
COZY
keramikinis šildomasis 

eterinių aliejų garintuvas



„Cozy“
„Cozy“ leidžia sumaišyti eterinius aliejus taip, 
kad jie geriausiai atitiktų jūsų skonį, nuotaiką 
ir emocijas. Natūralių aliejų aromatai gali būti 
naudojami tiesiog savo malonumui arba aro-
materapijai, nes jie padeda sukurti atpalaiduo-
jančią, raminančią, įkvepiančią ar stimuliuojančią 
atmosferą.
„Cozy“ taip pat gali tarnauti kaip patalpų gaiviklis 
darbo vietoje ar biure. Naudojant natūralius aliejus, 
išvengiama dirbtinių cheminių medžiagų – tai 
geriau ir jums, ir jūsų aplinkai.

Dėl savaiminio temperatūros valdymo sistemos, 
šis garintuvas užtikrina efektyvų eterinių aliejų garinimą nepaveikdamas jų savybių 
(garintuvo temperatūra nepakyla aukščiau 45oC). Pagamintas iš plono porceliano, šis 
garintuvas pasižymi itin tyliu veikimu ir lengvu garintuvo naudojimu bei priežiūra. 

Prieš naudodami atidžiai perskaitykite visą šią instrukciją

Savybės

• Produkto pavadinimas: COZY

• Dydis: 123 x 63 mm

• Svoris: 334g

• Maitinimo šaltinis: AC220-240V/50Hz - 4V

• Maitinimo laido ilgis: 1,5m

Priežiūra
Baigus aromaterapijos sesiją, garintuvą išjungsite paspaudę įjugimo/išjungimo 
mygtuką. Ištraukite maitinimo laidą iš elektros lizdo ir palikite garintuvą ATVĖSTI prieš 
imdamiesi tolimesnių veiksmų. 
Garintuvą rekomenduojama valyti su švelniu audinio gabalėliu po kiekvieno garinimo 
(jeigu būtina, valymui galima naudoti nedidelį kiekį ploviklio).
Griežtai negalima garintuvo kišti po vandens srove. Apatinė garintuvo dalis nėra atspari 
vandeniui, saugokite garintuvą nuo vandens patekimo į garintuvo mechanizmą, esantį 
viduje.
Garintuvą sandėliuokite švarioje ir sausoje, vaikams nepasiekiamoje vietoje.

LT Naudojimas
Įkiškite garintuvo maitinimo laidą į elektros lizdą ir paspaspauskite įjungimo/išjungimo 
mygtuką. Šviečianti indikacinė lemputė prietaiso priekyje rodo, kad garintuvas yra įjung-
tas.

Įlašinkite kelis lašus eterinio aliejaus į talpą, esančią garintuvo viršuje. Stebėkite, kad eter-
iniai aliejai nepatektų ant garintuvo korpuso ar neišsipiltų iš talpos. 

Įspėjimai
„Cozy“ viršutinė dalis naudojant ĮKAISTA. Taigi, tvarkant 
tokios būsenos „Cozy“, rekomenduojama šio paviršiaus neli-
esti. 
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.

Utilizavimas
Elektros ir elektroninės įrangos atliekų direktyva (2012/19/ES) buvo priimta siekiant per-

dirbti gaminius naudojant geriausius prieinamus atkūrimo ir perdirbimo meto-
dus, 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 vi-
etinių 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. Garan-
tinis laikotarpis yra 24 mėnesiai nuo pirkimo dienos. Jeigu garantiniu laikotarpiu naudo-
jant prietaisą kilo problemų, kreipkitės į savo mažmenininką, kad jis apžiūrėtų garintuvą 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.

Platintojas
UAB Kvapų namai. Šeimyniškių g. 3A, Vilnius. +37067580687, klausimai@aromata.lt
www.kvapunamai.lt
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