
ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА 
• Отворете капака на овлажнителя AriaSana® и добавете вода и две капки етерично масло 

(не е включено). 
• Затворете капака, включете захранването и започнете да го използвате. 
• Бутонът »LIGHT« ви позволява да регулирате цвета и интензивността на светлината. На-

тиснете го, за да включите светлината и натиснете отново, за да изберете желания цвят. 
• Бутонът »MIST« ви позволява да зададете времето за работа. Като го натиснете, ще може-

те да избирате между настройката »ON«, която позволява непрекъснато производство на 
пара, 1-часова и 3-часова работа. Чрез натискане и задържане на бутона „MIST“ ще може-
те да изберете интензивността на парата (силна, слаба). 

• Уредът може да се използва и без етерични масла. 
• Не зареждайте устройството чрез маркираната линия Max. 
• Не включвайте уреда, когато резервоарът за вода е празен. 
• Сменяйте редовно водата и редовно поддържайте уреда. 
• Овлажнителят се изключва автоматично, когато водата в уреда изтече. 

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ 
• Пара: 25 - 35 ml/h 
• Честота: 2.4 MHz 
• Захранване: DC: 24V 0,5 A 
• Напрежение (V): 220 
• Материал: PP + ABS 
• Захранване 
• Дистанционно управление не е включено 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ 
• Да се   пази далеч от деца. 
• Не поставяйте на пряка слънчева светлина или в близост до горещи места. 
• Не използвайте, ако устройството е повредено. 
• Използвайте само чешмяна или пречистена вода. 
• В случай на случайно преобръщане на уреда по време на работа: изключете захранването, 

източете цялата вода и оставете уреда да изсъхне на въздух (поне 24 часа). 
• На всеки 3-5 дни или след всеки 5-6 използвания, изключвайте устройството от контакта и 

го почиствайте с влажна кърпа. 
• Използвайте само нежен кухненски препарат. 

Правилно изхвърляне на отпадъци 
Символът със зачеркнатото кошче с колела на вашия продукт или на опаковката му, показва че продуктът не трябва да 
се изхвърля в коша за битови отпадъци в целия ЕС. Ако се погрижите за правилното изхвърляне на продукта, ще пре-
дотвратите всякакви негативни последици за околната среда и човешкото здраве, които иначе биха били причинени 
неправилно боравене с този продукт. Рециклирането на материали помага за опазването на природата и природните 
ресурси. За по-подробна информация относно рециклирането на този продукт, моля, свържете се с местната граждан-
ска служба център за битови отпадъци или магазин, от който сте закупили продукта. Декларация на производителя, че 
продуктът отговаря на изискванията на приложимите директиви на ЕС.

ARIASANA® - ОСВЕЖИТЕЛ ЗА ВЪЗДУХ


