
NAXOS
eterinių aliejų garintuvas - nebulizatorius

Įspėjimai
• Nekiškite jokių valymo prietaisų (šepetėlių) į stiklinio gaubto 
vidų, tai gali pažeisti trapų nebulizatorių (vertikali stiklinė kon-
strukcija stiklinio gaubto viduje).
• Elkitės atsargiai su trapiu plono stiklo gaubtu
• Niekada pilnai neapsemkite nebulizatoriaus, tai iškart sukels 
garintuvo elektrinės pompos disfunkciją (rekomenduojamas 
kiekis 10-20 lašų).
• Nepalikite eterinių aliejų užsistovėti garintuvo dugne, neleiskite eteriniams aliejams 
išdžiūti nebulizatoriuje. Tokiu atveju reikės atlikti giluminį stiklinio gaubto valymą, norint 
pašalinti garinimui trukdančias daleles. 
• Jeigu norite pakeisti eterinį aliejų, įsitikinkite, jog garinimas yra baigtas (stikliniame 
gaubte nebėra eterinių aliejų) arba ištuštinkite gaubtą ir užpildykite jį kitu norimu eteriniu 
aliejumi. Vis dėlto, galima lengvai praplauti stiklinį gaubtą norint išvengti kvapų maišy-
mosi. 
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.

Utilizavimas
Elektros ir elektroninės įrangos atliekų direktyva (2012/19/ES) buvo priimta 
siekiant perdirbti gaminius naudojant geriausius prieinamus atkūrimo ir per-
dirbimo 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, pa-
sibaigus jo tinkamumo naudoti laikui, jis būtų tinkamai pašalintas, laikantis vietinių 
valdžios institucijų reikalavimų. Šis gaminys NEGALI būti šalinamas kartu su buitinėmis 
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 ir jei yra 
gamybos defektas, pateikite jam pretenziją. Tokiu atveju bus reikalaujama pirkimo įrody-
mo, 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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„Naxos“
Eterinių aliejų nebulizatorius yra viena naujausių technologijų garintuvų pasaulyje. Neb-
ula – išvertus iš anglų kalbos reiškia dulksna. Šie garintuvai skystus eterinius aliejus pav-
erčia į lengvą dulksną be jokių papildomų medžiagų, tokių kaip vanduo.

NAXOS – garintuvas sukurtas iš glazūruotos keramikos pagrindo ir rankų darbo stiklo 
gaubto, užburs nepaprasta elegancija. Švara ir modernumu alsuojančios linijos tik dar 
labiau išryškina šį, aromaterapijos bendruomenėje jau pripažintą, novatorišką garinimo 
metodą.  Šis garintuvas yra puikus estetikos ir efektyvumo dermės pavyzdys. Pagrind-
inis veikimo principas yra šalto oro nebulizavimas, šiuo metodu eteriniai aliejai yra sus-
kaldomi į mikroskopines molekules ir tokios aliejų dalelės išmetamos į orą. Eteriniai alie-
jai garinant šiuo būdu nėra kaitinami, dėl to išsaugo visas savo savybes. Garintuvas tuo 
pačiu metu orą pripildo neigiamų jonų, kurie regeneruoja ir grynina orą.

Aukščiausios klasės veiksmingumu neprilygstamas garintuvas veikia šalto nebulizavimo 
būdu išsaugant visas eterinių aliejų terapines savybes. Toks garinimo metodas – tikra 
ateities technologija. Ir jei to dar negana – jus nustebins švelnus mėlynas LED  rankų dar-
bo stiklo gaubto apšvietimas. 

Rankiniu būdu reguliuojamas garinimo stiprumas, priklausomai nuo kambario dydžio ir 
poreikių (garinimo plotas 10-100 m²). 

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.

• Rankiniu būdu  reguliuojamas garinimo stiprumas.

• LED apšvietimas.

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

• Srovės transformatoriaus įtampa 230V/12V ~ 50Hz 

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

• Korpusas pagamintas iš keramikos su neslidžiu dugnu.

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

LT Naudojimas

1. Švelniai įstatykite stiklinio gaubto kojelę į guminį žiedelį esantį medinio korpuso centre. 

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

DĖMESIO: NEPILKITE JOKIO SKYSČIO Į STIKLINĮ GAUBTĄ AR Į KORPUSĄ.

3. Uždėkite stiklinį dangtelį (pasirinktinai).

4. Prijunkite garintuvą prie srovės transformatoriaus.

5. Įjunkite garintuvą pasukdami reguliavimo mygtuką į dešinę. Nustatykite srovės sti-
prumą pagal poreikį.

6. Norėdami išjungti garintuvą sukite mygtuką į kairę iki išgirsite trakštelėjimą. 

Mėgaukitės švelniai kvapniu, švariu ir gaiviu oru. 

Priežiūra
Giluminis valymas:

Metodas nr.1: Įlašinkite kelis lašus 90% alkoholio į stiklinį gaubtą. Įjunkite garintuvą keli-
oms minutėms iki kol išgaruos visi lašeliai. 

Metodas nr. 2: Nuimkite stiklinį gaubtą nuo pagrindo. Į stiklą įlašinkite lašelį indų plo-
viklio ir pripildykite ¾ talpos karštu vandeniu, lengvai pamaišykite, palikite pastovėti 
kelias minutes, kruopščiai išskalaukite, išorinę pusę nusausinkite švelnia šluoste. Įstačius 
gaubtą atgal korpusą, pagarinkite kelias minutes, kol išgaruos visi lašeliai. Jei reikia, pa-
kartokite 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 atvės-
ti (atsargiai, nenusideginkite!). Išorinę pusę nusausinkite švelnia šluoste, įstačius gaubtą 
atgal į korpusą, pagarinkite kelias minutes, kol išgaruos visi lašeliai. Jei reikia, pakartokite 
metodą nr. 1.


