
ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ
• Ανοίξτε το καπάκι του υγραντήρα AriaSana®, προσθέστε νερό και δύο σταγόνες αιθέριου ελαίου 

της επιλογής σας (δεν περιλαμβάνεται).
• Κλείστε το καπάκι, ενεργοποιήστε την τροφοδοσία και αρχίστε τη χρήση.
• Το πλήκτρο «LIGHT» σας επιτρέπει να ρυθμίσετε το χρώμα και την ένταση του φωτός. Πατήστε το 

για να ανάψετε το φως και ξαναπατήστε το για να επιλέξετε το επιθυμητό χρώμα.
• Το πλήκτρο «MIST» σας επιτρέπει να ρυθμίσετε τον χρόνο λειτουργίας. Πατώντας το θα μπορείτε 

να επιλέξετε μεταξύ της ρύθμισης «ON», η οποία επιτρέπει συνεχή παραγωγή ατμού, 1 ώρας και 3 
ωρών λειτουργία. Πατώντας και κρατώντας πατημένο το πλήκτρο «MIST», θα μπορέσετε να επιλέ-
ξετε την ένταση του ατμού (ισχυρή, αδύναμη).

• Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή χωρίς αιθέρια έλαια.
• Μην γεμίζετε τη συσκευή πάνω από την επισημασμένη γραμμή Max.
• Μην ανάβετε τη συσκευή όταν το δοχείο νερού είναι άδειο.
• Να αλλάζετε τακτικά το νερό και να συντηρείτε τακτικά τη συσκευή.
• Όταν εξαντληθεί το νερό στη συσκευή, ο υγραντήρας απενεργοποιείται αυτόματα.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
• Ατμός: 25 - 35 ml/h
• Συχνότητα: 2,4 MHz
• Τροφοδοσία: DC: 24V 0,5 A
• Τάση (V): 220
• Υλικό: PP + ABS
• Τροφοδότης ηλεκτρικού ρεύματος
• Δεν περιλαμβάνεται τηλεχειριστήριο 

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
• Να φυλάσσεται μακριά από παιδιά.
• Να μην εκτίθεται σε άμεσο ηλιακό φως ή σε ζεστές περιοχές.
• Μην το χρησιμοποιείτε εάν η συσκευή είναι κατεστραμμένη.
• Χρησιμοποιήστε μόνο νερό βρύσης ή καθαρό νερό.
• Σε περίπτωση τυχαίας ανατροπής της συσκευής κατά τη λειτουργία: απενεργοποιήστε την παροχή 

ρεύματος, αποστραγγίστε όλο το νερό και αφήστε τη συσκευή να στεγνώσει στον αέρα (τουλάχι-
στον 24 ώρες).

• Κάθε 3-5 ημέρες ή μετά από κάθε 5-6 χρήσεις αποσυνδέστε τη συσκευή και καθαρίστε την με ένα 
υγρό πανί.

• Χρησιμοποιήστε μόνο απαλό απορρυπαντικό κουζίνας.

Για τη σωστή απόρριψη αποβλήτων «Το σύμβολο διαγραμμένος κάδος απορριμμάτων» στο προϊόν ή στη συσκευασία 
του υποδεικνύει ότι το προϊόν αυτό δεν πρέπει να θεωρείται οικιακό απόρριμμα στην ΕΕ. Εξασφαλίζοντας τη σωστή 
απόρριψη αυτού του προϊόντος, θα βοηθήσετε στην αποτροπή πιθανών αρνητικών συνεπειών για το περιβάλλον και την 
ανθρώπινη υγεία, οι οποίες διαφορετικά θα μπορούσαν να προκληθούν από ακατάλληλο χειρισμό αυτού του προϊόντος. 
Η ανακύκλωση υλικών συμβάλλει στην προστασία της φύσης και των φυσικών πόρων. Για πιο αναλυτικές πληροφορίες 
σχετικά με την ανακύκλωση αυτού του προϊόντος, επικοινωνήστε με τις τοπικές αρμόδιες υπηρεσίες, το Κέντρο απόρ-
ριψης οικιακών απορριμμάτων ή το κατάστημα, από το οποίο αγοράσατε το προϊόν. Δήλωση του κατασκευαστή ότι το 
προϊόν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των εφαρμοστέων οδηγιών της ΕΕ.

ΣΥΣΚΕΥΉ ΑΝΑΝΈΩΣΗΣ ΑΈΡΑ


