
INŠTRUKCIE NA POUŽÍVANIE
• Otvorte kryt zvlhčovača 
• AriaSana® a pridajte vodu a dve kvapky éterického oleja (nie je priložený). 
• Zatvorte kryt a začnite používať. 
• Tlačidlo “LIGHT” umožňuje nastaviť farbu a intenzitu svetla. Stlačením tohto tlačidla zapnete 

svetlá a opätovným stlačením vyberte požadovanú farbu.
• Tlačidlo “MIST” vám umožňuje nastaviť čas prevádzky. Stlačením na ňom bude schopný zvoliť 

nastavenie ON, ktorý umožňuje kontinuálnu výrobu pary, 1 hodinu a 3-hodinovú prevádzku. 
Dlhým stlačením tlačidla „MIST“ vyberte intenzitu pary (silná, slabá).

• Zariadenie sa dá používať aj bez éterických olejov.
• Nenaplňte zariadenia cez vyznačenú značku Max.
• Nezapínajte zariadenie, keď je nádoba na vodu prázdna.
• Pravidelne vymeňte vodu a pravidelne udržujte zariadenie.

TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE
• Para: 25 - 35 ml/h
• Frekvencia: 2,4 MHz
• Napájanie: DC: 24V 0,5 A
• Napätie (V): 220
• Materiál: PP + ABS
• Napájací adaptér
• Diaľkové ovládanie nie je súčasťou balenia

BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA
• Uchovávajte mimo dosahu detí. 
• Neumiestňujte na priame slnečné svetlo ani do horúcich oblastí.
• Nepoužívajte, ak je zariadenie poškodené.
• Používať len vodu z vodovodu alebo prečistenú vodu.
• V prípade, že sa zariadenie náhodne prevráti počas prevádzky: vypnute z napájania, vylejte všet-

ku vodu a zariadenie posušte na vzduchu (najmenej 24 hodín).
• Na každých 3-5 dní, alebo po každom 5-6 zariadenie odpojte a vyčistite vlhkou handričkou
• Používajte iba jemný kuchynský prací prostriedok.

Správna likvidácia odpadu
Symbol preškrtnutej odpadovej nádoby s kolieskami na vašom výrobku alebo na jeho obale znamená, že s týmto výrobkom 
sa v EÚ nesmie zaobchádzať ako s domovým odpadom. Zabezpečením správnej likvidácie tohto produktu pomôžete zabrániť 
možným negatívnym následkom pre životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by mohli byť spôsobené nesprávnym zaob-
chádzaním s týmto výrobkom. Recyklačné materiály pomáhajú chrániť prírodu a prírodné zdroje. Podrobnejšie informácie o 
recyklácii tohto produktu získate od miestneho občianskeho úradu, služby likvidácie domového odpadu alebo v obchode, kde 
ste produkt zakúpili. Vyhlásenie výrobcu, že výrobok spĺňa požiadavky uplatniteľných smerníc EÚ.

ARIASANA® ZVLHČOVAČ VZDUCHU


