
Spezifikation
Spannungsversorgung: DC 5 V, 1 A
Anschluss-Typ:  USB
Größe des Wasserbehälters: 300 ml
Empfohlener Bereich: Max. 15 nm
Verdampfung:  35 ml / Stunde
Betriebsdauer (mit einer Ladung): ca. 3-5 Stunden
Größe:  15 x Ø 10,6 cm
Kabellänge:  100 cm
Farbe:  Braun
Material:  Kunststoff
Gewicht (leer):  147 g

Fehlersymptome

Die Befeuchtung beginnt nach dem 
Einschalten nicht.

Es kann bis zu 1 Minute dauern, bis 
die Befeuchtung zum ersten Mal 
oder nach längerer Zeit beginnt.

Stellen Sie sicher, dass das 
Kabel richtig an die USB-Buchse 
angeschlossen ist.

Die Befeuchtung stockt, bzw. ist 
nicht kontinuierlich.

Wenig Wasser im Wassertank Bitte überprüfen Sie die 
Wassermenge im Tank und füllen 
Sie gegebenenfalls nach.

Die Spritzdüse ist verschmutzt Bitte reinigen Sie beide Seiten 
der Spritzdüse mit einem 
weichen Tuch.

Der saugfähige Baumwollstab 
ist abgenutzt

Bitte ersetzen Sie den 
Baumwollstab.

Der obere Teil des Geräts ist 
versehentlich mit Wasser in 
Berührung gekommen.

Bitte machen Sie das Gerät strom-
los. Entfernen Sie den oberen Teil 
und entfernen Sie den saugfähigen 
Baumwollstab. Schütteln Sie den 
oberen Teil vorsichtig, damit das 
Wasser abfließen kann. An einem 
sicheren Ort für mindestens 24-48 
Stunden aufbewahren, damit es 
trocknen kann. (Verwenden Sie 
keine Heizkörper, Haartrockner 
oder andere Wärmequellen.)

Hibajelenségek

Bekapcsolást követően a 
párásítás nem indul el

Első – vagy régen történő 
– használat előtt a párásítás 
megkezdéséig akár 1 perc 
is eltelhet.

Ellenőrizze, hogy a kábel 
megfelelően csatlakoztatva van 
az USB aljzathoz.

A párásítás akadozik, nem 
folyamatos

Kevés víz van a tartályban Kérjük ellenőrizze a 
vízmennyiséget a tartályban és 
szükség esetén pótolja azt.

Szennyezett a porlasztólap Kérjük tisztítsa meg egy puha 
törlőruhával a porlasztólap 
két oldalát.

Elhasználódott a nedvszívó 
pamut

Kérjük cserélje ki a pamutszálat.

A készülék felső része véletlenül 
vízzel érintkezett

Kérjük feszültségtelenítse a 
készüléket. Vegye le a felső 
részt és vegye ki a nedvszívó 
szálat. Óvatosan rázza meg 
e felső részt, hogy távozni 
tudjon a víz. Helyezze legalább 
24-48 órára biztonságos helyre, 
hogy ki tudjon száradni. (Ne 
használjon radiátort, hajszárítót 
és egyéb hőforrást)

a soft cloth to clean the device. 
6. If you do not use the appliance for a long time, please unplug the power cord from the USB 

socket and pour out the water from the tank!
7. If you notice damage to the device or cable, please do not use the device! In case of a faulty 

cable, please replace it with a factory cable!
8. Regularly replace the absorbent cotton thread and clean the carburetor to extend the life 

of the device!
9. Operation of the appliance without water can lead to serious damage! Always make sure 

that the cotton thread in the appliance reaches the water level. During use, the amount of 
water evaporated must be replaced! We recommend using tap water!Do not use too high a 
concentration of essential oil! Such essential oils are usually stored in a bottle and cannot 
be placed in a plastic container. High-concentration oils placed in the humidifier degrade 
evaporation performance and make the water tank difficult to clean. The manufacturer and 
distributor are not liable for any damage resulting from the use of poor quality, density 
essential oil!

10. Use water-soluble essential oils: products obtained by dissolving 40 to 60% in ethanol 
(or other water-soluble solvents such as propanol, propylene glycol, glycerol, etc.). These 
essential oils are compatible with the humidifier and can be used with the device.

11. If you also use essential oil, clean the appliance after each use! Do not use chemicals during 
cleaning!

12. Use the device only for its intended purpose! Please keep this manual for future reference 
or send it attached when you lend it!

