
NAVODILA ZA UPORABO 

 

PRENOSNI VLAŽILEC ZRAKA IN 
RAZPRŠILEC DIŠAV 

 
Paket vsebuje: 

• 1 x prenosni vlažilec zraka in razpršilec dišav  
• 1 x USB polnilni kabel 
• 2 x bombažna blazinica 

Specifikacije:  

• Kapaciteta: 300 ml 
• 3 načini osvetlitve in 2 načina meglice 
• Samodejni izklop (po 4 urah) 
• Napajanje z USB kablom. Priključite ga lahko na 

računalnik, napajalno enoto, vtičnico ali USB vhod v 
avtomobilu. 

• Višina: 11,5 cm 
• Premer: 7,5 cm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Navodila za uporabo: 

• Odprite pokrov. 
• Napolnite posodico z vodo. 
• Dodajte dišavo ali eterično olje. 
• Napravo vključite in uživajte v sprostitvi.  
• Več načinov delovanja: 2 možnosti nastavitve meglice. 

Pritisnite enkrat, če želite neprekinjeno pršenje, in 
dvakrat za pršenje z intervali. Difuzor ima funkcijo 
samodejnega izklopa, ob neprekinjenem pršenju se 
izklopi po 4 urah, ob pršenju z intervali pa po 6 urah. 

Kako zamenjati bombažno blazinico: 

1. Bombažno blazinico odstranite, kot prikazuje slika 
2. Namestite novo bombažno blazinico in filter pritrdite 

nazaj na pokrov 

 
 

Previdnostni ukrepi in odpravljanje težav: 

• Za čiščenje uporabite vodo iz pipe ali mineralno vodo. 
Uporaba destilirane vode se odsvetuje, ker lahko vpliva 
na učinek vlaženja. 

• Zagotovite, da posodica z vodo ni napolnjena več kot 
90 %. 

• Ne dotikajte se kovinskega razpršilnika na vrhu, ker bi 
lahko to vplivalo na njegovo delovanje. 

• Če se pršenje zmanjša ali preneha, je možno, da v 
posodici ni vode. Napolnite posodico z vodo. 

• Pršenje ima neprijeten vonj: preverite kakovost vode, 
zamenjajte vodo in bombažni filter. Vodo je treba 
zamenjevati vsak dan. 

 



Garancija: 

V primeru nezadovoljstva z izdelkom ga lahko v roku 14 dni od 
prejema vrnete in izberete menjavo ali vračilo kupnine. Vračilo 
in menjava nista možna po zakonsko določenem roku. Če na 
izdelku opazite napako, lahko koristite garancijo, ki velja eno 
leto. Nadaljnja navodila in pogoji za vložitev reklamacije so na 
voljo na naši spletni strani v razdelku »Reklamacije in 
menjava«. 

 


