
HASZNÁLATI UTASÍTÁS 

HORDOZHATÓ PÁRÁSÍTÓ ÉS 
ILLATADAGOLÓ 
A csomag tartalma: 

• 1 db Párásító és illatpermetező 
• 1 db USB töltőkábel 
• 2 db rúd alakú pamut szűrőbetét 

Termékleírás:  

• Kapacitás: 300 ml 
• 3 világítási mód és 2 párásító mód 
• Automatikus kikapcsolás (4ó) 
• Energiaellátás USB kábellel. Összekapcsolhatja 

számítógéppel / „power bank” hordozható tápegységgel 
/ elektromos aljzattal / konnektorral vagy 
csatlakoztathatja azt a gépkocsi USB portjához. 

• Méret: 11,5 cm 
• Átló: 7,5 cm  

 

 

 

 

 



Használati utasítás: 

• Nyissa fel a fedelet. 
• Töltse fel a párásítót vízzel. 
• Adjon hozzá illatot vagy illóolajat. 
• Kapcsolja be és élvezze a relaxációt.  
• Többféle működési mód: 2 fajta állítható permetezési 

mód, egyszer történő megnyomással állandó 
permetezés, kétszeri megnyomással szakaszos 
permetezés. A diffúzor automatikus kikapcsolási 
funkcióval rendelkezik, 4 órás kikapcsolási idő az 
állandó permetezés, és 6 órás a szakaszos permetezés 
esetén. 

Hogyan cseréljen pamut szűrőbetétet: 

1. Távolítsa el a régi szűrőbetétet az alábbi képen látható 
módon 

2. Tegyen be egy új szűrőbetétet és csatlakoztassa a 
szűrőegységet a fedélhez 

 
Óvintézkedések és hibaelhárítás 

• A tisztításhoz használjon csapvizet vagy ásványvizet. A 
desztillált víz használata nem javasolt, mivel 
befolyásolhatja a párásító hatást. 

• Győződjön meg róla, hogy a víztartály nincs 90%-nál 
jobban feltöltve. 

• Ügyeljen arra, hogy ne érintse meg és ne deformálja el 
felül a fém porlasztót, mivel ez befolyásolhatja a 
működést. 

• Ha a permetezés gyengébb lesz, vagy a készülék nem 
permetez, ennek lehetséges oka az, hogy a tartály 
kiürült. Töltse fel azt vízzel. 

• Ha a permet kellemetlen szagú: határozza meg a 
vízminőséget, cserélje a vizet vagy cserélje ki a pamut 
szűrőbetétet. Javasolt a vizet naponta cserélni. 



Jótállás: 

A termékkel szembeni elégedetlenség esetén 14 nap áll 
rendelkezésére (a termék kézhezvételétől számítva) a termék 
visszaküldésére, és visszatérítés vagy termékcsere 
igénylésére. Semmilyen visszatérítés vagy termékcsere nem 
lehetséges abban az esetben, ha elmulasztja a törvény által 
előírt határidőt. Ha a termékben hibát észlel, egy év jótállás 
van arra. A reklamáció benyújtásával kapcsolatos további 
tudnivalókat és feltételeket megtalálja weblapunk 
„Panaszkezelés és csere” szekciójában. 

 


