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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, baza sa de lemn,
telecomanda 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 balonul difuzorului, s-ar putea ca în timpul difuzării sa păteze suprafața pe
care este plasat.
Curăță difuzorul numai cu substanțe speciale de curățare.
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 bloca balonul de sticlă decât cu duza prevăzută.
Nu pune difuzorul ceramic pe o masă instabilă. Acesta poate cădea, se poate rupe
și poate provoca răniri.
Nu folosi difuzorul în spații închise umede, cu praf sau expuse vibrațiilor puternice.
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.
Nu supraîncărca balonul de sticlă (1-2 lingurițe de ulei esențial este dozajul normal)
pentru că este posibil ca uleiul esențial să curgă în pompa de aer.
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

O atmosferă placută și sănătoasă
Difuzarea in aer este cea mai simplă variantă de a folosi uleiurile esențiale
pure. Mirosul lor crează o atmosferă placută și benefică pentru sănătatea ta.
Mayie Romantic eliberează moleculele aromatice folosind o tehnologie “la
rece”, fără încălzire.
În acest fel, uleiurile esențiale își conservă toate proprietățile creând o
atmosferă sănătoasă fără microbi și fără germeni.
Difuzorul include o pompă de aer silențioasă în baza de lemn și un balon
de sticlă în care intră o cantitate mică de ulei esențial, Difuzorul include de
asemenea și o telecomandă pentru reglarea puterii de difuzare.

Duză rotativă
Balon de sticlă

Bază de lemn

Telecomandă cu
regulator de putere și temporizator

Puternic, silențios și programabil
Mayie Romantic poate fi poziționat oriunde în casă, dezinfectând rapid
atmosfera unei camere între 40 și 100mp. Îți poți alege uleiurile esențiale
preferate pentru a crea atmosfera pe care ți-o dorești și le poți schimba după
starea ta de spirit sau pentru a crea o seară tematică.
Temporizatorul din telecomandă îți permite să programezi 3 cicluri de difuzie
succesive, a câte 15 minute fiecare, cu o pauză de 30 de minute între ele.
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Instructiuni de folosire
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Introdu cu atenție balonul de sticlă (2) în baza de lemn. Apoi, pune duza (3) în
balonul de sticlă. Conectează mufa telecomenzii cu fir (4) la baza de lemn (1).
În cele din urmă, conectează adaptorul (5) la priza de alimentare (220-240V).
AVERTISMENT: înainte de a introduce sau de a scoate balonul de sticlă (2),
asigură-te că ai îndepărtat duza rotativă (3), pentru a evita orice risc de
deteriorare. Piesele din sticlă sunt foarte fragile!
Toarnă una sau două lingurițe de ulei esențial pur (nediluat și fără să-l
amesteci cu apă) sau un amestec de uleiuri esențiale pure, în balonul de sticlă
(2). Acum difuzorul este pregatit de acțiune, folosind telecomanda (4)!

Întreținere
Pentru buna sa funcționare este imperios necesar ca difuzorul să fie curațat cu
un agent special de curățare. Curăță difuzorul o data sau de două ori pe lună.
Pentru a face acest lucru, golește tot uleiul esențial din balonul de sticlă,
toarnă aproximativ 2 lingurițe de agent special și pornește difuzorul pentru
3-5 minute. După acest timp, golește agentul de curățare rămas și difuzorul
este din nou pregătit pentru a difuza uleiuri esențiale.

Zgomot și vibrații
Pentru a reduce zgomotul la minim și a te bucura de Mayie Romantic în liniște
deplină, îți sugerăm să-l încerci pe diferite baze. Covoarele, țesăturile, gresia
sau lemnul pot reduce sau mări zgomotul produs de pompă. Pentru a evita
orice vibrație produsă de duza (3), slăbește puțin balonul (2) din baza de lemn
(1). Ridică delicat duza (3) și rotește-o câteva grade stânga-dreapta.
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Descrierea telecomenzii
Lumina martor
pentru temporatizor

Lumina martor
pentru ON

ON / OFF pentru
temporizator
cu 3 cicluri
- 15 min ON
- 30 min OFF
- 15 min ON
- 30 min OFF
- 15 min ON
- OFF

ON / OFF
(Pornit / Oprit)
o apăsare > ON
două apăsări > OFF
Variator de putere
a difuziei

AVERTISMENT: Pentru a opri corespunzător difuzorul, asigură-te că
temporizatorul este in pozitia OFF (lumina stinsă)

Conținut
1 balon de sticlă
1 duză ce poate fi rotită 360°
1 bază de lemn ce găzduiește pompa
1 telecomandă cu fir pentru regulatorul de putere și programe
1 adaptor electric și 1 set de instrucțiuni de folosire

Specificații
Difuzor de ulei esențial din lemn și sticlă
Putere de difuzie variabilă. Reglarea puterii prin telecomandă cu fir
Dimensiune difuzor: H = 210mm, D = 117mm
Dimensiune telecomandă: 66 x 45 x 16 mm
Greutate: 500gr
Alimentare: 220V - 50 Hz – EC STANDARD
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.
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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 Romantic
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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