


 „Nebuzen“   Prieš naudodami atidžiai perskaitykite šią instrukciją.

Savybės
Eterinių aliejų nebulizatoriai yra viena naujausių technologijų garintuvų pasaulyje. Nebula – iš-
vertus iš anglų kalbos reiškia dulksna. Šie garintuvai skystus eterinius aliejus paverčia į lengvą 
dulksną be jokių papildomų medžiagų kaip vanduo.

NEBUZEN – „naujos kartos“ difuzorius. Efektyvumas yra pagrindinis difuzoriaus privalumas, 
skirto patalpoms iki 80m2, su 27 skirtingais garinimo rėžimais. Difuzija, kurią galite reguliuoti 
pagal save. Be to, tai belaidis difuzorius, kurį galite naudoti iki 90 valandų, įkrovus 3 valandas.

1. Paspauskite garintuvo apačią ir išimkite garinimo galvutę ir buteliuką.

2. Atsukite buteliuką ir pakeiskite jį savo norimo eterinio aliejaus buteliuku (tinka tik 5ml arba 
10ml standartiniai buteliukai). Komplekte esantį tuščią buteliuką galite išsaugoti prietaiso va-
lymui.

3. Tvirtai prisukus eterinio aliejaus buteliuką prie garinimo galvutės, įdėkite ją atgal į prietaisą 
taip, kad lygiavimo žymės sutaptų į vieną liniją.

4. Ilgai nuspaudus įjungimo/išjungimo mygtuką (apie 5 sekundes) įjunkite prietaisą (jį vėliau 
išjungti tuo pačiu būdu).

Išsikraunant prietaiso baterijai pradės mirksėti raudona lemputė. Tuomet prietaisą pakraukite - pri-
dėtą USB laidą prijunkite prie USB prievado / AC adapterio (AC adapteris nepridėtas). Kraunantis 
švies raudona lemputė. Pilnai pakrauti bateriją užtruks 3h.

Mygtukų funkcijos
Prietaisas valdomas 4-iais mygtukais, kurių funkcijos aprašytos žemiau. Įvairūs parametrai iden-
tifikuojami per LED lemputes ant prietaiso.

Įjungimo/išjungimo mygtukas: ilgai nuspaudus šį mygtuką (apie 5 sekundes) prietaisą įjungsi-
te arba išjungsite. Darkart nuspaudus šį mygtuką galėsite pasirinkti garinimo intensyvumą: „H“ 

– didelis garinimo intensyvumas, „L“ – mažas garinimo intensyvumas. Šviečiantis indikatorius 
parodo pasirinktą intensyvumą.

Veikimo valdymo mygtukas (ON): juo nustatoma garinimo intervalų trukmė: 10s, 30s, 60s. Švie-
čiantis indikatorius parodo pasirinktą intervalo trukmę.

Veikimo pauzės mygtukas (OFF): juo nustatoma pauzių tarp garinimo trukmė: 10s, 30s, 60s. Švie-
čiantis indikatorius parodo pasirinktą intervalo trukmę.

Veikimo laiko valdymo mygtukas (TIMER): juo nustatoma, po kiek laiko prietaisas automatiškai 
išsijungs. Galimos parinktys: prietaiso išsijungimas po 1h veikimo (indikatoriaus švieselė rodys 
1H), prietaiso išsijungimas po 2h veikimo (indikatoriaus švieselė rodys 2H) arba nepertraukiamas 
prietaiso veikimas (švies „ON“ indikatoriaus švieselė).

Atsargiai: Prietaisui veikiant nepaverskite jo, neišiminėkite garinimo galvutės. Neguldykite prie-
taiso jei garinimo galvutėje yra įsuktas eterinio aliejaus buteliukas. 

Įspėjimas: venkite palikti įjungtą prietaisą jo nenaudojant. Norint visiškai išjungti prietaisą, ištrau-
kite jį iš maitinimo lizdo.

Priežiūra
Vienintelė prietaiso dalis, kurią reikia prižiūrėti yra garinimo galvutė. Dėl intensyvaus kvapo ją 
tvarkykite vėdindami kambarį – atidarykite langą.

Greitas išvalymas:
1. Nusukite eterinio aliejaus buteliuką nuo garinimo galvutės.

2. Įpilkite truputį acto arba 90° alkoholio į tuščią šiam prietaisui tinkamą standartinį 5ml arba 
10ml buteliuką (pvz.: tą, kuris buvo pridėtas prie naujo prietaiso). Prisukite jį prie garinimo 
galvutės.

3. Įjunkite prietaisą garinti maždaug 15 min.

Nuodugnus išvalymas:
1. Nusukite eterinio aliejaus buteliuką nuo garinimo galvutės.

2. Nuimkite garinimo galvutę ir nuo jos nuimkite šiaudelį.

3. Jei šiaudelyje yra eterinio aliejaus likučių, įdėkite šiaudelį į puodą šalto vandens ir užvirkite. 
Užvirus išjunkite ir leiskite ataušti, vėliau šiaudelį išimkite.

4. Pilnai panardinkite šiaudelį alkoholyje, palaikykite 10 min.

5. Nuskalaukite šiltu vandeniu.

Problemos ir jų sprendimas
1. Jei garintuvas nebegarina arba veikia ne taip, kaip turėtų:

2. Patikrinkite ar tikrai įjungėte prietaisą. Patikrinkite ar jo baterija neišsikrovusi, ar jis įjungtas į 
elektros lizdą.

3. Patikrinkite, ar teisingai į prietaisą įstatėte garinimo galvutę, ar tinkamai prie jos prisuktas 
buteliukas. Įjunkite prietaisą ar patikrinkite kaip išeina oras iš garinimo angos. Jei jis neišeina, 
išvalykite prietaisą.

4. Patikrinkite, ar eterinio aliejaus buteliuke nepasibaigė eterinis aliejus.

5. Patikrinkite, ar garinimo galvutės šiaudelis tinkamai prie jos prijungtas, ar jis neužsiteršęs 
eterinio aliejaus likučiais. Jei užsiteršęs, išvalykite kaip nurodyta priežiūros instrukcijoje.

6. Patikrinkite, ar lygiavimo žymės sulygiuotos.
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1. Veikimo valdymo mygtukas

2. Įjungimo/išjungimo mygtukas

3. Veikimo laiko valdymo mygtukas

4. Veikimo pauzės mygtukas

5. Lygiavimo žymė

6. Garinimo galvutė

7. Garinimo anga

8. USB kabelis

Naudojimas


