
NÁVOD K POUŽITÍ
• Otevřete kryt osvěžovače AriaSana®, dolijte vodu a podle přání také dvě kapky vybraného 

éterického oleje (není součástí balení).
• Uzavřete kryt, zapněte napájení a můžete zahájit provoz.
• Tlačítko „LIGHT“ umožňuje nastavení barvy a intenzity světla. Jedním stiskem tlačítka spustíte 

světlo, druhým stiskem vyberete požadovanou barvu.
• Tlačítko „MIST“ umožňuje nastavení času provozu. 
• Opakovaným stiskem tlačítka vybíráte mezi funkcí „ON“, která umožňuje nepřerušovanou vý-

robu páry, 1hodinovým a 3hodinovým provozem. Dlouhým stisknutím tlačítka „MIST“ můžete 
zvolit požadovanou intenzitu výroby páry.

• Zařízení lze používat i bez éterických olejů.
• Množství vody nesmí přesahovat úroveň označenou z Max.
• Nezapínejte zařízení, je-li nádoba na vodu prázdná.
• Pravidelně měňte vodu a zařízení pravidelně udržujte.
• Zvlhčovač se automaticky vypne, dojde-li v zařízení dojde voda.

TECHNICKÉ SPECIFIKACE
• Pára: 25 – 35 ml/h
• Frekvence: 2.4 MHz
• Napájení: DC: 24V 0.5 A
• Napětí (V): 220
• Materiál: PP + ABS
• Zdroj napájení
• Dálkový ovladač není součástí balení.

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ
• Uchovávejte mimo dosah dětí.
• Nevystavujte přímému slunečnímu světu ani naměrnému teplu.
• Nepoužívejte, je-li přístroj poškozen.
• Používejte výhradně vodu z kohoutku nebo čištěnou vodu.
• Pokus se vám přístroj během provozu náhodně převrhne, vypněte napájení, vylijte všechnu 

vodu a nechte přístroj usušit na vzduchu (alespoň 24 hodin).
• Každé 3 až 5 dní nebo po každém 5. až 6. použití přístroj vypněte z napájení a očistěte vlhkou 

látkou.
• Používejte výhradně jemný kuchyňský saponát.

Správný odhoz odpadků
Symbol přeškrtnuté popelnice na výrobku nebo jeho obalu znamená, že tento výrobek není podle EU pokládán za směsný 
domovní odpad. Zajištěním správného třídění odpadu zabráníte negativním dopadům na okolí a lidské zdraví. Recykláž mate-
riálů pomáhá při ochraně přírodního prostředí a přírodních virů. Podrobnější informace o recyklaci tohoto výrobku získáte u 
zodpovědných služeb, v centrech pro odvoz domovního odpadu nebo v obchodě, ve kterém jste výrobek zakoupili.

Prohlášení výrobce, že produkt splňuje požadavky platných směrnic EU. 

ZVLHČOVAČ VZDUCHU ARIASANA®