Technical Specifications
Power supply: DC 5 V, 1 A
Socket type: USB
Water tank size: 300 ml
Suggested area: Max. 15 nm
Evaporation: 35 ml / hour
Operation duration
(fully charged): approx. 3-5 hours
Size: 15 x Ø 10,6 cm
Cable length: 100 cm
Color: Brown
Material: Plastic
Weight (empty): 147 g

Troubleshooting

Humidification does not start 
after switching on.

It may take up to 1 minute 
before you start humidifying 
for the first time - or for a 
long time.

Make sure the cable is securely 
connected to the USB port.

Humidification stagnates, not 
continuous.

There is not enough water 
in the tank.

Please check the amount of 
water in the tank and fill up 
if necessary.

The atomizer plate is dirty. Please clean both sides of 
the atomizer plate with a 
soft cloth.

The absorbent cotton is 
worn out.

Please replace the cotton 
thread.

The top of the appliance 
accidentally came into contact 
with water.

Please de-energize the device. 
Remove the upper part and 
remove the absorbent thread. 
Gently shake this top to allow 
the water to drain.
Place in a safe place for at least 
24-48 hours to dry. (Do not use 
radiators, hair dryers or other 
heat sources)

Vor dem Gebrauch:
1. Legen Sie den saugfähigen Baumwollstab in eine Schüssel mit Wasser und lassen Sie 

ihn vollständig Wasser aufnehmen. Wenn ein Baumwollstab anfängt zu sinken, hat eine 
ausreichende Menge Wasser aufgenommen.

2. Stellen Sie sicher, dass das Gerät in der Verpackung nicht beschädigt ist.
3. Überprüfen Sie, dass der Packungsinhalt das Gerät mit dem gesamten Zubehör enthält. 

Gebrauchsanweisung
1. Halten Sie den unteren Teil des Geräts mit einer Hand fest und öffnen Sie den Luftbefeuchter 

leicht, indem Sie den oberen Teil mit der anderen Hand leicht gegen den Uhrzeigersinn 
drehen. Drehen Sie das Gehäuse des Behälters gegen den Uhrzeigersinn. Legen Sie 
die Feder am Boden des herausgenommenen Behälters und dann den saugfähigen 
Baumwollstab ein und sichern Sie den Behälter in der Mitte des Gehäuses.

2. Füllen Sie den Wassertank mit etwas Wasser. Achtung. Füllen Sie es nur bis zum markiertem 
Maximalstand, sonst kann dies das Gerät beschädigen. Achtung. Das mit Wasser gefüllte 
Gerät darf nicht auf die Seite gekippt oder gedreht werden. Bei Bedarf können Sie einige 
Tropfen ätherisches Öl verwenden.

3. Montieren Sie das Gerät: Legen Sie den oberen Teil in die richtige Position auf dem unteren 
Teil, beachten Sie die Führungsschienen und drehen Sie es dann im Uhrzeigersinn. Wenn 
Sie das Produkt richtig montiert haben, werden Sie ein Klickgeräusch hören.

4. Schließen Sie den USB-Anschluss an ein geeignetes Netzteil oder eine USB-Buchse mit 
richtiger Spannung und richtiger Stromstärke an. Das Gerät befindet sich jetzt im Standby-
Modus.

5. Verwenden Sie die Sensortaste oben am Gerät, um den Luftbefeuchter einzuschalten. 
Wenn der Luftbefeuchter eingeschaltet ist, leuchtet die LED sofort auf. Sie müssen bis zu 
1 Minute auf die Befeuchtung warten (je nachdem, wie lange Sie das Gerät verwendet 
haben). Wir empfehlen, dass Sie den saugfähigen Baumwollstab 30 Sekunden lang in 
Wasser einweichen, wenn Sie das Gerät vor langem verwendet haben. Nach erneutem 
Drücken der Einschaltetaste kann das LED-Licht nach Bedarf ausgeschaltet werden, damit 
es Sie nachts nicht stört. Die Befeuchtung wird durch erneute Berührung gestoppt.

Things to do before first use
1. Place the absorbent cotton in a bowl of water and allow the cotton swabs to soak 

completely with water. When the cotton starts to sink, it absorbs an adequate amount of 
water.

2. Check that the device is not damaged in its packaging.
3. Make sure it is with all it’s accessories are included in the package.

Instructions
1. Hold the humidifier body with with one hand and the head with the other hand. Turn the 

upper part counterclockwise to open it. Put the Spring into the bottom of the fuselage, and 
then insert the absorbent cotton. Align the center of the machine head with absorbent 
cotton, then the machnine head with the slot. Turn clockwise and hear the „click” sound, 
then the installation is complete.

2. Fill the water container with a bit of water. Attention! Do not overfill at the maximum mark, 
as this may damage the device! Attention! Do not tilt or rotate the water-filled device to the 
side. If necessary, you can use a few drops of essential oil.

