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Originalus aromaterapinis garintuvas su kasete
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„Aroma Stream“

„Aroma Stream“ siūlo švarų, saugų ir veiksmingą būdą paskleisti kvapus nenaudojant
šildytuvo arba atviros liepsnos. Oro srautas tiesiog išgarina eterinį aliejų, išlaikydamas
jo gryną kvapą. Taigi aliejaus nereikia šildyti, nes šildomas aliejus gali užsidegti, gali
pasikeiti jo kvapas arba savybės. „Aroma Stream“ nenaudoja šilumos, todėl prietaisas
gali saugiai veikti neprižiūrimas arba jums miegant. Ši savybė gali būti labai naudinga,
ypač garinant įprastas priemones nuo kosulio ir peršalimo arba naudojant prietaisą
vaiko miegamajame.
„Aroma Stream“ taip pat gali tarnauti kaip oro gaiviklis darbo vietoje ar biure. Naudojant natūralius aliejus, išvengiama dirbtinių cheminių medžiagų – tai geriau ir jums,
ir jūsų aplinkai.

Naudojimo instrukcija
1. Prieš įdėdami kasetę į kvapų sklaidytuvą, įsitikinkite, kad prietaisas atjungtas nuo
maitinimo tinklo.
2. Išimkite kasetę iš maišelio.
3. Laikydami kasetę už apačioje esančios pagrindinės briaunos, įdėkite ją į prietaiso
pagrindą sutapdindami auseles ir sukite pagal laikrodžio rodyklę, kol kasetė užsifiksuos reikiamoje padėtyje.
4. Padėkite prietaisą ant tokio paviršiaus, kuris netrukdytų oro srautui patekti į
pagrindą.
5. Norėdami naudoti prietaisą, prijunkite jį prie maitinimo tinklo ir įjunkite.
Siekiant išvengti pavojų, apgadintą maitinimo laidą turi pakeisti „Bodi-Tek“, jo atstovas
techninei priežiūrai ar panašią kvalifikaciją turintis asmuo. Nemėginkite laido pakeisti
patys.

Naudingi patarimai

Naudojant daugumą eterinių aliejų, pakanka užlašinti vieną aliejaus lašą ant vieno
garinimo kasetės segmento.
Norėdami pakeisti aliejų, tiesiog leiskite „Aroma Stream“ veikti tol, kol nebesklis dabartinio aliejaus kvapas, o tada ant kasetės užlašinkite kito aliejaus. Taip pat kiekvienam
aliejui galima naudoti atskirą kasetę. Norėdami išsaugoti ant kasetės likusį aliejų,
laikykite ją pridedamame sandariai uždaromame maišelyje.
Aliejus galite maišyti pagal savo skonį – galite užlašinti ant kasetės kelių rūšių aliejaus
arba prieš naudodami sumaišyti įvairių rūšių aliejų.

Priežiūra
Valykite prietaisą šiek tiek sudrėkinta šluoste. NENARDINKITE jo į vandenį!

Atsargumo priemonės
Prietaiso NEGALIMA išardyti ar remontuoti.
Laikykite prietaisą vaikams ir naminiams gyvūnams
nepasiekiamoje vietoje.

Šalinimas

!

Elektros ir elektroninės įrangos atliekų direktyva (2012/19/ES) buvo priimta siekiant
perdirbti gaminius naudojant geriausius prieinamus atkūrimo ir perdirbimo
metodus, ir taip kuo labiau sumažinti poveikį aplinkai, apdoroti visas kenksmingas medžiagas ir išvengti sąvartynų didėjimo.
Šis gaminys priskiriamas elektros arba elektroninei įrangai, todėl užtikrinkite,
kad, pasibaigus jo tinkamumo naudoti laikui, jis būtų tinkamai pašalintas, laikantis
vietinių valdžios institucijų reikalavimų. Šis gaminys NEGALI būti šalinamas kartu su
bui-tinėmis atliekomis

Garantija
Tinkamai naudojant šį gaminį pagal šiame vadove išdėstytus reikalavimus, jam taikoma garantija nuo bet kokių gamybos defektų. Garantija netaikoma atsitiktinei
žalai. Garantinis laikotarpis yra 24 mėnesiai nuo pirkimo dienos. Jeigu garantiniu
laikotarpiu naudojant prietaisą kilo problemų, kreipkitės į savo mažmenininką, kad
jis apžiūrėtų ir jei yra gamybos defektas, pateikite jam pretenziją. Tokiu atveju bus
reikalaujama pirkimo įrodymo, taigi labai svarbu, kad drauge su šiuo vadovu išsaugotumėte ir pirkimo čekį.

