
Aroma StoneTM

Originalus akmeninis aromaterapinis garintuvas



„Aroma Stone“
„Aroma Stone“ leidžia sumaišyti eterinius alie-

jus taip, kad jie geriausiai atitiktų jūsų skonį, 

nuotaiką ir emocijas. Natūralių aliejų aromatai 

gali būti naudojami tiesiog savo malonumui 

arba gydymui, nes jie padeda sukurti atpalaiduo-

jančią, raminančią, įkvepiančią ar stimuliuojančią 

atmosferą.

„Aroma Stone“ taip pat gali tarnauti kaip pa-

talpų gaiviklis darbo vietoje ar biure. Naudojant 

natūralius aliejus, išvengiama dirbtinių cheminių 

medžiagų – tai geriau ir jums, ir jūsų aplinkai.

Prieš naudodami produktą atidžiai perskaitykite visą šią instrukciją

Naudoti „Aroma Stone“ labai paprasta. Tiesiog įjunkite prietaisą į maitinimo tinklą 

ir ant akmens užlašinkite lašą aliejaus. Prietaisui įšilti prireiks kelių minučių, o įšilusį 

„Aroma Stone“ galima palikti veikti. Akmenį lengvai nuvalysite sudrėkinta šluoste.

Panašiai kaip ir įprastus kaitinamuosius aromaterapinius drėkintuvus, „Aroma Stone“ 

galima naudoti su vandeniu, siekiant prailginti jo naudojimo laiką. Šaukštu įpilkite į 

dubenėlį šiek tiek vandens (5–10 ml arba 1–2 arbatinius šaukštelius), NEPERPILDY-

KITE. „Aroma Stone“ būdingas temperatūros gradientas, t. y. didžiausia temperatūra 

yra akmens centre, o link apvado ji mažėja. Taigi sunkesnius aliejus galite užlašinti 

arčiau centro, o lengvesnius – prie apvado. Mes taip pat rekomenduojame pasirūpin-

ti, kad „Aroma Stone“ nebūtų padėtas ant labai poliruotų paviršių. Naudodami aliejų 

arba aliejų mišinius, visada laikykitės gamintojo nurodymų. Išgarinus kai kuriuos sun-

kiuosius aliejus, gali likti deguto nuosėdų. Šias nuosėdas galima lengvai pašalinti vo-

nios kambariui valyti skirta priemone.

Svarbu
• Maitinimo laido keisti negalima. Reguliariai apžiūrėkite, ar ant laido nėra 

pažeidimų požymių. Jei laidas apgadintas, prietaisą reikia pašalinti.

• Šiame gaminyje įtaisytas BS1363 13 A kištukas su 3 A saugikliu. Jeigu saugiklį 
reikia pakeisti, naudokite tik 3 A saugiklį.

• Prietaisą galima maitinti tik iš įprasto buitinio elektros maitinimo tinklo (220–
240 V, 50 Hz).

LT Įspėjimas
„Aroma Stone“ viršutinė dalis naudojant ĮKAISTA. Taigi 

tvarkant tokios būsenos „Aroma Stone“, rekomenduo-

jama šio paviršiaus neliesti. Prietaise nėra dalių, kurias 

turėtų prižiūrėti naudotojas.

Prieš pildami vandens užtikrinkite, kad „Aroma Stone“ at-

jungtas nuo maitinimo tinklo, ir NEJUDINKITE prietaiso, 

kai dubenėlyje yra vandens. 

Vyresni nei 8 metų vaikai ir asmenys, kurių fiziniai, jutimo arba protiniai gebėjimai 

riboti, arba kuriems trūksta patirties ir žinių, šį prietaisą gali naudoti tik tuomet, jei jie 

prižiūrimi arba jiems buvo suteikti nurodymai, kaip saugiai naudoti prietaisą, ir jei jie 

supranta su prietaiso naudojimu susijusius pavojus.

Vaikams su šiuo prietaisu žaisti draudžiama. Neprižiūrimiems vaikams draudžiama 

valyti ir prižiūrėti prietaisą.

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 kenk-

smingas medžiagas ir išvengti sąvartynų didėjimo.

Šis gaminys priskiriamas elektros arba elektroninei įrangai, todėl užtikrinkite, kad, pa-

sibaigus 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 tai-

koma 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 išsaugo-

tumėte ir pirkimo čekį.
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