
INSTRUCȚIUNI DE FOLOSIRE
• Deschideți capacul rezervorului odorizantului de cameră AriaSana® și puneți apă și două pică-

turi de ulei eteric de orice fel (uleiul eteric se achiziționează separat).
• Închideți capacul, puneți alimentatorul în priză și porniți aparatul.
• Butonul »LIGHT« facilitează setarea culorii și a intensității luminii. Apăsați pe acest buton pen-

tru a aprinde lumina și pentru a alege culoarea dorită. 
• Butonul »MIST« facilitează durata de funcționare a aparatului. Apăsând pe acest buton, veți pu-

tea alege între modul »ON«, care facilitează funcționarea neîntreruptă a aparatului sau o func-
ționare de o oră respectiv de trei ore. Apăsând îndelung pe butonul »MIST«, veți putea alege 
intensitatea de producere a aburilor (puternică, slabă).

• Puteți utiliza aparatul și fără ulei eteric.
• La umplerea cu apă a rezervorului, nu depășiți linia marcată Max.
• Nu porniți aparatul, atunci când rezervorul de apă este gol.
• Schimbați regulat apa și îngrijiți constant aparatul.
• Umidificatorul se oprește automat atunci când se termină apa din rezervor.

SPECIFICAȚII TEHNICE
• Producerea de aburi: 25 - 35 ml/h
• Frecvența: 2,4 MHz
• Alimentarea: DC: 24V 0,5 A
• Tensiunea (V): 220
• Materialul: PP + ABS
• Alimentator
• Telecomanda nu este inclusã

ATENȚIONĂRI DE SECURITATE
• A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
• Nu expuneți aparatul luminii solare directe și nu îl amplasați în zone fierbinți.
• Nu folosiți aparatul, dacă este defect. 
• Folosiți doar apă de la chiuvetă sau apă filtrată.
• În cazul în care aparatul se răstoarnă accidental în timpul funcționării: scoateți alimentatorul 

din priză, scoateți toată apa din rezervor și așteptați ca aparatul să se usuce la aer (cel puțin 24 
ore).

• La fiecare 3-5 zile sau după fiecare 5-6 utilizări, deconectați aparatul de alimentator și curățați-l 
cu o cârpă umedă.

• Utilizați doar un detergent slab de bucătărie.

Eliminarea corespunzătoare a deșeurilor
Simbolul tăiat cu coșul cu roți de pe produsul dvs. sau de pe ambalajul acestuia indică faptul că acest produs nu trebuie tratat ca deșeu 
menajer în UE. Asigurându-vă că acest produs este aruncat corespunzător, veți ajuta la prevenirea posibilelor consecințe negative asu-
pra mediului și sănătății umane, care altfel ar putea fi cauzate de manipularea necorespunzătoare a deșeurilor acestui produs. Reciclarea 
materialelor ajută la protejarea naturii și a resurselor naturale. Pentru informații mai detaliate despre reciclarea acestui produs, vă rugăm 
să contactați biroul local civic, serviciul de eliminare a deșeurilor menajere sau magazinul de la care ați achiziționat produsul. Declarația 
producătorului că produsul respectă cerințele directivelor UE aplicabile.namesti.

ODORIZANTUL DE CAMERĂ ARIASANA®


