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A. APIE „OSKĄ“
„Oska“ aromaterapinis drėkintuvas įkvėpimo semiasi iš skandinaviško dizaino. Aptakus 
ir rafinuotas, tradiciškas bei šiuolaikiškas, dizainas stipriai paremtas gamtos pojūčiu. 
Natūrali keramika suteikia prabangos ir meistriškumo jausmą, kol programėle kon-
troliuojamas apšvietimas įliustruoja natūralią Šiaurės regionui būdingą šviesą. „Os-
kos“ estetiškai malonus ir modernus dizainas, prisiliečia savo natūralia elegancija prie 
kiekvienų namų dizaino.

„Oska“ aromaterapinis garintuvas turi spalvas keičiančią funkciją padedančią atsipa-
laiduoti. Šis elegantiškas drėkintuvas Jūsų gyvenamoje aplinkoje paskleis pasirinktą 
kvapą kartu su spalvota šviesa.

„Oską“ taip pat galima valdyti ir Bluetooth ryšiu, leidžiančiu reguliuoti apšvietimą ir sk-
leidžiamą kvapą per savo išmanųjį telefoną (ar kitą Bluetooth palaikantį įrenginį). Švie-
sai charakteringa keistis visu spalvų spektru. Taip pat galite pasirinkti norimą švytėji-
mo spalvą arba naudoti prietaisą be apšvietimo. Idealiai tinkantis nakties metu. Garai 
irgi gali būti valdomi mobiliuoju įrenginiu, nenutrūkstamuoju arba pertraukiamuoju 
garu.

Paprasčiausiai įpylę vandens iš čiaupo ir pridėję kelis lašus mėgiamo kvapo ar ete-
rinio aliejaus, „Oska“ Jums sukurs atpalaiduojančią aplinką. Ultragarsine technologija 
sukuriama aromatinga dulksna stimuliuoja bei leidžia pasinerti į ramų pusiausvyros 
pasaulį.

Manoma, jog tai yra geriausias būdas paskleisti bet kokį aromatą į aplinką, nes tiesio-
giai nekaitinant eteriniai aliejai nesuyra.

Dulksnos bei šviesos funkcijos taip pat gali būti kontroliuojamos ir prietaise.

Šviesa gali būti naudojama ir be dulksnos, panaudojant „Oska“, kaip dekoracinę lempą 
arba tobulą naktinį apšvietimą. Naudojant naktinį rėžimą (be šviesos), įjungimo 
mygtukas liks apšviestas saugumo sumetimais.

„Oska“ taip pat gali pasigirti savo pertraukiamo garo rėžimu, puikiai tinkančiu stipres-
niems kvapams ar ištęstam naudojimui.

Prietaisas išsijungia automatiškai vandens lygiui nukritus žemiau tam tikros ribos, 
užtikrinant visišką saugumą ir patogų naudojimą turint vaikų ar laikant augintinius.

Pradėkite savo kelionę į pojūčius..........

Dėkojame, kad įsigijote aromaterapinį drėkintuvą „madebyzenTM Oska“.
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Modelio numeris: EW1502

Pavadinimas: OSKA

Matmenys: 100mm x 224mm

Įtampa: DC 24V

Galia: 10W

Vandens talpa: 100ml

Vekimo laikas: 4 valandos ir daugiau

01. Išorinis dangtelis

02. Vidinis dangtelis

03. Šviesos mygtukas

04. Dulksnos mygtukas

05. Vandens išeiga

06. DC jungties įvadas

07. Oro anga

08. Srovės adapteris

09. Išpylimo pusė

10. Garo anga

11. Vandens indas

12. Pagrindas

13. Maksimalus vandens lygis

14. Keramikinis diskas

SvARBU žINOTI
1. Padėkite aromaterapinį drėkintuvą ant lygaus paviršiaus, bent 60cm atstumu nuo 
grindų ir 10cm nuo sienos. NEDĖKITE prietaiso ant medinių ar lakuotų baldų, kurie 
jautrūs drėgmei.

2. Visuomet išjunkite drėkintuvą iš elektros lizdo jį valydami ar pildydami vandeniu. 
Visuomet naudokitės tik pateiktuoju elektros adapteriu. Užtikrinkite, kad laidas būtų 
saugiai padėtas, jog išvengtumėte drėkintuvo nuvertimo. Jei maitinimo laidas suga-
dintas, jis turi būti pakeistas kitu, tinkamu, parūpintu gamintojo arba jo tiekėjo. Kitu 
atveju naują adapterį gali būti įsigytas atskirai. 

