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Precautii

Înainte de a utiliza echipamentul, citește cu atenție și păstrează într-un loc
sigur măsurile de precauție descrise mai jos.
Întotdeauna asigură-te că folosești dispozitivul în mod corespunzător.
Pe parcursul acestui manual, prin dispozitiv se înțelege difuzorul și
adaptorul acestuia.

Dacă produsul emite un miros de ars sau prezintă alte semne de disfuncție
semnificative, deconectează imediat cablul de alimentare de la priza electrică.
Așteaptă până când mirosul de ars dispare, apoi contactează distribuitorul.
Dacă scapi dispozitivul, deconectează cablul de alimentare de la priza
electrică.
Nu umple cavitatea difuzorului, s-ar putea ca în timpul difuzării sa păteze
suprafața pe care este plasat.
Nu încerca să demontezi sau să modifici dispozitivele, vei pierde orice drept
asupra garanției.
Nu îndoi, răsuci sau trage cablul de alimentare, s-ar putea deteriora și provoca
un incendiu sau șoc electric.
Nu așeza obiecte grele pe aparat.
Nu pune difuzorul ceramic pe o masă instabilă. Acesta poate cădea, se poate
rupe și poate provoca răniri.
Nu expune dispozitivul la temperaturi înalte.
Nu lăsa aparatul la îndemâna copiilor.
Nu difuza uleiuri esențiale mai mult de 10 minute într-o cameră în care sunt
prezenți copii.
Nu folosi aparatul în apropierea unei flăcări.
A nu se păstra într-o atmosferă umedă.
Nu introduce unitățile în apă.
Aplică recomandările noastre pentru utilizarea de uleiuri esențiale sau
parfum de cameră la operarea dispozitivului.
Utilizează acest aparat numai cu produsele recomandate: uleiuri esențiale
pure sau parfumuri de cameră.
Aparatul este doar pentru a fi utilizat cu mediul de vaporizare recomandat.
Utilizarea altor substanțe poate conduce la un risc toxic sau incendiu.
Acest aparat nu este destinat utilizării de către persoane (inclusiv copii) cu
capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau lipsă de experiență și
cunoștințe, cu excepția cazului în care acestea au fost supravegheate și
instruite cu privire la utilizarea aparatului de către o persoană responsabilă
pentru siguranța lor.
Copiii trebuie supravegheați pentru a te asigura că nu se joacă cu aparatul.
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Informatii
Pune câteva picături
în centrul difuzorului

Acest difuzor electric este echipat cu o placă ceramică reglată termic pentru
a funcționa la temperatură scăzută pentru difuzarea uleiurilor esențiale în
casă. Difuzorul ceramic nu produce niciun zgomot pentru un confort optim.
Pentru a crea o atmosferă plăcută prin parfumarea interiorului și dezinfecția
aerului, Maye Cubic difuzează încet, silențios și eficient aromele în
atmosferă.

Funcții programate
Difuzorul este activat prin atingerea unui buton cu senzor tactil situat în
partea din față. Dispozitivul se opreste singur după 30 de minute de difuzare,
pentru a nu utiliza inutil energia electrică. O lumină discretă apare ușor în
momentul în care pornești aparatul.
Pentru a opri difuzia, apasă pur și simplu butonul tactil. Vei observa foarte
ușor daca difuzorul este pornit uitându-te la lumina produsă de el. Atunci
când lumina este oprită, difuzorul este pe mod OFF.

3

www.mayie.ro

RO

Instructiuni de folosire

1

3

2

4

Toarnă câteva picături de ulei esențial (1) și introdu adaptorul în priză (2).
Apasă butonul cu senzor tactil (3) și difuzorul va porni pentru 30 de minute.
Odată pornit difuzorul, se va aprinde și o lumină delicată pentru a amplifica
atmosfera creata de aroma din aer (4).
În câteva minute, parfumul va fi difuzat în toata casa, iar difuzorul se va opri
automat la finalul celor 30 de minute. Pentru a avea grijă de difuzor, șterge cu
o cârpă umedă orice depunere rămasă după difuzie. Pentru o curățare mai
ușoară, efectuează operatiunea când ceramica nu este complet rece,
asigurându-te că ai oprit aparatul înainte.
Poți folosi, de asemenea, substanțe speciale de curățare pentru uleiuri
esențiale, care sunt foarte eficiente atunci când acestea se usucă pe placa
ceramică.
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Continut

Baza de ceramică cu sistem de încălzire integrat
Adaptor pentru alimentare
Instrucțiuni de utilizare

Specificații
Un difuzor de lemn și porțelan cu rezistență termo-reglantă și buton cu
senzor tactil
Funcții (cu semnale luminoase)
ON 30 min: difuzare timp de 30 minute
Butonul cu senzor tactil ON-OFF
H = 57mm, W = 124mm, D = 124mm
Greutate: 500gr
Alimentare: 220/110 V ~, Max 4W, 50/60 HZ

Simbolul din stânga, marcat pe acest produs sau pe accesoriile
sale, înseamnă că acestea sunt aparate electrice sau electronice.
În acest sens, legislatia europeană îți solicită să-l reciclezi:
Fie la punctele de distribuție
Fie în punctele de colectare locale (centre de reciclare, etc.);

În acest fel, ajuți la reciclarea și refolosirea deșeurilor
echipamentelor electrice și electronice care pot dăuna mediului
înconjurător și sănătății umane. Acest aparat îndeplinește normele
europene privitoare la igienă, siguranță, mediu și drepturile
consumatorilor.
Echipament Clasa II
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Certificat de garantie

Acest difuzor are o garanție de 1 an începând din ziua cumpărării și este
valabilă numai în cazul în care aparatul este folosit în mod corespunzător,
în conformitate cu instrucțiunile din prospectul însoțitor.
Nerespectarea instrucțiunilor duce la anularea garanției.
În cazul în care apar probleme în timpul perioadei de garanție, te rugăm să
contactezi reseller-ul pentru a afla ce trebuie să faci și cum poți înlocui
difuzorul. Produsul trebuie returnat în ambalajul original.
Memento: Garanția nu acoperă ruperea, nici orice defecte cauzate de
utilizarea necorespunzătoare sau întreținerea aparatului (nivelul de uleiuri
esențiale prea mare, aparatul nu este curățat în mod regulat, etc.).
Pentru a fi valabilă, garanția trebuie să fie ștampilată și datată. Factura sau
bonul fiscal trebuie să însoțească acest Certificat.
Produs: Difuzor Mayie Cubic
Data achiziției: ................/....................../......................
Prenume: ...................................................................................................................................
Nume: .........................................................................................................................................
Număr telefon / email: .......................................................................................................
Nume și adresa reseller:
SC PANAIT INTL SRL
RO33961731
str Janos Hunyadi 15, Dumbrăvița,
Timiș, România
307160
Ștampila
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