
HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Aromadiffúzor

JÓTÁLLÁS
A készülékre 2 év garancia van. A garanciális időszakban a gyártó garanciát vállal minden gyártói hibára. A
hiba előfordulása esetén a készüléket megjavítják vagy szükség esetén kicserélik. A garancia nem érvényes a
helytelen használatból fakadó meghibásodásra, amennyiben a használó nem követi a használati utasításban
leírtakat, illetve amennyiben a készülék harmadik fél által lett javítva. A jótállás az eredeti pénztárblokkal
érvényes.  Minden,  a  kopásnak kitett  alkatrészre  nincs  érvényben a  garancia.  Amennyiben  a  készülék  a
garanciális két éven belül elromlik, a készüléket a pénztárblokkal együtt hozza vissza a boltba, ahol vette. 

Készülék típusszáma 
Modell DO9215AV

Termelő:  Linea2000, Dompel 9, 2200 Herentals, Belgium. Tel: +32 14 21 71 91; info@linea2000.be



Név …....................................................................................................................................................

Cím …....................................................................................................................................................

Vásárlás dátuma ….................................................................................................................................

HULLADÉKKEZELÉS

Ha az itt látható jel fel van tüntetve a terméken, illetve a
csomagolásán, akkor a termék nem kezelhető háztartási
hulladékként.  A készüléket  el  kell  vinni  az  elektromos  és
elektronikus  berendezések  újrahasznosítására  alkalmas
gyűjtőhelyre.  A  termék  helyes  hulladékkezelésével  segíti
megakadályozni  a  környezetre  és  az  emberek  egészségére
gyakorolt lehetséges negatív hatásokat, amelyeket a termék
nem  megfelelő  hulladékkezelése  okozhat.  A termék  újrahasznosításáról  további  információkért,  kérem
keresse fel a helyi illetékes irodát, a háztartási hulladék ártalmatlanítási szolgálatot, illetve azt az üzletet ahol
vásárolta a terméket. A csomagolás újrahasznosítható. Kérem, kezelje a csomagolást környezettudatosan.

Amennyiben a tápkábel sérült, azt ki kell cseréltetni a gyártóval, a szolgáltatóval vagy hasonlóan képzett
személlyel a kockázat elkerülése érdekében.

Amennyiben a tápkábel sérült, azt ki kell cseréltetni a gyártóval, a szolgáltatóval vagy hasonlóan képzett
személlyel a kockázat elkerülése érdekében. 

BIZTONSÁGI ÚTMUTATÓ

A készüléket 8 éves kor feletti gyerekek, illetve csökkentett fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel 
rendelkező személyek használhatják, abban az esetben, ha megértik a termék biztonságos használatát és 
tudomásul veszik a használattal járó kockázatot. 
Gyerekek nem játszhatnak a készülékkel. 
A termék tisztítása és karbantartása nem végezhető el 8 évnél fiatalabb, felügyelet nélküli gyerekek által. 
Tartsa a készüléket távol a 8 évnél fiatalabb gyerekektől. 
Ezt a készüléket háztartásban és hasonló környezetbe kell használni, például: 

 Boltok, irodák és munkahelyek személyzeti konyháján.
 Tanyaházakban, Hotelekben, motelekben és egyéb szállóhelyeken. Panziókban.

Figyelem: Ez a készülék nem használható külső időzítővel vagy külön távirányítóval.
 Mikor elektromos készüléket használ, mindig tartsa be az alapvető biztonsági intézkedéseket.  
 Olvassa el figyelmesen az útmutatót.
 Soha ne merítse a készüléket, a tápkábelt vagy a dugót vízbe, illetve bármilyen folyadékba.



 Mindig húzza ki a tápkábelt, ha nem használja az eszközt, alkatrészek beszerelése, kiszerelése 
esetén, tisztítás előtt. Tekerje a gombokat az “Off” kikapcsolás állásba és kapcsolja ki a készüléket a 
tápbkábel kihúzásával az aljzatból.

 A készüléket csak rendeltetésszerűen használja.  
 Ne használja a készüléket, ha a készüléken vagy a kábelem látható sérülés van.
 Minden javítási munkát hivatalos szakembernek vagy szolgáltató központnak kell végeznie.  A 

készülék nem tartalmaz olyat tartozékot, amit saját maga kicserélhet vagy megjavíthat.
 Ne engedje, hogy a tápkábel lelógjon a pultról, illetve hogy forró felületre kerüljön.
 Ha az eszközt gyerekek vagy gyerekek közelében használják folyamatos felügyelet szükséges.
 Azok az alkatrészek, amiket a gyártó nem javasol, illetve nem a gyártó által készített tüzet, áramütést

vagy sérüléseket okozhatnak. 
 Ne hagyja a működő eszközt őrizetlenül.
 Soha ne helyezze a készüléket gáztűzhely vagy elektromos tűzhely közelébe, vagy olyan helyre, ahol

érintkezésbe kerülhet forró készülékkel.
 Ne használja, illetve ne tartsa szabadtéren a készüléket. 
 A készüléket mindig egyenletes, száraz felületen használja.
 Soha ne hagyja felügyelet nélkül a csatlakoztatott eszközt. A csiszolás megkezdésekor kell fedél 

felszerelve.
 Ne hagyja a tápkábelt a készülék alatt feküdni vagy a készülék köré tekerni.
 Soha ne helyezze a készüléket tűzhely, sütő vagy más hőforrás közelébe
 Mindig húzza ki a készüléket az áramforrásból, ha felügyelet nélkül hagyja, és korábban 