3. Assemble the device: Place the upper part in the correct position on the lower part, observe 
the guide rails, and then turn it clockwise! If you have assembled the product correctly, you 
will hear a clicking sound.

4. Connect the USB connector to an AC adapter or USB socket capable of the correct voltage 
level and current! The device is now in standby mode.

5. Use the touch button on the top of the appliance to switch on the humidifier. When the 
humidifier is switched on, the LEDs light up immediately,(depending on how long you have 
used the device) you have to wait up to 1 minute for humidification. We recommend that if 
you have used the device for a long time, soak the absorbent cotton in water for 30 seconds. 
After pressing the power button again, the LED light can be switched off as required, so it is 
not disturbing at night. Humidification can be stopped on the next touch.

Warnings!
1. Connect only to a USB port that matches the voltage level of the device!
2. Do not operate the device with wet hands!
3. Keep the appliance out of the reach of children!
4. The appliance may only be used by children with parental supervision!
5. Do not touch the carburetor with a sharp, hard object! Avoid damaging the surface, use only 

6. Ha hosszabb ideig nem használja a készüléket, kérjük húzza ki az USB aljzatból a tápkábelt 
és öntse ki a tartályban lévő vizet!

7. Ha a készülék vagy a kábel sérülését észleli, kérjük ne használja a készüléket! Hibás kábel 
esetén kérjük gyári kábellel pótolja azt!

8. Rendszeresen cserélje a nedvszívó pamutszálat és tisztítsa meg a porlasztót az eszköz 
élettartamának meghosszabbítása érdekében!

9. A készülék súlyos károsodásához vezethet ha víz nélkül üzemelteti! Mindig ügyeljen rá, 
hogy a készülékben lévő pamutszál elérje a vízszintet. A használat során pótolni kell az 
elpárologtatott vízmennyiséget! Javasoljuk csapvíz használatát!

10. Ne használjon túl nagy koncentrációjú illóolajat! Az ilyen illóolajakat általában 
üvegben tárolják és nem helyezhetőek műanyag tárolóba. A párásítóba helyezett nagy 
koncentrációjú olajak rontják a párologtatási teljesítményt és nehezen tisztíthatóvá teszik 
a készülék víztartályát. A rossz minőségű, sűrűségű illóolaj használatából eredő károkért a 
gyártó és forgalmazó nem vállal felelősséget!

11. Használjon vízben oldódó illóolajakat: 40 – 60 % etanolban (vagy más vízoldható 
oldószerekben, például propanolban, propilénglikolban, glicerinben stb…) történő 
oldásával kinyert termékek. Ezen illóolajok kompatibilisek a párásítóval és használhatóak 
az eszközzel.

12. Ha illóolajat is használ, minden használat után meg kell tisztítani a készüléket! Ne 
használjon a tisztítás során vegyszereket!

13. A készüléket csak rendeltetésszerűen használja! Kérjük őrizze meg ezt az útmutatót 
később felhasználásra vagy ha kölcsönadja a terméket mellékelje hozzá! 

Technikai adatok
Energiaforrás:  DC 5 V, 1 A
Csatlakozó típusa:  USB
Víztartály mérete:  300 ml
Javasolt terület:  Max. 15 nm
Párologtatás:  35 ml / óra
Üzemidő (egy feltöltéssel): kb 3-5 óra
Méret:  15 x Ø 10,6 cm
Kábel hossza:  100 cm
Szín:  Barna
Anyag:  Műanyag
Súly (üresen):  147 g

Első használat előtti teendők
1. Helyezze a nedvszívó pamutot egy tál vízbe és hagyja, hogy a vattacsomók teljesen 

megszívják magukat vízzel. Ha a szál elkezd süllyedni, megfelelő mennyiségű vizet zárt 
magába.

2. Ellenőrizze, hogy a készülék nem sérült a csomagolásában
3. Ellenőrizze, hogy a készülék minden tartozékával együtt hiánytalanul a dobozában volt. 

Használati útmutató
1. Fogja meg az egyik kezével a készülék alsó részét, a másikkal pedig a felsőt és óramutató 

járásával ellentétes irányba kicsit eltekerve nyissa ki a párásítót. Forgassa el a nedvszívó 
szál tartóházát az óramutató járásával ellentétes irányba. Helyezze a levett tartókosár 
aljába a rugót, majd az nedvszívó pamutot és rögzítse a készülékház közepén.

2. Töltse fel a termék víztartályát egy kevés vízzel. Figyelem! A maximum jelölésnél ne töltse 
túl, mert az az eszköz károsodásához vezethet! Figyelem! A vízzel töltött eszközt tilos az 
oldalára dönteni, forgatni. Igény esetén használhat pár csepp illóolajat.