3. Naudokite tinkamą matavimo indą vandeniui pildyti. Niekada nepilkite vandens 
tiesiogiai iš čiaupo ar į įjungtą prietaisą. Neperpilkite vandens virš nustatytos maksi-
malios vandens lygio linijos. Atsargiai nupilkite vandens perteklių, perpylimo atveju, 
išpylimo puse, toliau nuo garo angos.

4. Aromaterapinis garintuvas turi būti laikomas vaikams bei gyvūnams nepasiekia-
moje vietoje, apsisaugant nuo sužalojimų. Vaikai turi būti prižiūrimi, kad  nežaistų 
su prietaisu.

5. Aromaterapinis garintuvas nesukurtas naudotis žmonėms su psichine negalia 
(įskaitant vaikus), jutimo ar protiniais sutrikimais arba žmonėms su nuovokos trūku-
mu, nebent juos prižiūri atsakingas žmogus.

6. Laikykite garintuvą atviroje vietoje, jog garai galėtų netrukdomai sklisti, toliau nuo 
prietaisų jautrių drėgmei, kad išvengtumėte nelaimingų atsitikimų.



7. Aromaterapinis garintuvas turi būti laikomas švariai ir sausai, kuomet juo nesinau-
dojama. Nepalikite vandens ar aliejinių likučių ilgesniam laikui garintuve.

8. Niekuomet nebandykite ardyti drėkintuvo ar jo taisyti patys, nes tai panaikins
prietaiso garantiją ir sukels šoko pavojų. Susisiekite su savo tiekėju, jei reikalinga
vidinė apžiūra.

9. Keistų dūmų, neįprastų kvapų ar garsų atveju, nedelsdami išjunkite prietaisą ir su-
sisiekite su Jums jį pardavusiu tiekėju. Niekuomet neapgaubkite adapterio rūbais ar 
popieriumi blokuodami ventiliacinę angą, nes tai gali padidinti gaisro riziką.

10. Visuomet rūpestingai prižiūrėkite aromaterapinį drėkintuvą. Netyčinis sugadini-
mas nėra dengiamas garantijos.

11. Visuomet naudokite švarų, gėlą, kambario temperatūros vandenį iš patikimo 
šaltinio. Nepildykite prietaiso jokiais chemikalais ar kitais skysčiais, išskyrus vandenį 
bei kelis lašus eterinio aliejaus ar kitokių kvepalų.

12. Visuomet įjunkite  adapterį į DC jungties įvadą prieš jungiant į maitinimo lizdą.

13. Nenuiminėkite garintuvo dalių garinimo metu.

14. NIEKADA nelieskite ultragarsinės keramikos, kol garintuvas yra įjungtas į elektros 
lizdą, tai gali sukelti rimtus sužalojimus.

15. Nenardinkite prietaiso į  vandenį ar kitokį skystį ir nemėginkite jo plauti indaplo-
vėje.

16. Naudojantis tik šviesos funkcija, budėjimo rėžimas neveiks. Išjunkite šviesą, kaip 
nurodyta tolimesnėse instrukcijose.

17. Naudojantis naktiniu režimu(be šviesos), įjungimo mygtukas liks apšviestas sau-
gumo sumetimais.

c. PRIETAISO vEIKIMO INSTRUKcIjOS

1. Atsargiai laikydami garintuvą pa-
sukite jį ir nuimkite (keramikinį) išorinį 
dangtelį. Tuomet atsargiai nuimkite 
vidinį (plastikinį) dangtelį. Apdairiai 
įjunkite DC jungties įvadą į jam skirtą 
jungtį aromaterapinio garintuvo 
apačioje.

2. A) Įpilkite vandens į tam 
skirtą indą su tinkamos talpos 
matuokliu, kad vanduo nesiektų 
maksimalios 100ml ribos linijos. B) 
Į vandenį įlašinkite 3-5 lašus nori-
mo kvapo ar eterinio aliejaus.

3. Atsargiai uždėkite vi-
dinį bei išorinį dangtelius.

4. Įjunkite srovės adapretį ir paspauskite ŠVIESOS 
(LIGHT) bei DULKSNOS (MIST) mygtukus norėda-
mi įjungti prietaisą.

Įspėjimas: Nelenkite 
ir kitaip nejudinkite 
prietaiso veikimo metu, 
bandydami jį ištuštinti 
ar pripildyti.



Kuomet instaliavote programėlę, jau galite naudotis nuotoliniu aromaterapinio drėkintuvo 
valdymu, reguliuodami šviesos bei dulksnos funkcijas, kaip nurodyta.
Pastaba: Jūsų mobilusis įrenginys aptiks „Oska“ naudodamasis bluetooth ryšiu. Norint 
susieti prietaisus turite būti ne toliau, kaip 8m atstumu nuo prietaiso.

