
INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE 

UMIDIFICATOR PORTABIL ȘI 

ODORIZANT DE AER 

Pachetul conține: 

 1 x umidificator portabil și spray odorizant 

 1 x cablu de încărcare USB 

 2 x Tampoane din Bumbac 

Specificații:  

 Capacitate: 300 ml 

 3 moduri de iluminare și 2 moduri de vaporizare 

 Oprire automată (4h) 

 Alimentare cu un cablu USB. Poate fi conectat la 

computer / acumulator / priză, sau la portul USB al 

mașinii. 

 Dimensiuni: 11,5 cm 

 Diagonală: 7,5 cm 

 

 

 

 

 

 
 



 

Instrucțiuni de utilizare: 

 Deschide capacul. 

 Umple umidificatorul cu apă. 

 Adaugă parfum sau ulei esențial. 

 Pornește dispozitivul și bucură-te de relaxare.  

 Moduri multiple: 2 tipuri de pulverizare reglabilă, apasă 

o dată pentru pulverizare constantă, de două ori pentru 

interval de pulverizare. Difuzorul dispune de funcție de 

oprire automată, oprire după 4 ore pentru pulverizare 

constantă, 6 ore pentru interval de pulverizare. 

Cum se schimbă tamponul din bumbac: 

1. Scoate tamponul vechi conform indicației din imaginea 

de mai jos 

2. Introdu tamponul nou și atașează filtrul de capac 

 

Precauții și Depanare 

 Pentru curățare, e recomandat să se utilizeze apă de la 

robinet sau apă minerală. Nu este recomandată 

utilizarea apei distilate, deoarece poate afecta efectul 

de umidificare. 

 Asigură-te că rezervorul de apă nu este încărcat mai 

mult de 90%. 

 Asigură-te că nu atingi sau deformezi atomizatorul 

metalic al capacului, deoarece acest lucru i-ar putea 

influența funcția. 

 Dacă se pulverizează o cantitate mai mică sau 

dispozitivul nu pulverizează, poate fi din cauză că 

rezervorul este gol. Umple rezervorul cu apă. 

 Pulverizatorul are un miros neplăcut: analizează 

calitatea apei, schimbă apa și înlocuiește filtrul de 

bumbac. Se recomandă schimbarea apei în fiecare zi. 



 

Garanție: 

În cazul în care există nemulțumiri în ceea ce privește 

produsul, clientul are 14 zile la dispoziție (de la data primirii 

produsului) pentru a-l returna și a solicita restituirea banilor, 

sau înlocuirea cu un produs nou. Retururile și înlocuirile nu vor 

fi posibile dacă se depășește termenul legal. În cazul în care 

produsul se defectează, există o perioadă de garanție de un 

an. Mai multe indicații și condiții pentru a face o reclamație pot 

fi găsite pe site-ul nostru în secțiunea ”Reclamații și 

Schimburi”. 

 

 