3. Rakja össze a készüléket: Helyezze a felső részt megfelelő pozícióban az alsó részre, 
figyelje a megvezető síneket, majd forgassa el az óramutató járásával megegyező irányba! 
Ha helyesen rakta össze a terméket egy kattanó hang hallható.

4. Csatlakoztassa az USB csatlakozót a megfelelő feszültségi szinttel és áramerősségre képes 
hálózati adapterhez vagy USB aljzathoz! A készülék ezzel készenléti állapotba került.

5. A készülék felső részén lévő érintőgomb segítségével kapcsolhatja be a párásítót. A 
párásító bekapcsolásakor a LED fény azonnal világítani kezd, a párásításra (attól függően, 
hogy mennyire használata régen az eszközt) akár 1 percet is várni kell. Javasoljuk, ha 
régen használta az eszközt áztassa be a nedvszívó pamutot 30 mp-re vízbe. A bekapcsoló 
gomb ismételt megnyomását követően a LED fény igény szerint kikapcsolható, így éjszaka 
sem zavaró. A következő érintésre a párásítás szűntethető meg.

Figyelmeztetések!
1. Csak a készülék feszültségi szintjének megfelelő USB aljzathoz csatlakoztassa!
2. Ne üzemeltesse a készüléket nedves, vizes kézzel!
3. Kérjük a készüléket gyermekek elől elzárva tartsa!
4. A készüléket gyermekek csak szülői felügyelettel használhatják!
5. Ne érintse meg a porlasztót éles, kemény tárggyal! Kerülje a felület károsodását, az eszköz 

tisztításánál csak puha törlőruhát használjon!

Warnungshinweise
1. Schließen Sie es nur an eine USB-Buchse an, die dem Spannungswert des Gerätes 

entspricht.
2. Betreiben Sie das Gerät niemals mit nassen, feuchten Händen.
3. Bitte bewahren Sie das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
4. Das Gerät darf von Kindern nur unter elterlicher Kontrolle verwendet werden.
5. Berühren Sie die Spritzdüse nicht mit einem scharfen, harten Gegenstand. Vermeiden Sie 

Beschädigungen der Oberfläche. Reinigen Sie das Gerät nur mit einem weichen Tuch.
6. Wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht benutzen, ziehen Sie bitte das Netzkabel aus der 

USB-Buchse und gießen Sie das Wasser in den Tank.
7. Wenn Sie Schäden am Gerät oder am Kabel feststellen, verwenden Sie das Gerät nicht. 

Ersetzen Sie bitte ein beschädigtes Kabel durch ein werkseitiges Kabel.
8. Ersetzen Sie den saugfähigen Baumwollstab regelmäßig und reinigen Sie die Spritzdüse, 

um die Lebensdauer des Geräts zu verlängern.
9. Der Betrieb des Geräts ohne Wasser kann zu ernsthaften Schäden am Gerät führen. Stellen 

Sie immer sicher, dass der Baumwollstab im Gerät den Wasserstand erreicht. Ersetzen 
Sie die Menge des verdampften Wassers während des Gebrauchs. Es wird empfohlen, 
Leitungswasser zu verwenden.

10. Verwenden Sie keine hochkonzentrierten ätherischen Öle. Solche ätherischen Öle werden 
normalerweise in einer Flasche aufbewahrt und können nicht in einen Plastikbehälter 
gegossen werden. Die hochkonzentrierten Öle im Luftbefeuchter beeinträchtigen die 
Verdampfungsleistung und erschwert die Reinigung des Wassertanks vom Gerät. Der 
Hersteller und Verkäufer haften nicht für Schäden, die durch die Verwendung von 
ätherischen Ölen von schlechter Qualität und Dichte entstehen.

11. Verwenden Sie wasserlösliche ätherische Öle: Produkte, die durch Lösen in 40 bis 60%-
igem Ethanol (oder anderen wasserlöslichen Lösungsmitteln wie Propanol, Propylenglykol, 
Glycerin usw.) gewonnen werden. Diese ätherischen Öle sind mit dem Luftbefeuchter 
kompatibel und können mit dem Gerät verwendet werden.

12. Wenn Sie auch ätherisches Öl verwenden, muss das Gerät nach jedem Gebrauch gereinigt 
werden. Verwenden Sie keine Chemikalien zur Reinigung.

13. Das Gerät darf nur bestimmungsgemäß verwendet werden. Bitte bewahren Sie dieses 
Handbuch für zukünftige Verwendung auf, bzw. legen Sie es beim Ausleihen bei.USER MANUAL
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5. Nu atingeţi evaporatorul cu obiecte tari, sau ascuţite! Evitaţi deteriorarea carcasei 
aparatului, curăţirea se va face numai cu o cârpă moale!

