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Kérjük üzembe helyezés előtt figyelmesen olvassa el ezt a használati útmutatót! 
 
Általános leírás: 
Otthonunk megfelelő páratartalmának biztosítása egészségünk és komfortérzetünk megelőzése érdekében is rendkívül fontos. Az 
ultrahangos párásító készülékek legnagyobb előnye, hogy illóolajok levegőbe juttatására is alkalmasak. Az emberi szervezet számára 
optimális relatív páratartalom: 45- 65%. 
 
A készülék részei: 
1. Készülék fedél műanyag betéttel 2. Fénybeállító gomb (LIGHT), 3.), KI/BE kapcsoló, időzítő váltó gomb (MIST), 5.Víztartály, 6. Légkifúvó 
nyílás, 7.Készüléktest, 8. Elektromos csatlakozás, 9. Légbeszívó nyílás, 10. Biztonsági vízkieresztő nyílások.  
 
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 (pl. tápegységet) amik nem a készülékhez tartoznak! 
 

FIGYLEM! Csak bizonyítottan tiszta illóolajat tegyen az illóolaj tartályba vagy a víztartályba! 
A rossz minőségi olajok, hamisítványok hosszú szénatomláncú nem illóolajat is tartalmaznak, ezek tönkreteszik a berendezést! 

 
• Mindig legyen víz a víztartályban, ha a készülék be van kapcsolva. 
• Használjon hideg vagy langyos, ioncserélt, vagy tisztított (lágyított) vizet a berendezésbe!  
• SOHA ne töltsön 50 °C fokánál melegebb vizet a készülékbe. 
• Ne használja a készüléket tovább, ha a kábel sérült vagy meglazult. 
• Ne kapargassa éles hegyes eszközzel az ultrahangos porlasztó fejet. Ettől azonnal tönkremegy és a garancia elvesztésével jár! 
• Ne tegyen vizet a párakifúvó nyílásba. 
• Tisztítás vagy újratöltés előtt bizonyosodjon meg arról, hogy a készülék áramtalanítva van. 
• Ne mozgassa a készüléket, ha az be van kapcsolva és működik! 
• Ne fogja meg az elektromos kábelt nedves kézzel és ne tekerje a kábelt a készülék köré, ne rángassa, és ne húzogassa azt. 
• A készüléket úgy helyezze el, hogy az a párát a levegőbe fújja, és ne bútorra vagy 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 vagy maró anyaggal (pl. háztartási ecet, vízkőoldó)  
• Ne használja a készüléket, ha a víztartály 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) vagy akik csökkent szellemi, illetve fizikai 

képességekkel rendelkeznek, illetve 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. 
 
Működés: 
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 víz a készülék leáll. A készülék tartályának utántöltése után újra be lehet kapcsolni. 
 
Megjegyzés: 
A hidegpárásító készülékek velejárója, hogy az ultrahangos fejjel szétbomlasztott vízmolekulák bizonyos részei lecsapódhatnak, így a 
készülék közelében a bútorokon vékony porréteg keletkezhet. Ez természetes jelenség.  Tisztított víz használata segíthet a jelenség 
csökkentésében. 
A párásító közvetlen környezetében előfordulhat, hogy a pára lecsapódik a bútorokon, ezért érdemes a készüléket olyan helyen 
elhelyezni, ahol a kicsapódott víz nem okoz – a készülék alatt lévő, illetve a közvetlen közelében lévő – tárgyakban, bútorokban 
károsodást. 
 
Üzembehelyezés: 
1. Óvatosan vegye ki a készüléket a dobozból, és távolítson el minden védőcsomagolást 
2. Helyezze a készüléket egyenes felületre 
3. Vegye le a készülék tetejét, töltse fel vízzel a víztartályt. 
4. Csöpögtessen 6-10 csepp illóolajat a víztartályba 
5. Zárja vissza a fedelet.  
6. Dugja be a készüléket a konnektorba. A berendezés készenléti állapotba kerül. 
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A kijelző gombjai / a készülék működése: 
1. FÉNYBEÁLLÍTÓ (LIGHT): Nyomja meg a fénybeállító gombot egyszer, ha váltakozó színeket kíván használni. A gomb második 

megnyomásakor az éppen aktuális szín fog világítani a működés közben. Nyomja meg a fény beállító gombot gyorsan egymás után, 
ha 50%-al csökkenteni kívánja a fényerőt. Újabb kétszeri gyors megnyomás visszaállítja teljes fényerőt. Nyomja folyamatosan 2 
másodpercig az fénybeállító gombot, ha teljesen ki akarja kapcsolni a megvilágítást.  

