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Ingo Steyer KG
 Oestinger Weg 35 - D-21745 Hemmoor

Tel.: +49 (0)4771 64610 -  www.pajoma.de

DUFTMANUFAKTUR

Gratulujeme Vám k zakúpeniu difúzera SPA delight!
Pred použitím si prosím, prečítajte návod.

 LED svetlá  Zapnuté/Vypnuté/Nočné svetlo

  Funkcie  Zapnuté/2h/1h/Vypnuté

 Kapacita  150 ml / 5.7 fl oz

  Doba prevádzky  5 hodín

 Dosah  Do 37 m² 

 Napätie  100-240V AC

Chrlič

Trubica na vypúšťanie pary

Silikónové tesnenie

Kryt nádržky na vody

Nádržka na vodu

Podstava
On/2h/1h/Off Vypínač

Ultrasonic 
keramický disk 
& senzor

Adaptér
& zdroj

NEPOUĢĉVAJT DESTILOVANĐ VODU. Prosímm prečítajte si návod  
pred prvým použitím. Výrobca nenesie žiadnu zodpovednosť za škody 
spôsobené nesprávnym používaním difúzera SPA DELIGHT.
      Warning & cautions      No allowed actions      Strictly prohibited

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

  
 
  
  
 

 

  
 

pajoma rada odpovie na Vaše otázky
Prosím, kontaktujte nás na zákazníckom servise emailom

na adrese info@pajoma.de alebo telefonicky
na čísle +49 (0) 47 71 - 64 61 0 

Na váš email alebo telefonát odpovieme do 24 hodín

SPADelight

 Pridajte 5 kvapiek
esenciálneho oleja a

         využivajte účinky
                   aromaterapie

•     Wellness
• Zdravie a aroma-terapia
• Difúzerov olejov s technológiou

Sklený kryt

bodhi1
Typewritten Text

bodhi1
Typewritten Text

bodhi1
Typewritten Text

bodhi1
Typewritten Text

bodhi1
Typewritten Text

bodhi1
Typewritten Text

bodhi1
Typewritten Text

bodhi1
Typewritten Text
Špecifikácia
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Upozornenie
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Vyčistite difúzer zakaždým keď použijete nový olej.
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Difúzer vypláchnite čistou vodou a vytrite dosucha handričkou.
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Typewritten Text
Nepoužívajte detergenty, riedidlá ani abrazívne prostriedky na čistenie.
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Typewritten Text
Nepoužívajte esenciálne oleje ako citronela alebo citrón. Tieto môžuspôsobiť koróziu na prístroji SPA DELIGHT.
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Typewritten Text
Pred čistením prístroj vypnite.
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Typewritten Text
Používajte len originálny adaptér dodávaný spolu s difúzerom.
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Typewritten Text
Ak prístroj nepoužívate, vypnite ho zo zásuvky a vylejte vodu.
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Nečistite parou ani prostriedkami, ktoré môžu spôsobiť koróziu.
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Typewritten Text
Nedotýkajte sa senzora hladiny vody a vyhnite sa nárazom do prístroja.
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Typewritten Text
Neumiestňujte ruku nad keramický disk, keď je prístroj zapnutý. Spôsobívám to bolesť a prístroj sa môže poškodiť.
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Typewritten Text
Nebaľte adaptér do paipera alebo textílie počas prevádzky. Zabraňujete Chladnutiu adaptéra. Prehriatie môže spôsobiť poškodenie elektrickýchobvodov. Nedotýkajte sa adaptéra mokrými rukami.
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Nepoužívajte s inými tekutinami ako je voda a esenciálny alebo vonný olej.
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Dbajte, aby para neunikala na nábytok alebo steny, ktoré by mohli byť poškodené vlhkosťou z pary.
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Návod na použitie a obsluhu
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Difúzer SPA Delight využíva vysokofrekvenčnú 
technológiu ultrasonic, ktorá rozvibruje studenú vodu, 
vytvára tak jemnú hmlu a rozptyľuje do vzduchu. 
 
Pridané esenciálne oleje sú okamžite 
rozptýlené do vzduchu, 
umožňujú tak hneď využiť účinky aromaterapie.
Zároveň napomáha ionizovať vzduch.
 