6. Dacă nu utilizaţi aparatul pentru o perioadă lungă de timp, vă rugăm să deconectați cablul 
de alimentare de la priza USB și să goliţi apa din rezervor!

7. Dacă observați deteriorări ale aparatului sau al cablului, vă rugăm să nu utilizați aparatul! 
În cazul unui cablu defect, înlocuiți-l cu un cablu original!

8. Înlocuiți tija absorbantă din bumbac în mod regulat și curățiți evaporatorul pentru a 
prelungi durata de viață al aparatului!

9. Utilizarea aparatului fără apă poate duce la deteriorarea gravă a acestuia! Asigurați-vă 
întotdeauna că tija din bumbac să atingă nivelul apei. În timpul utilizării, apa evaporată 
trebuie completată! Recomandăm folosirea apei de la robinet!

10. Nu utilizaţi uleiuri esenţiale în concentraţie prea mare! Astfel de uleiuri esențiale sunt 
de obicei depozitate în sticle și nu pot fi plasate în recipiente din material plastic. 
Concentrația ridicată de uleiuri aplicate în evaporator degradează performanța de 
evaporare și rezervorul de apă al aparatului devenind dificil de curățit. Fabricantul / 
distribuitorul nu îşi asumă nici o răspundere garanţială pt. pagubele provenite din 
greşelile de utilizare!

11. Utilizaţi uleiuri esenţiale solubile în apă: Produse obținute prin dizolvarea în proporţie de 
40 până la 60% în etanol (sau alți solvenți solubili în apă, cum ar fi propanol, propilenă 
glicol, glicerol etc.). Aceste uleiuri esențiale sunt compatibile cu evaporatorul.

12. Dacă utilizați uleiuri esențiale, aparatul trebuie curățat după fiecare utilizare! Nu folosiți 
substanțe chimice pentru curățire!

13. Utilizaţi aparatul numai în scopul pentru care a fost proiectat! Vă rugăm să păstrați acest 
manual pentru referințe viitoare sau să îl atașați când îl împrumutați!

Specificaţii
Sursa de energie:   5 V / 1 A CC
Tip fişă:   USB
Capacitate rezervor:  300 ml
Aria de acţionare:   Max. 15 m2
Evaporare:   35 ml / oră
Durata de funcţionare (cu o încărcare):  - 3-5 ore
Dimensiuni:   15 x Ø 10,6 cm
Lungime cablu:  100 cm
Culoare:   Maro
Material:   Material plastic
Masa (goală)   147 g

Chyby

Po zapnutí se nespustí 
napařování.

Při prvním narapovaní nebo 
po delší době je třeba čekat na 
napařování i 1 minutu.

Zkontrolujte zda je napájecí 
kabel správně připojen k 
USB portu

Napařování seká, není neustále. V nádrži je málo vody. Zkontrolujte množství vody 
v nádrži, v případě potřeby 
ji doplňte

Zplyňovací je znečištěný. Zplyňovací očistěte měkkým 
hadříkem

Absorpční bavlna je 
opotřebená.

Vyměňte bavlnu.

Horní část přístroje se dostala 
do kontaktu s vodou.

Přístroj odpojte od elektrického 
proudu. Odstraňte horní část 
a vyberte absorpční bavlnu.
Opatrne protřepejte horní 
částí, aby mohla voda odtéct. 
Přístroj uložte na 24-48 hodin 
na bezpečné místo aby mohlo 
vyschnout. (Nepoužívejte 
radiátor, fén nebo jiné zdroje 
tepla.)

Chyby

Po zapnutí sa nespustí 
naparovanie

Pri prvom narapovaní alebo po 
dlhšej dobe je potrebné čakať 
na naparovanie aj 1 minútu

Skontrolujte či je napájací kábel 
správne pripojený k USB portu

Naparovanie seká, nie je 
neustále 

V nádrži je málo vody Skontrolujte množstvo vody 
v nádrži, v prípade potreby 
ju doplňte

Splyňovač je znečistený Splyňovač očistite  mäkkou 
handrou

Absorpčná bavlna je 
opotrebená

Vymeňte bavlnu.

Horná časť prístroja sa dostala 
do kontaktu s vodou

Prístroj odpojte od elektrického 
prúdu.  Odstráňte hornú časť  
a vyberte absorpčnú bavlnu.
Opatrne potraste hornou časťou 
, aby mohla voda odtiecť. 
Prístroj uložte na 24-48 hodín 
na bezpečné miesto aby mohlo 
vyschnúť. (Nepoužívajte 
radiátor, fén alebo iné zdroje 
tepla.)