összeszerelés / szétszerelés / tisztítás.
 Mindig csak sík, száraz és stabil helyen használja.
 Óvatosan ellenőrizze, hogy az elektromos hálózat feszültsége és frekvenciája megfelel-e az 

adatoknak feltüntetve a készülék típustábláján.
 Soha ne merítse vízbe vagy más folyadékba a készüléket, a kábelt vagy a dugót.
 Győződjön meg róla, hogy gyerekek nem érnek a kábelhez és a készülékhez.
 Tartsa távol a kábelt az éles sarkaktól és forró felületektől vagy bármilyen forró dologtól. 
 Kizárólag hangulat diffúzorként használható, tilos belélegezni! 10°C és 30°C hőmérséklet közötti 

környezetben használja.
 Az optimális használat érdekében ásványvizet használjon (üveges vagy csapvíz). Ne lépje túl a 

maximális vízszintet (200 ml). Elsőként mindig a vizet öntse bele a tartályba és csak utána az 
illóolajat vagy a házi készítésű illatosítót. 

 A diffúzor folyamatos használata hosszú távon rongálhatja a készüléket és csökkentheti az 
élettartamát. 

 Ürítse ki a tartály mikor nem használja a készüléket. 
 Ne vegye le a fedőt és ne tegyen semmit a készülékre mikor az használatban van. 
 Cserélje gyakran a víztartályban lévő vizet hogy elkerülje a szennyeződések beépülését, mert ezek 

rongálják a készüléket. 
 Takarítsa ki a víztartályt minden nap. Ne használjon vegyszereket (mint például savas és lúgos 

vegyszerek) vagy bármilyen maró hatású mosószert a készülék tisztításához. Ne merítse folyadékba 
a készüléket.

 Ha vízbe esik a készülék, azonnal csatlakoztassa le az áramkörről és a hagyja megszáradni a 
készüléket legalább három napon keresztül mielőtt újra használja. 



TARTOZÉKOK1. Pára kivezető
2. Fedő
3. Levehető belső burkolat
4. Be-/Kikapcsoló gomb 
5. LED világítás gomb
6. Alap
7. AC/DC adapter
8. DC-jack/adapter bemenet
9. Vízkivezetés 
10. A maximális vízszint jelzése
11. Levegőkivezető nyílás
12. Kerámia lemez
13. Víztartály

ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT
 Az adapter csatlakozóját csatlakoztassa a diffúzor alján található DC tápegységbe. 
 Helyezze a diffúzort sima, stabil felületre, a sarkaktól távol. 
 Vegye le a diffúzor fedelét és a levehető belső burkolatot. 
 Öntsön a víztartályba ásványvizet (üveges vagy csapvizet) a maximum szint jelzésig (200 ml).
 Majd adjon a víztartályban lévő vízhez néhány csepp illóolajat (2-5 csepp) vagy házi illatkeveréket 

(3-7 csepp).  
 Helyezze vissza a fedőt a diffúzorra.
 Dugja az adaptert a csatlakozóba.

A diffúzor elején két funkció gomb található:

BE-/KIKAPCSOLÓ GOMB
 Nyomja meg a gombot az aroma diffúzor bekapcsolásához.
 Nyomja meg második alkalommal a diffúzió 60 percig történő elindításához, 60 perc után kikapcsol.
 Nyomja meg harmadik alkalommal időszakos diffúzió indításához - 30 másodperc BE / 30 

másodperc ki - 120 percig működik, majd kikapcsol.
 Nyomja meg negyedszer a gombot a diffúzior kikapcsolásához.

LED FÉNY GOMB
 Nyomja meg egyszer, ekkor a színek automatikusan váltakoznak.
 Nyomja meg másodszor, hogy kiválassza a hangulatvilágítás színét. 
 Nyomja meg harmadszor, hogy kikapcsolja a világítást. 

Megjegyzés: Ha a víztartályban lévő víz szintje alacsony vagy nulla a diffúzor automatikusan leáll.

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS
Ajánlott a víztartályban lévő víz gyakori cseréje és a diffúzor heti egyszeri vagy kétszeri tisztítása. Főként 
akkor, mikor az aromát cserélni kívánja. 

 Kapcsolja ki a készüléket és csatlakoztassa le az áramkörről. 
 Vegye le a fedőt majd öntse ki a vizet a tartályból. Az ellenkező irányba ürítse ki a vizet a 

levegőkivezető nyílásból, ne a levegőkivezető nyílásban ürítse a vizet, mert az tönkreteheti a 
készüléket. 

 Tisztítási műveletek előtt kapcsolja ki a gépet és húzza ki a villásdugót.
 Ne tisztítsa a készüléket folyó víz alatt, ne merítse vízbe a készüléket!
 Törölje át a készüléket egy nedves ruhával, majd szárítsa meg egy száraz ruhával.
 Távolítson el minden darált kávé maradékot egy mosogató kefe segítségével. Például: azon a 

nyíláson, ahonnan az őrölt kávé kiömlik.


