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Овлажнител за въздух 3 в 1 

 

 

 

 



Инструкции за употреба 

Превод от английски език 

Този красив ултразвуков овлажнител и ароматизатор за въздух разпръсква 
деликатен и успокояващ аромат и овлажнява въздуха с помещението.  

 

ФУНКЦИИ 

Ароматерапия - Насладете се на ароматерапия изживяване, благодарение на този 
малък и симпатичен уред, той не нагрява и е напълно безопасен за употреба. 
Използваната модерна ултразвукова технология създава вибрации при висока 
честота, които превръщат водата в пара, като създава успокояваща и терапевтична 
атмосфера.  

Овлажнител - овлажнява и освежава въздуха, който дишаме. 

Йонизатор - Създава "щастливи" отрицателни йони, които спомагат за по-добро 
настроение, укрепват имунната система и съдействат за справяне със стреса. 
Отрицателните йони са полезни за дихателната система и общото състояние на 
организма. 

LED светлина - Тази функция осигурява допълнителна възможност за подобряване 
на атмосферата в помещението и настроението Ви. Мекото LED осветление с 
променящи се цветове създава прекрасна спокойна атмосфера, за да се насладите на 
миговете у дома. 

ВАЖНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 

1. Поставете уреда на равна повърхност, на около 60 см от пода и на 10 см от 
стена.  

2. Моля, уверете се, че овлажнителят е изключен и щепселът е отстранен от 
електрическия контакт, докато зареждате водата и почиствате резервоара. 

3. Използвайте мерителната чашка за пълнене на водата в резервоара. Не 
пълнете вода над обозначението за ниво MAX на водния резервоар. 
Овлажнителят няма да работи, ако е напълнен над знака за ниво MAX. 

4. Овлажнителят трябва да се съхранява на място, недостъпно за деца и 
домашни любимци. 

5. Поставете овлажнителя в свободно пространство, за да може парата да се 
разпространява, и далеч от всякакви уреди, особено такива, които са 
чувствителни към вода, за да се избегнат ненужни инциденти. 

6. ВАЖНО: Отстранете водата и почистете резервоара за вода, когато уредът не 
се използва. 



7. Избягвайте ситуации, в които захранващият кабел виси свободно, за да 
предотвратите инциденти и неволно изключване. 

8. Не отваряйте устройството при никакви обстоятелства. Опасност от токов 
удар! 

9. Избягвайте да добавяте твърде много капки ароматно масло. 

10. Този овлажнител изисква редовно доливане на вода, когато се използва. 

 

ВАЖНО: НЕ се опитвайте да пълните вода в овлажнителя от горния отвор 

 

УПОТРЕБА: 

1. Свалете горния капак. 

2. Използвайте мерителната чашка, за да добавите водата в резервоара за вода. НЕ 
пълнете вода над обозначението за ниво MAX на водния резервоар. Овлажнителят 
няма да работи, ако водата е над знака за ниво MAX. 

3. Добавете 5-10 капки етерично масло. 

4. Поставете горния капак. 

5. Включете в контакт. 

6. 1во докосване: Уредът е включен, Нощна светлина: включена. Второ докосване: 
Уредът е включен, Нощна светлина: изключена; Трето докосване: Уредът е 
изключен, Нощна светлина: изключена.  

 

СЛЕД всяка употреба 

7. Изключете устройството и извадете щепсела от електрическия контакт. След това, 
повдигнете горния капак. 

8. Изпразнете и изплакнете обилно резервоара за вода, за да отстраните утайките и 
замърсяванията. Почистете и подсушете с чиста мека кърпа или хартиена кърпа. 

 

НЕ ПЪЛНЕТЕ УРЕДА С ГОРЕЩА ВОДА, ТОВА МОЖЕ ДА ПРИЧИНИ ПОВРЕДА. 
ОТСТРАНЯВАЙТЕ ВОДАТА ОТ РЕЗЕРВОАРА, КОГАТО НЕ ИЗПОЗЛВАТЕ УРЕДА. 
ПОЧИСТВАЙТЕ И ИЗБЪРСВАЙТЕ РЕЗЕРВОАРА С МЕКА КЪРПА, ЗА ДА НЕ СЕ 
НАТРУПВАТ ВАРОВИК ИЛИ ЗАМЪРСЯВАНИЯ.  

 



 

 
ИНФОРМАЦИЯ ЗА УПОТРЕБА НА АРОМАТНО МАСЛО 

 
Моля, внимателно следвайте изброените по-долу препоръки за правилното 
използване на етерично масло, за да избегнете причиняване на неизправност на 
уреда или вреда на потребителите. 

 
• Използвайте 100% натурално етерично масло. 

• Поставете 5 - 10 капки етерично масло в 200 мл вода. Не надвишавайте това 
количество. Измивайте резервоара за вода след всяка употреба, за да отстраните 
остатъка от етерично масло. 

• Не прилагайте директно неразредено масло върху кожата си и не го поглъщайте. 

• Не позволявайте директен контакт на маслото с кожата. Ако това се случи, 
незабавно измийте с вода. В случай на поглъщане на етерично масло, незабавно 
потърсете медицинска помощ. 

• Резервоарът за вода и капакът на резервоара са изработени от маслоустойчиви 
материали. Други части на уреда могат да бъдат повредени от някои компоненти на 
маслото. Маслото не трябва да попада извън резервоара за вода. 

• Някои видове ароматни масла не са напълно разтворими във вода и е възможно да 
останат във водния резервоар. Поради тази причина,  редовно почиствайте 
резервоара. 

• Почиствайте резервоара при всяка смяна на маслото. Ако използваното преди това 
масло не е напълно премахнато, ароматната смес може да освободи неприятна 
миризма или да образува остатъци. 

• Уверете се, че маслото не попада в очите Ви. Ако това се случи, незабавно измийте с 
вода. Консултирайте се с лекар, ако дразненето продължи. 

• Ако се почувствате зле по време на използване на уреда, изключете го незабавно. 

• Бременните жени, възрастните хора, малките деца и хората с хронични 
заболявания могат да бъдат по-чувствителни към аромати. Ако не се чувстват добре, 
преустановете употребата на аромат. 

• Съхранявайте етеричното масло с плътно затворена капачка на тъмно и прохладно 
място,  недостъпно за деца и домашни любимци. 

• Спазвайте срока на годност на етеричното масло (най-често в рамките на една 
година след първото отваряне, в рамките на шест месеца за цитрусови масла). 