Defecţiuni posibile

Evaporarea nu începe odată cu 
pornirea aparatului

La prima utilizare, sau după o 
pauză mai lungă de la ultima 
utilizare - evaporarea poate 
întârzia până la un minut de 
la pornire.

Asigurați-vă de conectarea 
corectă a cablului la portul USB.

Evaporarea este intermitentă Apă puţină în rezervor Vă rugăm să verificați 
cantitatea de apă din rezervor și 
să completați dacă este necesar.

Placa de evaporare este 
murdară

Vă rugăm să curățați ambele 
părți ale plăcii de evaporare cu 
o cârpă moale.

Tija de bumbac este epuizată Schimbaţi tija de bumbac.

Partea superioară a aparatului 
a intrat accidental în contact 
cu apa

Vă rugăm să deconectați 
dispozitivul.de la alimentare. 
Îndepărtați partea superioară 
și îndepărtați tija de bumbac. 
Agitați ușor partea superioară 
a aparatului pentru a ajuta 
scurgerea apei. Așezați-l 
într-un loc sigur timp de cel 
puțin 24-48 de ore pentru a 
uscare. (Nu utilizați radiatoare, 
uscătoare de păr sau alte surse 
de căldură)

6. Ak prístroj dlhšiu dobu nepoužívate vytiahnite  napájací kábel z USB portu a vylejte vodu 
z nádrže!

7. Ak spozorujete na prístroji alebo napájacom kábli poškodenie , nepoužívajte prístroj. Ak je 
kábel poškodený nahraďte ho originálnym káblom od výrobcu.

8. V záujme predĺženia životnosti prístroja , pravidelne vymieňajte absorpčnú bavlnu a 
vyčistite splyňovač!

9. Používanie prístroja bez vody môže viesť k vážnemu poškodeniu.Vždy dbajte na to 
aby absorpčné vlákno dosiahlo hladinu vody. Počas používania je potrebné doplniť už 
odparovanú vodu.

10. Nepoužívajte esencálne oleje s príliš vysokou koncetráciou. Takéto oleje sú väčšinou 
skladované v skle a nie je možné ich vložiť do plastovej nádrže. Vysoká koncentrácia 
olejov umiestnených vo zvlhčovači zhoršuje odparovací výkon a sťažuje čistenie vodnej 
nádrže prístroja. Výrobca a distribútor nie sú zodpovední za škody spôsobené použitím 
nekvalitného éterického oleja s nízkou hustotou!

11. Používajte oleje rozpustné vo vode: 40 – 60 %  v etanole (alebo v iných vodorozpustných 
rozpúšťadlách, ako je propanol, propylénglykol, glycerol atď.…) .Tieto éterické oleje sú 
kompatibilné so zvlhčovačom a možno ich používať so zariadením.

12. Ak používate oleje , po každom použítí je potrebné vyčistiť prístroj. Počas čistenia 
nepoužívajte chemikálie.

13. Prístroj používajte len na účely ktoré je určený.Prosím uchovajte si tento návod na použitie, 
ak niekomu požičiate produkt , priložte k nemu aj tento návod. 

Špecifikácia
Zdroj energie:  DC 5 V, 1 A
Typ konektora:  USB
Rozmer nádrže:  300 ml
Odporúčaná plocha: Max. 15 nm
Odparovanie:  35 ml / hodina
Prevádzková doba (na jedno nabitie): približne 3-5 hodín
Rozmer:  15 x Ø 10,6 cm
Dĺžka kábla:  100 cm
Farba:  Hnedá
Materiál:  Plast
Hmotnosť (prázdna): 147 g

Înainte de prima utilizare
1. Așezați tija de bumbac absorbant într-un vas cu apă și lăsați-l să se înmoaie complet cu 

apă. Când tija de bumbac se scufundă în apă, asta denotă conţinutul suficient de apă 
absorbit în tijă.

2. Verificați dacă aparatul nu s-a deteriorat în ambalaj
3. Asigurați-vă ca în cutie să se afle toate componentele aparatului.

Instrucţiuni de utilizare
1. Țineți partea inferioară a aparatului cu o mână și deschideți ușor evaporatorul rotind 

ușor partea superioară în sens invers acelor de ceasornic. Rotiți carcasa suportului tijei de 
bumbac în sens invers acelor de ceasornic. Așezați arcul în partea de jos a coșului, apoi 
fixaţi tija de bumbac în mijlocul carcasei.