SPA Delight môžete použiť v spálni,
obývacej izbe, kancelárii alebo v iných priestoroch,
kde chcete vytvoriť atmosféru pokoja a relaxu.

SPA Delight sa používa veľmi jednoducho:
Zložte sklený kryt a kryt nádržky na vodu.

 S použitím inej nádoby nalejte vlažnú vodu do 
      nádržky na vodu. Neprelejte nad povolený objem. 

Nepoužívajte destilovanú albo filtrovanú vodu.
2. Ak si želáte použiť esenciálne oleje, pridajte 5-6 
       kvapiek priamo do vody.

3.   Vráťte kryt na nádržku a sklený kryt na miesto.
4.   Zapojte prístroj do elektrickej zásuvky a zapnite.

Aby Vám difúzer SPA Delight vydržal slúžiť celý život,  
odporúčame ho vyčistiť zakaždým keď meníte oleje.
Olej ôžu spôsobiť koróziu a časom sa usádzajú na  
keramických častiach difúzera. 

Opláchnite nádržku na vodu čistou vodou
a vytrite dosucha.
Vatovou tyčinkou jemne vyčistite
keramický disk a sezor.  

• Pred čistením odpojte difúzer z elektriny.

• Do nádržky na vody používajte len čistú vodu
izbovej teploty.

• Vypláchnite nádržku na vodu a vytrite ju dosucha
suchou handričkou zakaždým, keď použijete
iný esenciálny olej.

• Citrusové esenciálne oleje ako napríklad citrolnela,
citrón môžu pôsobiť korozívne a nemali by sa 
používať, pretože môžu poškodiť difúzer.

• Na čistenie zvonku použite vlhkú handru.
• Nádržku čistite vatovou tyčinkou alebo handrou.
• Zabráňte vode vniknutie do otvoru na prívod vzduchu.
• Na čistenie nepoužívajte saponát, riedilo ani prípravky   

s pieskom alebo iným brúsnym materiálom.
• Difúzer používajte na pevnom a suchom povrchu.

RIEŠENIE

 
Použite nefiltrovanú vodu

           z vodovodu.

 Uistite sa, že všetky 3 časti  
 difúzera sú správne zložené. 

   Vymeňte vodu za teplejšiu. 

 Vyčistite difúzer podľa návodu
 čistou vodou a disk a senzor  
 vyčistite handričkou/vatovou  
 tyčinkou.
 

 Vyčistite difúzer podľa návodu. 
 Zvlášť pozorne vyčistite  
 senzor a disk na dne difúzera.  
 

Vylejte vodu a potom dolejte
polovicu povoleného objemu.
Zvyšok vody dolejte až po tom,
čo sa začne tvoriť para.

 

PROBLÉM PRÍČINA
Používate destilovanú

filtrovanú vodu.

Difúzer sa nevypne
keď je nádržka
prázdna. 
 

 Nádržka na vodu nie je  
 správne zložená.

 Netvorí sa para   
   a z difúzera 
 strieka voda.

   Voda je príliš studená.

Difúzer je špinavý,
oleje sa usadzujú
na keramickom disku a
senzore.

 
Indikátor hladiny vody
je zašpinený.  

 

 Blikajúce svetlá

  
 

Objem vody je nad
povolený limit.

 
 V nádržke sa minula voda

UPOZORNENIE: Držte mio dosah detí a domácich zvierat. 
Nepoužívajte na maľovanom alebo drevenom povrchu, ktorý môže
poškodený esenciálnymi olejmi. Difúzer musí byť stále v rovnej polohe.
Neprevracajte difúzer, môže sa z neho vyliať voda a poškodiť nábytok
alebo tkaniny.  

 

 

  

 

bodhi1
Typewritten Text

bodhi1
Typewritten Text
Ako to funguje
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Údržba
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Riešenie problémov
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Vylejte vodu do nádržkymax.po naznačenú hladinu
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Pridajte 5-6 kvapiekesenciálneho olejapriamo do vody
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Stlačte vypínač
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Vyberte funkciu
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Para a svetlo2 hodiny
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Para a svetlo  1 hodina
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Stlačteznova
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Stlačteznova
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 Vypnite
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Netvorí sapara
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Málo alebožiadna para
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Doplňte vodu do nádržky


	Untitled



