy a készülék áramtalanítva van. 
• Ne mozgassa a készüléket, ha az be van kapcsolva és működik! 
• Ne fogja meg a kábelt nedves kézzel. 
• Ne tekerje a kábelt a készülék köré, ne rángassa, húzogassa azt. 
• A készüléket úgy helyezze el, hogy az a illatpárát a levegőbe fújja, és ne bútorra vagy elektromos, elektronikus készülékre. 
• A párát közvetlenül ne lélegezze be. (Ne inhaláljon a készülékkel.) 
• Ne helyezze a készüléket nedves, vizes, instabil vagy nem vízszintes felületre. 
• Amikor nem használja a készüléket, áramtalanítsa! 
• Ne tegye ki közvetlen napsütésnek, és ne helyezze fűtő vagy sütőberendezés közelébe. 
• Ne tisztítsa a készüléket és a tartályt semmilyen vegyszerrel.  
• Ne használja a készüléket, ha a tartály törött vagy sérült. 
• Ha a készülék működésben van, ne takarja le semmivel. 
• Ne helyezze a készüléket törölközőre vagy kárpitozott felületre, mert az a készülék alján található szellőzőnyílást eltakarhatja. 
• A készülék csak felügyelet mellett adható olyan személyek kezébe (gyermekek) akik csökkent szellemi, illetve fizikai képességekkel 

rendelkeznek, vagy nem rendelkeznek kellő tapasztalattal, illetve tudással a készülék használatára vonatkozóan. 
• Ne engedje gyermekét játszani a készülékkel. A biztonsági előírások be nem tartása a használó személy és a készülék sérüléséhez 

vezethet. 
 
Működtetés: 
 
• A készülék 5°C - 40°C között használható. Ha a készüléket 5 °C fok alatt tárolta, használat előtt hagyja 1,5 órán át nyugalmi 

állapotban szobahőmérsékleten 
• Ha a tartályban nincs illóolaj a készülék leáll. A készülék tartályának utántöltése után újra be lehet kapcsolni. 
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Üzembehelyezés: 
 
1. Óvatosan vegye ki a készüléket a dobozból, és távolítson el minden védőcsomagolást 
2. Helyezze a készüléket egyenes felületre 
3. Vegye ki a készülékből az illóolaj tartályt, töltse fel illó olajjal. 
4. Csavarja vissza az üvegcsét. 
5. Dugja be a készüléket a konnektorba. Nyomja meg a középső gombot. A LED kijelző bekapcsol. A készülék készenléti állapotba kerül. 
 
A kijelző gombjai / a készülék működése: 
 
1. ON/OFF- BE/KI KAPCSOLÁS: az ON/OFF gomb segítségével be/ki kapcsolhatja a készüléket. Amikor megnyomja az ON/OFF gombot 

a készülék készenléti állapotba kerül. (A készülék közepén felül található Q jelzés. 
2. TIMER GOMB: Itt beállíthatja gomb nyomkodásával, hogy mennyi ideig szeretné használni a készüléket. (30-60-120 min) 
3. PÁRA KIBOCSÁTÁS HOSSZA: A bal oldali gomb (On Int) Itt meghatározza, hogy egy kilövellés mennyi ideig tartson. (5-10-30-60 sec)  
4. KÉT KILÖVELLÉS KÖZÖTTI IDŐINTERVALLUM: A jobb oldali gomb (Off Int) megnyomásával beállíthatja a kilövellések között eltelt 

idő hosszát.  
 

Vagyis, ha a legrövidebb ideig akarjuk használni a készüléket alacsony intenzitással,  
akkor On Int 5, Timer 30, Off Int 60 -ra kell állítanunk. 

A készülék tisztítása: 
 
• Mindig használjon tiszta vizet a tisztításhoz! 
• Nagyon figyeljen rá, hogy biztosan nem hamisított olajat használ, vagy olyat, amit hosszú szénláncú olajban higítottak!  
• Alkoholos oldatot ne használjon! 
 
Gyors hibaelhárítás: 
 
Ha a készülék nem megfelelően működik, az alábbi táblázat segítséget nyújthat a hiba felderítésében. Ha az alábbi táblázat egyik 
megoldási lehetősége sem vezet eredményre, kérjük forduljon a szervizhez.  
     

Hibajelenség Lehetséges okok Megoldás 

Nem világít a kijelző 
A készülék nincs csatlakoztatva az 
elektromos hálózathoz. 

Csatlakoztassa a készüléket azelektromos 
hálózathoz. 

A készülék nincs bekapcsolva Kapcsolja be a készüléket. 
A kijelző világít, levegőt és párát nem 
bocsát ki. Nincs illóolaj a tartályban. Tegyen illóolajat a víztartályba. 

Kevés pára jön ki a készülékből. Koszos az ultrahangos porlasztófej. Tisztítsa meg a porlasztófejet. 
A készülék berezonál.  Helyezze a készüléket stabil egyenes felületre. 

 
Hulladékkezelés: 
 
Ezt a készüléket nem szabad kidobni a háztartási szemétbe. Minden egyes fogyasztó köteles minden elektromos vagy elektronikus 
készüléket leadni lakóhelyének gyűjtőhelyén vagy a kereskedőnél- függetlenül attól, hogy tartalmaz-e káros anyagot vagy nem-, hogy 
továbbítani lehessen környezetkímélő ártalmatlanításra! Ártalmatlanítás tekintetében forduljon az illetékes helyi hatóságokhoz  
 
Műszaki adatok: 
 
Terméknév: Ultrahangos illóolaj porlasztó.  
Termékkód: VM-122P             
Bemeneti feszültség: 220 - 240V  
Frekvencia: 50Hz     
Kimeneti feszültség: 5V egyenáram  
Tartály kapacitás: 20 ml - 50 ml  
Készülék méretei: 88x132 mm   
Súly: 400g 
Működési környezet: 5- 40 ℃ és nagyobb 60 %-os relatív páratartalom 
 
A készülék CE megfelelőséggel rendelkezik. 