2. Paleiskite programėlę ir spauskite      norėdami aptikti „Oska“, tuomet 
išmanusis prietaisas gali pasiteirauti ar galima įjungti bluetooth, tokiu at-
veju pasirinkite „taip“.

ŠvIESOS vAlDYMAS DUlKSNOS vAlDYMAS

Paspaudus vieną kartą
>Šviesa automatiškai aktyvuosis ir laipsniškai keis 

spalvas, šviesos mygtukas degs.

Paspaudus nuo 2 iki 8 kartų
>Šviesa liks esamos spalvos, o paspaudus dar 

kartą pasikeis į sekančią ir liks iki kito paspaudimo. 
Spaudžiant iki 8 kartų spalvos keisis ir šviesos 

mygtukas švies.

Paspaudus 9 kartus
>Šviesa išsijungs.

>Palaikius šviesos mygtuką nustos šviesti ir jis.

Paspaudus vieną kartą
>Drėkintuvas skleis garus iki 4 valandų, užsidegs 

dulksnos mygtukas reikšdamas dulksnos įjungimą. 
Garavimas tęsis kol vanduo nukris iki tam tikros 
ribos, tuomet prietaisas išsijungs automatiškai.

Paspaudus 2 kartus
>Aromaterapinis drėkintuvas veiks pertraukiamai: 
30s skleis dulksną, 30s sustos. Dulksnos mygtukas 

švelniai pulsuos šviesa proceso metu.

Paspaudus 3 kartus
>Dulksna bus išjungta, kaip ir jos mygtuko šviesa.
>Norint išjungti garų funkciją bet kuriuo veikimo 
proceso momentu reikia palaikyti ilgiau dulksnos 

mygtuką.

MYgTUKų fUNKcIjOS

D. PROgRAMėlėS vEIKIMO INSTRUKcIjOS
„Oska“ gali būti valdoma mobiliąja programėle bet kuriuo prietaisu turinčiu Bluetooth.

Madebyzen OSKA Aroma Diffuser

FIG.1

1. Programėlės instaliavimas
Programėlę galima instaliuoti bet kuriuo iš žemiau išvardintų būdų, vadovaujantis instalia-
vimosi instrukcija:

- Nuskenuoti QR kodą
- Pasirinkti „atidaryti nuorodą“ opciją: http://app.erabbit.net/aromadiffuser/oska
- Tuomet pasirinkti „Instaliuoti“ iš Google Play arba Apple Store parduotuvės
- Instaliuoti tiesiogiai iš Google Play arba Apple Store parduotuvės
- Google Play – Ieškoti (Search for) „madebyzen“- pasirinkti „Atsisiųsti programėlę“

- Apple store – Ieškoti (Search for) „madebyzen“- pasirinkti 
„Atsisiųsti programėlę“

Mist Light

FIG.2F IG.3Pav.2 Pav.3
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4. Norėdami įjungti dulksną, paspauskite dulksnos 
mygtuką ekrane

Galite pasirinkti dulksnos rūšį paspaudę dulksnos 
mygtuką      ir po to pasirinkę dulksnos rėžimą 
ekrane. [Pav.3]

Arba galite pasirinkti pertrūkstamą dulksnos rėžimą       
ekrane. „Oska“ šiuo atveju 30s skleis dulksną ir 30s sustos. 
[Pav.4]

3. Programėlės pagalba galite reguliuoti drėkintuvo šviesą ir dulksną. [Pav.2]



E. PRIETAISO SAvYBėS
„Oska“ ultragarsinis aromaterapinis garintuvas siūlo revoliucingą būdą iškvėpinti Jus 
supančią aplinką. Jis veikia sukurdamas aukšto dažnio vibracijas, kurios suskaido van-
dens daleles ir aliejų į mažas daleles, kurios nedelsiant veiksmingai paskleidžiamos 
aplinkoje.

- Unikalus patentuotas dizainas
- Gali būti naudojamas ir be garų, kaip tobula naktinė lempa
- Speciali programėlė valdoma Bluetooth
- Taupi LED šviesa
- Mini drėkintuvas
- Aromaterapinis difuzorius: gali būti naudojamas su šviesa ar be jos, puikiai tinka 
tamsiuoju paros metu.
- Pertraukiamo garo funkcija
- Tylus veikimas
- Automatinis išsijungimas išsekus vandeniui, saugumo užtikrinimui
- Lengva išvalyti bei naudotis

Pastaba: Automatinis išjungimas neveikia naudojant tik apšvietimo funkciją.

f. PRIEžIŪRA

 

1. Paspauskite šviesos ir dulksnos 
mygtukus išjungdami prietaisą ir 
ištraukite maitinimo laidą iš elektros 
lizdo.

2. Nuimkite viršutinį ir 
apatinį dangtelius.

3. Išpilkite vandenį per nusausinimo 
kraštą-pusę. Naudokitės švariu vatos 
tamponu ar audinio skiaute norėdami 
išvalyti prietaisą.

