
 

 

 

 

AROMA 

Umidificator pentru aer 3 în 1 

 

 

 

 



Instrucțiuni de utilizare 

Traducere din engleza 

Acest frumos umidificator cu ultrasunete și odorizant dispersează o aromă delicată și 
liniștitoare și umidifică aerul cu camera. 

 

FUNCȚII 

Aromoterapie - Bucurați-vă de experiența aromoterapiei, datorită acestui dispozitiv mic și 
drăguț, nu se încălzește și este complet sigur de utilizat. Tehnologia modernă cu ultrasunete 
folosită creează vibrații de înaltă frecvență care transformă apa în abur, creând o atmosferă 
liniștitoare și terapeutică. 

Umidificator – hidratează și împrospătează aerul pe care îl respirăm. 

Ionizator - Creează ioni negativi „fericiți” care ajută la îmbunătățirea stării de spirit, la 
întărirea sistemului imunitar și la combaterea stresului. Ionii negativi sunt buni pentru 
sistemul respirator și starea generală a organismului. 

Lumină LED - Această funcție oferă o oportunitate suplimentară de a îmbunătăți atmosfera 
din cameră și starea ta de spirit. Iluminarea LED moale cu culori schimbătoare creează o 
atmosferă minunată relaxată pentru a vă bucura de momentele de acasă. 

AVERTIZĂRI IMPORTANTE 

1. Așezați aparatul pe o suprafață plană, la aproximativ 60 cm de podea și la 10 cm de un 
perete. 

2. Vă rugăm să vă asigurați că umidificatorul este oprit și că ștecherul este scos din priza 
electrică în timp ce umpleți apa și curățați rezervorul. 

3. Folosiți paharul de măsurare pentru a umple apa din rezervor. Nu umpleți cu apă peste 
marcajul de nivel MAX de pe rezervorul de apă. Umidificatorul nu va funcționa dacă este 
umplut peste marcajul de nivel MAX. 

4. Umidificatorul trebuie depozitat la îndemâna copiilor și a animalelor de companie. 

5. Așezați umidificatorul într-un spațiu liber, astfel încât aburul să se poată răspândi și 
departe de orice aparate, în special de cele care sunt sensibile la apă, pentru a evita 
accidentele inutile. 

6. IMPORTANT: Scoateți apa și curățați rezervorul de apă atunci când aparatul nu este în uz. 

7. Evitați situațiile în care cablul de alimentare atârnă liber pentru a preveni accidentele și 
deconectarea accidentală. 

8. Nu deschideți dispozitivul sub nicio circumstanță. Pericol de electrocutare! 

9. Evitați să adăugați prea multe picături de ulei aromat. 



10. Acest umidificator necesită completarea regulată cu apă atunci când este utilizat. 

 

IMPORTANT: NU încercați să umpleți umidificatorul cu apă din orificiul superior 

 

Utilizare: 

1. Scoateți capacul superior. 

2. Folosiți paharul de măsurare pentru a adăuga apă în rezervorul de apă. NU umpleți cu 
apă peste marcajul de nivel MAX de pe rezervorul de apă. Umidificatorul nu va funcționa 
dacă apa este peste marcajul de nivel MAX. 

3. Adăugați 5-10 picături de ulei esențial. 

4. Remontați capacul superior. 

5. Conectați. 

6. Prima atingere: Aparatul este pornit, Lumină de noapte: aprinsă. A doua atingere: 
Aparatul este pornit, Lumină de noapte: oprită; A treia atingere: Aparatul este oprit, Lumină 
de noapte: oprită. 

După fiecare utilizare 

7. Opriți aparatul și scoateți ștecherul din priză. Apoi, ridicați capacul superior. 

8. Goliți și clătiți bine rezervorul de apă pentru a îndepărta nămolul și murdăria. Curățați și 
uscați cu o cârpă moale sau un prosop de hârtie. 

 

NU UMPLAȚI APARATORUL CU APĂ CALDE, POATE PROVOCA DETERIORĂ. SCOATEȚI APA 
DIN REZERVOR CÂND NU UTILIZAȚI APARATORUL. CURĂȚAȚI ȘI ȘTERGEȚI REZERVORUL 
CU UN PROSOP MOALE PENTRU A PREVENI CALCULAR SAU MURZIUNEA. 

 

 
INFORMAȚII PRIVIND UTILIZAREA ULEIULUI AROMATICE 

 
Vă rugăm să urmați cu atenție recomandările de mai jos pentru utilizarea corectă a uleiului 
esențial pentru a evita deteriorarea aparatului sau deteriorarea utilizatorilor. 

 

• Foloseste ulei esential 100% natural. 



• Puneti 5 - 10 picaturi de ulei esential in 200 ml apa. Nu depășiți această sumă. Spălați 
rezervorul de apă după fiecare utilizare pentru a îndepărta uleiul esențial rezidual. 

• Nu aplicați ulei nediluat direct pe piele și nu îl înghițiți. 

• Nu lăsați uleiul să intre în contact direct cu pielea. Dacă se întâmplă acest lucru, spălați 
imediat cu apă. În caz de ingerare de ulei esențial, solicitați imediat asistență medicală. 

• Rezervorul de apa si capacul rezervorului sunt realizate din materiale rezistente la ulei. 
Alte părți ale aparatului pot fi deteriorate de unele componente de ulei. Uleiul nu trebuie să 
cadă din rezervorul de apă. 

• Unele uleiuri aromatice nu sunt complet solubile în apă și pot rămâne în rezervorul de 
apă. Din acest motiv, curățați rezervorul în mod regulat. 

• Curăţaţi rezervorul de fiecare dată când schimbaţi uleiul. Dacă uleiul folosit anterior nu 
este îndepărtat complet, amestecul aromat poate elibera un miros neplăcut sau poate forma 
reziduuri. 

• Asigurați-vă că uleiul nu vă intră în ochi. Dacă se întâmplă acest lucru, spălați imediat cu 
apă. Consultați un medic dacă iritația persistă. 

• Dacă vă simțiți rău în timp ce utilizați aparatul, opriți-l imediat. 

• Femeile însărcinate, bătrânii, copiii mici și persoanele cu boli cronice pot fi mai sensibile 
la parfumuri. Dacă nu vă simțiți bine, nu mai utilizați parfumul. 

• Păstrați uleiul esențial cu capacul bine închis într-un loc întunecat și răcoros, la îndemâna 
copiilor și a animalelor de companie. 

• Respectați data de expirare a uleiului esențial (de obicei în termen de un an de la prima 
deschidere, în termen de șase luni pentru uleiurile de citrice). 