2. BE/KIAPCSOLÁS és PÁRA IDŐZTÉS / (MIST): A gomb megnyomásával indíthatja a pársítást és meghatározhatja a párásítás időtartamát. 
Ennek 4 fokozata van: 1,2,3 óra vagy folyamatos működés. A gomb első megnyomásakor az 1 órás üzemmód indul el.  A gomb 1 
másodperces megnyomása kikapcsolja a párásítást.  

3. FOLYAMTOS SZAKASZOS PÁRAKIBOCSÁTÁS (MIST gomb hosszú lenyomás): A MIST gomb 2 másodperces megnyomásával tudja 
folyamatos vagy szakszos párakibocsátást beállítani. A párásítás indításakor a készülék a folyamatos párakibocsátási módban kezd el 
működni. A gomb 2 mp-es megnyomásakor) a szakszos párakibocsátási mód lép üzembe. (20 mp működés, 10 mp várakozás) A MIST 
gomb második 2 mp-es lenyomásakor a készülék visszatér az mérsékelt visszatér a folyamatos párakibocsátási üzemmódba. 

 
A készülék rendszeres – hetenkénti -tisztítása 
• Áramtalanítsa a készüléket 
• Ürítse ki a víztartályt. 
• Adagoljon 3-5 g (egy teáskanálnyi) szódabikarbónát a tartályba. Töltse félig (cca. 250 ml) a tartályt, meleg (max. 50 °C fokos) vízzel. 

Keverje el az szódabikarbónát a vízben amíg az teljesen fel nem oldódik. 
• Hagyja az oldatot 3-5 percig a készülékben majd a készülékhez mellékelt finom szálú kefével tisztítsa ki a tartályt.  
• Öntse ki az oldatot a tarályból és öblítse ki készülék tartályát csapvízzel. Törölje ki az esetleges maradványokat a tarályból és készülék 

külső burkolatát egy tiszta puha rongy segítségével. 
 
Az ultrahangos porlasztó tisztítása: A rendszeres tisztítási folyamatot (ls. fent) követően csöpögtessen pár csepp citromos vizet a 
ultrahangos porlasztó egység (a tartály közepén található nyílás) tetejére, és hagyja 2-5 percig hatni. Ha nagyon koszos a porlasztó, 
óvatosan dörzsölje mega csomagban található kefével, majd tiszta vízzel öblítse le. 
 
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 víz a víztartályban. Tegyen vizet a víztartályba. 

Túl sok víz van a tartályban. Öntse ki a fölösleges vizet a kiöntő vályú 
irányába, és zárja be a víztartály fedelét. 

A kijelző világít, párát nem bocsát ki 
csak levegő mozgás érzékelhető. 

Páraintenzitás alacsony szintre van 
állítva. 

Állítsa magasabb fokozatra a páraintenzitást. 
(ON/OFF/INTENZITÁS gomb) 

Kevés pára jön ki a készülékből. Elszennyeződött az ultrahangos 
porlasztófej. Tisztítsa meg a porlasztófejet. (ls. fent) 

A kijelző világít, víz van a tartályban, 
de a készülék vízhiányt jelez. Vízszint érzékelő beszorult. Rázza meg az vízszintérzékelőt. 

Koszos a tartályban lévő víz. Túl sok ideje áll a víz a készülékben. Tisztíts ki a készüléket és cserélje ki a vizet a 
készülékben tisztára. 

A készülék rendellenes hangot ad. Túl kevés víz van a víztartályban. Töltsön vizet a víztartályba. 
A készülék berezonál.  Helyezze a készüléket stabil egyenes felületre. 

A készülék közelében a bútorokon 
vékony porréteg keletkezik. A betöltött víz túl kemény. 

Használjon desztillált vizet vagy ioncserélt vizet 
a párásításhoz, akkor a jelenség kevésbé 
valószínű. 

 
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 párásító 2.4 MHz-es frekvenciával. Bementi feszültség: 110 - 240V 50 Hz; Kimenti feszültség: 24V egyenáram 
maximum 0.65A áramerősség mellett; Tartály kapacitás: 400 ml. Működési környezet: 4- 45 °C és < 80%-os relatív páratartalom 
 
A készülék CE megfelelőséggel rendelkezik. 