1. Umpleţi rezervorul cu puţină apă. Atenţie! Nu umpleţi rezervorul peste semnul maxim, 
deoarece acesta poate dăuna aparatului! Atenţie! Este interzisă răsturnarea aparatului 
umplut cu apă. Conform preferinţelor, puteți adăuga câteva picături de ulei esențial 
aromat.

1. Remontaţi aparatul: Așezați partea superioară pe partea inferioară, respectând poziţia 
corectă, ţinând cont de șinele de ghidare. Apoi rotiți partea superioară în sensul acelor de 
ceasornic! Dacă montarea s-a executat corect, se va auzi un sunet de clic din aparat.

1. Conectați conectorul USB la un adaptor USB sau la o priză USB cu nivelul de tensiune și 
curent debitat corespunzător! Aparatul este acum gata de lucru.

1. Utilizați butonul tactil din partea de sus a aparatului pentru a porni evaporatorul. 
Când evaporatorul este pornit, lumina LED se aprinde imediat. Trebuie să așteptați 
până la 1 minut pentru evaporare (în funcție de cât timp nu ați utilizat dispozitivul). 
Vă recomandăm că dacă nu ați folosit aparatul timp îndelungat, să înmuiați tija de 
bumbac absorbant în apă timp de 30 de secunde. După apăsarea repetată a butonului de 
alimentare, lumina LED poate fi stinsă după necesitate, de exemplu pt. a nu vă deranja 
noaptea. La următoarea apăsare se opreşte evaporarea.

Atenţionări!
1. Conectați-vă doar la o priză USB care corespunde tensiunii de alimentare al aparatului!
2. Nu manevraţi aparatul cu mâinile umede!
3. Aparatul se va feri de accesul copiilor!
4. Copii vor folosi aparatul doar sub supravegherea părinţilor!

6. Pokud přístroj delší dobu nepoužíváte vytáhněte napájecí kabel z USB portu a vylijte 
vodu z nádrže!

7. Pokud zaznamenáte na přístroji nebo napájecím kabelu poškození, nepoužívejte přístroj. 
Pokud je kabel poškozen nahraďte jej originálním kabelem od výrobce.

8. V zájmu prodloužení životnosti přístroje, pravidelně vyměňujte absorpční bavlnu a 
vyčistěte zplyňovací!

9. Používání přístroje bez vody může vést k vážnému poškodeniu.Vždy dbejte na to aby 
absorpční vlákno dosáhlo hladinu vody. Během používání je třeba doplnit již odpařovala 
vodu.

10. Nepoužívejte esencálne oleje s příliš vysokou koncentrací. Takové oleje jsou většinou 
skladovány ve skle a nelze je vložit do plastové nádrže. Vysoká koncentrace olejů 
umístěných ve zvlhčovači zhoršuje odpařovací výkon a ztěžuje čištění vodní nádrže 
přístroje. Výrobce a distributor nejsou zodpovědní za škody způsobené použitím 
nekvalitního éterického oleje s nízkou hustotou!

11. Používejte oleje rozpustné ve vodě: 40 - 60% v ethanolu (nebo v jiných vodorozpustných 
rozpouštědlech, jako je propanol, propylenglykol, glycerol atd. ...) .Tyto éterické oleje jsou 
kompatibilní se zvlhčovačem a lze je používat se zařízením.

12. Pokud používáte oleje, po každém použítí je třeba vyčistit přístroj. Během čištění 
nepoužívejte chemikálie.

13. Přístroj používejte pouze pro účely které je určený.Prosím uchovejte si tento návod k 
použití, pokud někomu půjčíte produkt, přiložte k němu i tento návod.

Specifikace
Zdroj energie:  DC 5 V, 1 A
Typ konektoru:  USB
Rozměr nádrže:  300 ml
Doporučená plocha: Max. 15 nm
Odpařování:  35 ml / hodina
Provozní doba (na jedno nabití): približne 3-5 hodín
Rozměr:  15 x Ø 10,6 cm
Délka kabelu:  100 cm
Barva:  Hnědá
Materiál:  Plast
Hmotnost (prázdna): 147 g

Před prvním použítím
1. Vložte absorpční bavlnu do misky s vodou a počkejte dokud se úplně nasáknou vodou. 

Když vlákno začne klesat, uzavře přiměřené množství vody.
2. Zkontrolujte zda se produkt nepoškodil v balení.
3. Zkontrolujte, zda se v balení nacházely všechny součástky které patří k produktu.

Návod k použití
1. Jednou rukou uchopte spodní část přístroje a druhou rukou mírně otevřete zvlhčovač 

vzduchu tím, že mírně pootočíte horní část proti směru hodinových ručiček. Otočte tělo 
držáku absorpčního vlákna proti směru hodinových ručiček. Vložte pružinu na spodek 
vybraného koše, pak absorpční bavlnu a zajistěte ji ve středu těla.

