
ISTRUKCJA UŻYCIA
• Otwórz pokrywę nawilżacza powietrza AriaSana® i dodaj wodę i dwie krople dowolnego olej-

ku eterycznego (brak w zestawie).
• Zamknij pokrywę i zacznij używać.
• Przycisk „LIGHT” umożliwia regulację koloru i intensywności światła. Naciśnij, aby włączyć 

światło i naciśnij ponownie, aby wybrać żądany kolor.
• Przycisk „MIST” pozwala ustawić czas działania. 
• Naciśnięcie tego przycisku umożliwia wybranie ustawienia „ON”, które umożliwia ciągłe wy-

twarzanie pary, pracę 1 godzinę i 3 godziny. Dłuższe przytrzymanie przycisku „MIST”,  pozwala 
wybrać intensywność pary (mocna, słaba). Z urządzenia można także korzystać bez olejków 
eterycznych.

• Nie napełniaj urządzenia poza zaznaczoną linię Max 
• Nie włączaj urządzenia, gdy zbiornik na wodę jest pusty.
• Regularnie wymieniaj wodę i regularnie konserwuj urządzenie.

DANE TECHNICZNE
• Para: 25–35 ml/h
• Częstotliwość: 2,4 MHz
• Zasilanie: prąd stały: 24 V 0,5 A
• Napięcie (V): 220
• Materiał: PP + ABS
• Zasilanie
• Pilota nie ma w komplecie

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI
• Przechowywać poza zasięgiem dzieci. 
• Nie umieszczaj w bezpośrednim świetle słonecznym lub w pobliżu gorących miejsc.
• Nie używaj, jeśli urządzenie jest uszkodzone.
• Używaj tylko wody z kranu lub wody oczyszczonej.
• W razie przypadkowego przewrócenia się urządzenia podczas pracy: należy wyłączyć zasilanie, 

wylać wodę i pozostawić urządzenie do wyschnięcia na powietrzu (co najmniej 24 godziny).
• Co 3-5 dni lub po każdym 5-6 krotnym użyciu należy odłączyć urządzenie od zasilania i wyczy-

ścić wilgotną szmatką. 
• Używaj tylko delikatnych detergentów kuchennych.

Właściwa utylizacja odpadów
Symbol przekreślonego kosza na kółkach na produkcie lub na jego opakowaniu oznacza, że   produkt ten nie może być trak-
towany jako odpad komunalny w UE. Zapewniając prawidłową utylizację tego produktu, pomożesz zapobiec potencjalnym 
negatywnym konsekwencjom dla środowiska i zdrowia człowieka, które mogłyby być spowodowane niewłaściwą utylizacją 
tego produktu. Recykling materiałów pomaga chronić przyrodę i zasoby naturalne. Aby uzyskać bardziej szczegółowe infor-
macje na temat recyklingu tego produktu, należy skontaktować się z lokalnym urzędem miasta, firmą zajmującą się utylizacją 
odpadów domowych lub sklepem, w którym produkt został zakupiony. Deklaracja producenta, że   produkt spełnia wymagania 
odpowiednich dyrektyw WE.
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