Įspėjimas: Nepilkite 
vandens iš garo angos 

pusės

SvARBU: Visuomet išjunkite prietaisą ir ištraukite laidą iš maitinimo lizdo prieš valydami įrenginį.
Visuomet savo aromaterapinį drėkintuvą laikykite sausą ir švarų, jei nenaudojate.
Niekuomet nepalikite užsistovėti vandens ir aliejaus likučių, prietaise, ilgesnį laiką.
Seno aliejaus likučių pašalinimui naudokite medicininį etilo alkoholį ir vatos tamponą.
Jei aromaterapinis garintuvas neskleidžia dulksnos (arba garas menkas), išvalykite keraminį diską.

Norėdami išjungti dulksną, dar kartą paspauskite dulksnos mygtuką ekrane. 

5. Norėdami įjungti šviesos rėžimą:
Paspauskite šviesos mygtuką     ekrane. Tuomet galite pasirinkti „Colour Flow“ mygtuką ekrane  ir „Oska“ 
švytės skirtingomis spalvomis keisdama LED apšvietimą. [Pav.5]

Norėdami pasirinkti labiausiai patinkančią spalvą, galite rinktis mygtuką „Selective Colour“ ir išsirinkti sau 
patinkantį spalvos variantą. [Pav.6]

Pageidaujant išjungti šviesos rėžimą, paprasčiausiai 
dar kartą paspauskite ant šviesos mygtuko          Ekrane.

6. Norėdami išjungti įrenginį paspauskite 
dulksnos         bei šviesos         mygtukus 
ekrane. [Pav.2]

FIG.4F IG.5Pav.4 Pav.5 FIG.6Pav.6



Problema Galima priežastis Sprendimas

Drėkintuvas neskleidžia 
dulksnos arba jos skleidžia 

nepakankamai

Prietaisas neįjungtas į maitinimo 
lizdą

Įkiškite jungiklį į maitinimo lizdą 
ir įjunkite prietaisą

Vandens lygis nesiekia  vandens 
jutiklio

Pripildykite vandens indą, ne-
viršidami maksimalaus leistino 

vandens lygio

Vandens lygis viršija leistiną 
maksimalų

Atsargiai nupilkite vandens 
perteklių išpylimo puse

Ant keramikinio disko gali būti 
susikaupę aliejaus likučiai

Nuvalykite keraminį diską van-
deniu ir švaria audinio skiaute

Dulksnos išeinamoji anga yra 
blokuojama (aliejaus plėvele)

Kruopščiai išvalykite dangtelio 
vidų švariu vandeniu

Neišeina prisijungti prie pro-
gramėlės

Esate aktyvavę kitą Bluetooth 
ryšiu valdomą prietaisą

Išjunkite Bluetooth savo tele-
fone, išjunkite „Oska“ iš elektros 
lizdo, tuomet vėl įjunkite savo 
prietaise Bluetooth ir įkiškite 

drėkintuvo laidą į lektros lizdą
ARBA

Patikrinkite, jog kiti prietaisai 
naudojantys Bluetooth ryšį Jūsų 
aplinkoje būtų išjungti išskyrus 

tą su kuriuo norite susieti „Oska“

Intensyvumas bei dulksnos kiekis gali skirtis, tačiau tai nėra 
neįprasta ir negali būti laikoma trūkumu. Įtakos faktoriai: įskai-

tant vandens kokybę, drėgmę, temperatūrą, oro srovę ir kt.

g. gEDIMų PAIEŠKA IR ŠAlINIMAS

h. ĮSPėjIMAI
Šiam produktui galioja 12 mėnesių garantija teisingai naudojant prekę vadovaujantis 
instrukcija, nesant gamintojo kaltės defektams. Netyčiniai sugadinimai nėra padengi-
ami. Garantija skaičiuojama nuo įsigijimo datos. Rimtesnės problemos atveju kreiptis 
į savo tiekėją dėl priežiūros ar skundų. Pirkimo kvitas, kaip įrodymas yra būtinas rim-
tesnės problemos ar grąžinimo atveju.

SvARBU!
Pagal direktyvos 2002/96/EB dėl elektrinės ir elektroninės įrangos (WEEE 
direktyvos) reikalavimus šio prietaiso negalima šalinti drauge su įprasto-
mis atliekomis.

Koroziją sukeliantys aliejai, kaip „citronella“, citrinžolės gali pažeisti prietaisą, 
tokiam pažeidimui garantija netaikoma. Aromaterapinis drėkintuvas turi būti 
išvalomas po kiekvieno naudojimo.


