


 „Cimio“
Eterinių aliejų nebulizatorius yra viena naujausių technologijų garintuvų pasaulyje. Nebula 
– išvertus iš anglų kalbos reiškia dulksna. Šie garintuvai skystus eterinius aliejus paverčia 
į lengvą dulksną be jokių papildomų medžiagų, tokių kaip vanduo.

CIMIO – garintuvas sukurtas iš betono pagrindo ir rankų darbo stiklo gaubto, užburs nepa-
prasta elegancija. Švara ir modernumu alsuojančios linijos tik dar labiau išryškina šį, aro-
materapijos bendruomenėje jau pripažintą, novatorišką garinimo metodą.  Šis garintuvas 
yra puikus estetikos ir efektyvumo dermės pavyzdys. Pagrindinis veikimo principas yra 
šalto oro nebulizavimas, šiuo metodu eteriniai aliejai yra suskaldomi į mikroskopines mo-
lekules ir tokios aliejų dalelės išmetamos į orą. Eteriniai aliejai garinant šiuo būdu nėra kai-
tinami, dėl to išsaugo visas savo savybes. Garintuvas tuo pačiu metu orą pripildo neigiamų 
jonų, kurie regeneruoja ir grynina orą.

Betoninis pagrindas puikiai izoliuoja garsą, dėl to šis modelis yra tylesnis negu kiti mūsų 
siūlomi nebulizatoriai.

Aukščiausios klasės veiksmingumu neprilygstamas garintuvas veikia šalto nebulizavimo 
būdu išsaugant visas eterinių aliejų terapines savybes. Toks garinimo metodas – tikra atei-
ties technologija.

Lengvai naudojamas, dailaus ir novatoriškos dizaino garintuvas lengvai ras savo vietą jūsų 
namų ar darbo aplinkoje, kad jūsų galėtumėte kasdien mėgautis aromaterapija.

Prieš naudodami atidžiai perskaitykite visą šią instrukciją.

Savybės
•  Rankų darbo pūsto stiklo gaubtas ir nebulizatorius;

•  Garinimo metodas: šaltas nebulizavimas;

•  Garinimo plotas iki 80 m2;

•  Stiklinis dangtelis švelniam garinimui, taip pat apsaugantis nuo dulkių kaupimosi;

•  Tinkamas bet kurioje aplinkoje (namuose, darbe, laukiamajame,...);

•  Korpusas pagamintas iš betono;

•  Automatinis laikmatis: kintamas garinimo laikas, 2 minutes garinama - 1 minutę pertrau-
ka ir automatinis išsijungimas po 2 valandų veikimo.

Naudojimas

1.  Švelniai įstatykite stiklinio gaubto kojelę į guminį žiedelį ant pagrindinės prietaiso da-
lies. 

2.  Įlašinkite kelis lašus eterinio aliejaus į stiklinio gaubto vidų (10-20 lašų). Niekada neap-
semkite viduje esančio nebulizatoriaus eteriniais aliejais (vertikali stiklinė konstrukcija 
apatinėje centrinėje stiklinio gaubto dalyje), tai iš karto sukels garintuvo disfunkciją. 

3.  Uždėkite stiklinį dangtelį (pasirinktinai).

4.  Sujunkite prietaisą su pridėta USB jungtimi.

5.  Įjunkite paspaudžiant mygtuką.

6. Paspaudus 1-ą kartą, įsijungs garinimas su pertraukomis: pakaitomis 2 minutės garini-
mo ir 2 minutės pauzės, o po 2 valandų tokio veikimo prietaisas automatiškai išsijungs;

7. paspaudus 2-ą kartą, įsijungs silpnesnis garinimas su pertraukomis:  pakaitomis 2 mi-
nutės garinimo ir 1 minutė pauzės, o po 2 valandų tokio veikimo prietaisas automatiškai 
išsijungs;

8. paspaudus 3-ią kartą, prietaisas išsijungs.

Priežiūra / Giluminis valymas. 
Metodas nr.1: Įlašinkite kelis lašus 90% alkoholio į stiklinį gaubtą. Įjunkite garintuvą kelioms 
minutėms iki kol išgaruos visi lašeliai. 

Metodas nr. 2: Nuimkite stiklinį gaubtą nuo pagrindo. Į stiklą įlašinkite lašelį indų ploviklio 
ir pripildykite ¾ talpos karštu vandeniu, lengvai pamaišykite, palikite pastovėti kelias mi-
nutes, kruopščiai išskalaukite, išorinę pusę nusausinkite švelnia šluoste. Įstačius gaubtą 
atgal į korpusą, pagarinkite kelias minutes, kol išgaruos visi lašeliai. Jei reikia, pakartokite 
metodą nr. 1.

Metodas nr. 3: Nuimkite stiklinį gaubtą nuo pagrindo. Panardinkite jį į puodą su šaltu van-
deniu, užvirkite vandenį ir pavirkite kelias minutes. Ištuštinkite stiklą ir leiskite jam atvėsti 
(atsargiai, nenusideginkite!). Išorinę pusę nusausinkite švelnia šluoste, įstačius gaubtą at-
gal į korpusą, pagarinkite kelias minutes, kol išgaruos visi lašeliai. Jei reikia, pakartokite 
metodą nr. 1.


