
KEYLIA ULTRAHANGOS AROMA DIFFÚZOR 

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 

A Keylia usb diffúzor hőkezelés nélkül juttatja a levegőbe a hatóanyagokat, ezáltal megóvja az illóolaj 

összes értékes tulajdonságát. Használatához nem kell víz. Idősek és gyermekek az eszközt kizárólag 

felügyelet mellett használják. 

JELLEMZŐK: 

- usb csatlakozás 

- szakaszos működés: 10, 30, 60 mp 

HASZNÁLATRA TÖRTÉNŐ ELŐKÉSZÍTÉS  

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

öntapadós címkét és papírt.  

2. FONTOS! Kizárólag terápiás minőségű, 100% tisztaságú illóolajat használjon! 

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

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

5. Ha a készüléket egy napnál hosszabb ideig nem fogja használni, a tartályt alaposan öblítse ki. 

MŰKÖDTETÉSE/ ÜZEMMÓDOK BEÁLLÍTÁSA 

• Nyissa ki a készüléken lévő fedelet, majd vegye ki a kis üveg tartályt. 

• Töltse meg illóolajjal a pipetta segítségével 

• Helyezze vissza a tartályt, majd tegye rá a fedelet 

• Csatlakoztassa a számítógéphez az usb csatlakozó segítségével 

• A felső gombbal be tudja állítani a kívánt intenzitást: 10,30,60 mp-es, szakaszos működéssel 

KARBANTARTÁS  

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

ultrahangos átalakító nem fog megfelelően működni. A készülék felületét benedvesített, meleg vizes 

tisztítókendővel törölje át, majd a tisztításhoz használjon speciális, alkohol bázisú diffúzor tisztító 

folyadékot! 

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 

Méretei: 16x22x86 mm 

Diffúziós kapacitás: 10 m2 

Anyaga: fém, üveg, műanyag 

Tartozékok: diffúzor, üvegtartály, pipetta, 2 szivacs rúd 

A termék megtalálható itt: www.pecsiaromahaz.hu 

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