
NAVODILA ZA UPORABO
• Odprite pokrov vlažilca zraka AriaSana® in dodajte vodo ter dve kapljici poljubnega eteričnega 

olja (ni priloženo).
• Zaprite pokrov, vklopite napajalnik in začnite z uporabo.
• Gumb »LIGHT« omogoča nastavitev barve in intenzivnosti svetlobe. Pritisnite ga za vklop luči in 

še enkrat pritisnite, da izberete želeno barvo. 
• Gumb »MIST« omogoča časovno nastavitev delovanja. S pritiskanjem nanj boste lahko izbirali 

med nastavitvijo »ON«, ki omogoča neprekinjeno proizvodnjo pare, 1-urno in  3-urno delova-
nje. Z daljšim pritiskom na gumb »MIST« boste lahko izbirali intenzivnost pare (močna, šibka).

• Napravo lahko uporabljate tudi brez eteričnih olj.
• Ne polnite naprave preko označene linije Max .
• Ne vklapljajte naprave, ko je rezervoar vode prazen.
• Redno menjujte vodo in napravo redno vzdržujte.
• Vlažilec se avtomatsko izklopi, ko zmanjka vode v napravi.

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE
• Para: 25 - 35 ml/h
• Frekvenca: 2.4 MHz
• Napajanje: DC: 24V 0.5 A
• Napetost (V): 220
• Material: PP + ABS
• Napajalnik
• Daljinec ni priložen

VARNOSTNA OPOZORILA
• Hranite izven dosega otrok.
• Ne polagajte na direktno sončno svetlobo in v bližino vročih območij.
• Ne uporabljajte, če je naprava poškodovana. 
• Uporabljajte le vodo iz pipe ali prečiščeno vodo.
• V primeru, da se naprava po nesreči prevrne med delovanjem: izklopite napajalnik, odlijte vso 

vodo in pustite, da se naprava posuši na zraku (vsaj 24ur).
• Na vsakih 3-5 dni ali po vsaki 5-6 uporabi, napravo izklopite iz napajalnika in očistite z vlažno 

krpico. 
• Uporabljajte le nežni kuhinjski detergent.

Pravilno odlaganje odpadkov
Simbol prekrižanega smetnjaka na izdelku ali na njegovi embalaži označuje, da takšnega izdelka ne smemo šteti za gospodinjski 
odpadek po EU. Če boste poskrbeli za pravilno odlaganje izdelka, boste preprečili morebitne negativne posledice za okolje in 
človeško zdravje, ki bi jih sicer povzročilo neprimerno rokovanje s tem izdelkom. Recikliranje materialov pomaga pri varstvu 
narave in naravnih virov. Za bolj podrobne informacije o recikliranju tega izdelka se obrnite na pristojne službe, svoj center za 
odlaganje gospodinjskih odpadkov ali trgovino, kjer ste izdelek kupili. Izjava proizvajalca, da izdelek ustreza zahtevam veljavnih 
direktiv EU. površino, na katero se naj igrača namesti.
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