
Elipsia ULTRAHANGOS AROMA DIFFÚZOR 

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 

A párásító a nagyfrekvenciás ultrahangos oszcillátor elvét használja a pára előállításához. A készülék a 

vízből és az esszenciális olajból 1–5 μm átmérőjű mikroszkopikus cseppeket állít elő. A kimeneten 

keresztül a hideg pára (vízköd) a helyiség levegőjébe kerülve elpárolog, és kellemes illatot hoz létre, 

valamint növeli a levegő páratartalmát. Idősek és gyermekek az eszközt kizárólag felügyelet mellett 

használják. 

JELLEMZŐK: 

- fényterápiás, színváltó LED világítás 

- folyamatos, 3 órás működés 

- automatikus kikapcsolás tartálykiürülés esetén 

- rejtett kapcsológomb a készülék alján 

HASZNÁLATRA TÖRTÉNŐ ELŐKÉSZÍTÉS  

A készüléket vegye ki a csomagolásból. A készülékről távolítson el minden tapadó fóliát, öntapadós 

címkét és papírt.  

1. A készüléket helyezze stabil, vízszintes felületre. 

2. Csatlakoztassa a készüléket az elektromos hálózathoz az adapter segítségével.  

3. A tartályba a diffúzor kikapcsolt állapotában töltsön vizet. Ne töltsön a MAX jelnél többet. Ajánlott a 

desztillált vagy szűrt víz használata. A diffúzorba csak 5-30 fok közötti vizet töltsön a tökéletes 

kapacitás elérése érdekében. A vízbe cseppentsen néhány csepp illóolajat. FONTOS! Kizárólag 

terápiás minőségű, 100% tisztaságú illóolajat használjon! 

A készüléket illatosítóként (illóolaj vizes oldatával), vagy csak levegő párásítóként (csak vízzel) is lehet 

használni. 

4. A burkolatot tegye a párásítóra.  

5. Állítsa be a kívánt üzemmódot az „Üzemmódok beállítása” bekezdésben foglaltak alapján. 

6. Amint a tartály kiürül, a készülék automatikusan kikapcsol.  

7. Használat után húzza ki a készüléket az elektromos hálózatból!  

8. Ha a készüléket egy napnál hosszabb ideig nem fogja használni, akkor öntse ki belőle a vizet és a 

tartályt alaposan öblítse ki. 

 

MŰKÖDTETÉSE/ ÜZEMMÓDOK BEÁLLÍTÁSA 

• A kapcsológomb rejtett, a készülék alján található. A készülékre felül enyhe nyomást 

gyakorolva az alján lévő gomb működésbe lép.  

• Egyszeri lenyomásnál bekapcsol a diffúzor és a fényterápia, váltakozó fénnyel 

• Másodszori lenyomásnál lehet az aktuális színt rögzíteni 

• Harmadszori lenyomásnál kikapcsol a fényterápia 

• Negyedszeri lenyomásnál kikapcsol a diffúzor is. 

KARBANTARTÁS  

Ha a készüléket folyamatosan használja, akkor havonta egyszer alaposabban tisztítsa meg. Az eldugult 

ultrahangos átalakító nem fog megfelelően működni. A készülék felületét és a tartályt és az 

ultrahangos átalakítót benedvesített meleg vizes tisztítókendővel törölje át, majd a tisztításhoz 

használjon speciális, alkohol bázisú diffúzor tisztító folyadékot! Fontos figyelmeztetés! Használaton 

kívül ne hagyj vizet a készülékben, mivel a pangó vízben baktériumok, gombák szaporodhatnak el. A 

termék tartályában lévő vizet naponta cserélni kell, függetlenül a készülék vagy víz szemrevételezéssel 

megállapítható tisztaságától. 

FIGYELMEZTETÉS! A tisztításhoz ne használjon citromsavat, ecetet, vagy agresszív és karcoló 

tisztítószereket, oldószereket, mert azok a diffúzorban kárt tehetnek, valamint az esetleges 

maradványai később reakcióba léphetnek az illóolajokkal! A tisztítást követően az egyes részeket 

hagyja alaposan megszáradni. Műanyag alkatrészeket soha ne szárítson hőforrások felett. Nagyobb 

mértékű vagy olyan karbantartást, amelynél szükséges a készülék elektromos részeibe történő 

beavatkozás, csak szakszervíz végezhet! A gyártó utasításainak be nem tartása esetén megszűnik a 

garanciális javítási kötelezettség. Üveg alkatrészekre a garancia nem érvényes. 

MŰSZAKI ADATOK  

Feszültség (V) a készülék típusának címkéjén látható Teljesítményfelvétel (W) a készülék típusának 

címkéjén látható 

Diffúziós kapacitás: 50 m2 

Víztartály: 100 ml 

Anyaga: fém, műanyag 

Tartozékok: diffúzor, hálózati töltő 

A termék megtalálható itt: www.pecsiaromahaz.hu 

Egy év garancia! A garancia kizárólag a jótállási jeggyel és vásárlást igazoló blokkal együtt érvényes! 

 