2. Naplňte nádrž přístroje malým množstvím vody.Pozor! Nepřeplňujte značku maxima, 
protože by to mohlo poškodit zařízení! Pozor! Pokud je přístroj naplněným vodu je přísně 
zakázáno ho naklánět na bok nebo otáčet. V případě potřeby lze použít i pár kapek 
esenciálního oleje.

3. Poskládejte přístroj: Horní část umístěte do správné polohy na spodní část, sledujte vodicí 
lišty a pak ji otočte ve směru hodinových ručičiek.Ak jste přístroj poskládali správně 
budete počít kliknutí.

4. Připojte konektor USB k adaptéru střídavého proudu nebo k zásuvce USB, která umožňuje 
správnou úroveň napětí a proudu. Přístroj je nyní v pohotovostním režimu.

5. Pomocí dotykového tlačítka na horní části přístroje jej zapněte. Po zapnutí difuzoru 
okamžitě začne svítit LED světlo na napařování (v závislosti na tom kdy jste naposledy 
používali přístroj) musíte počkat i 1 minutu. Pokud jste přístroj používali dávno 
doporučujeme namočit bavlnu na 30 sekund do vody. Pomocí tlačítka na zapnutí můžete 
podle potřeby vypnout LED světlo, takže v noci není rušivé. Opětovným dotykem lze 
vypnout napařování.

Upozornění
1. Připojte pouze k zásuvce USB, která odpovídá úrovni napětí přístroje.
2. Přístroj neprovozujte vlhkou, mokrou rukou.
3. Přístroj držte mimo dosah dětí.
4. Děti mohou přístroj používat pouze pod dohledem dospělé osoby.
5. Nedotýkejte se zplyňovače ostrým tvrdým předmětem. Zabraňte poškození povrchu, na 

čištění zařízení používejte pouze jemný hadřík.

Pred prvým použítím
1. Vložte absorpčnú bavlnu do misky s vodou a počkajte kým sa úplne nasiaknu vodou. Keď 

vlákno začne klesať, uzavrie primerané množstvo vody.
2. Skontrolujte či sa produkt nepoškodil v balení.
3. Skontrolujte, či sa v balení nachádzali všetky súčiastky ktoré patria k produktu.

Návod na použitie
1. Jednou rukou uchopte spodnú časť prístroja a druhou rukou mierne otvorte zvlhčovač 

vzduchu tým, že mierne pootočíte hornú časť proti smeru hodinových ručičiek. Otočte telo 
držiaka absorpčného vlákna  proti smeru hodinových ručičiek. Vložte pružinu na spodok 
vybratého koša, potom absorpčnú bavlnu a zaistite ju v strede tela. 

2. Naplňte nádrž prístroja malým množstvom vody.Pozor! Neprepĺňajte  značku maxima, 
pretože by to mohlo poškodiť zariadenie! Pozor!Ak je prístroj naplneným vodu je prísne 
zakázané ho nakláňať na bok alebo otáčať. V prípade potreby môžete použíť aj pár kvapiek 
esenciálneho oleja.

3. Poskladajte prístroj: Hornú časť umiestnite do správnej polohy na spodnú časť, sledujte 
vodiace lišty a potom ju otočte v smere hodinových ručičiek.Ak ste prístroj poskladali 
správne budete počať kliknutie.

4. Pripojte konektor USB k adaptéru striedavého prúdu alebo k zásuvke USB, ktorá umožňuje 
správnu úroveň napätia a prúdu. Prístroj je teraz v pohotovostnom režime.

5. Pomocou dotykového tlačidla na hornej časti prístroja ho zapnite. Po zapnutí difúzoru 
okamžite začne  svietiť LED svetlo  na naparovanie (v závislosti od toho kedy ste naposledy 
používali prístroj) musíte počkať aj 1 minútu. Ak ste prístroj používali dávno odporúčame 
namočiť bavlnu na 30 sekúnd do vody. Pomocou tlačidla na zapnutie môžete podľa 
potreby vypnúť LED svetlo, takže v noci nie je rušivé. Opätovným dotykom môžete vypnúť 
naparovanie.

Upozornenia
1. Pripojte iba k zásuvke USB, ktorá zodpovedá úrovni napätia prístroja.
2. Prístroj neprevádzkujte vlhkou, mokrou rukou.
3. Prístroj držte mimo dosahu detí.
4. Deti môžu prístroj používať len pod dohľadom dospelej osoby.
5. Nedotýkajte sa splyňovača ostrým tvrdým predmetom. Zabráňte poškodeniu povrchu, na 

čistenie zariadenia používajte iba jemnú handričku.
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