
BOLEA ILLÓOLAJ PORLASZTÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 

Az illóolaj porlasztó hőkezelés nélkül juttatja a levegőbe a hatóanyagokat, ezáltal megóvja az illóolaj 
összes értékes tulajdonságát. Használatához nem kell víz. Hatékonyságuk, diffúziós kapacitásuk 
nagyobb tér illatosítását is lehetővé teszik (akár 80 m2).  

JELLEMZŐK: 

- fényterápiás, színváltó LED világítás 
- időzítő funkció: 2/4 órás időzítés 
- szakaszos működés 

HASZNÁLATRA TÖRTÉNŐ ELŐKÉSZÍTÉS  

A készüléket vegye ki a csomagolásból. A készülékről távolítson el minden tapadó fóliát, öntapadós 
címkét és papírt.  

1. A készüléket helyezze stabil, vízszintes felületre. 

2. Csatlakoztassa a készüléket az elektromos hálózathoz az adapter segítségével.  

3. Óvatosan helyezze el a fa talpra az üvegharangot (ne csavargassa). A rajta lévő üvegdugót az olaj 
betöltése előtt vegye le. 
 
4. Csepegtessen az üvegtartályba tértől függően 10-30 csepp illóolajat. Fontos! A készülék közepén 
lévő elektromos pumpát ne áztassa teljesen az olajba. A maximális kapacitása 28 ml. Ha túl sok olajat 
tölt bele, a gép nem kapcsol be. 10-20 csepp illóolaj általában elegendő. 
 
FONTOS! Kizárólag terápiás minőségű, 100% tisztaságú illóolajat használjon! 

5. Állítsa be a kívánt üzemmódot az „Üzemmódok beállítása” bekezdésben foglaltak alapján. 

6. Használat után húzza ki a készüléket az elektromos hálózatból!  

7. A készüléket minden olajcsere után, de maximum minden 5. alkalom után ki kell tisztítani.  

MŰKÖDTETÉSE/ ÜZEMMÓDOK BEÁLLÍTÁSA 

 A bal oldali gomb segítségével tudja bekapcsolni a készüléket. A készülék egy automatikus 
időzítővel van ellátva: 2 percig működik, 3 percig szünetel. 

 A gomb egyszeri lenyomásával maximális kapacitással működik a készülék (kéken világít). 2 
óra után automatikusan lekapcsol. 

 A gomb másodszori lenyomásával közepes intenzitással működik a készülék (pirosan 
világít). 2 óra után automatikusan lekapcsol. 

 A gomb harmadszori lenyomásával alacsony intenzitással működik a készülék (zölden 
világít). 4 óra után automatikusan lekapcsol. 

 Negyedszeri lenyomásra a készülék kikapcsol. 
 A LED világítást a jobb oldali gombbal lehet be-illetve kikapcsolni. 
 A gomb egyszeri lenyomásával bekapcsol az automatikus fényterápia, váltakozó színekkel: 

piros, sárga, fehér, zöld, kék, rózsaszín. 
 Következő gombnyomással az éppen aktuális színt lehet rögzíteni 
 Harmadszori lenyomásra kikapcsol a fény. 

A készüléken a porlasztás és a fényterápia egymástól függetlenül is működik. A készülék teljes 
üzemen kívül helyezéséhez húzza ki a kábelt.  

KARBANTARTÁS  

Ha a készüléket folyamatosan használja, akkor minden ötödik használat után ki kell tisztítani, hogy az 
elektromos pumpában semmiképpen ne maradhasson olajmaradék, ami az eltömítéséhez vezethet, 
így a garanciális javítás/csere sem vonatkozik erre az esetre! A készülék alján se álljon sokáig az 
illóolaj, mert úgy nehezebben tisztítható. Illatváltás esetén is célszerű a két illat között a készüléket 
kitisztítani. 

FIGYELMEZTETÉS! A tisztításhoz ne használjon citromsavat, ecetet, vagy agresszív és karcoló 
tisztítószereket, oldószereket, mert azok a porlasztóban kárt tehetnek, valamint az esetleges 
maradványai később reakcióba léphetnek az illóolajokkal! A tisztítást követően az egyes részeket 
hagyja alaposan megszáradni. Tisztítása 90°-os alkohollal történjen. Tegyünk pár cseppet az 
üvegbúrába és hagyjuk állni 30 percet. Rövid időre kapcsolja be a készüléket, hogy az alkohol 
elpárologjon (ne tartózkodjon a készülék közelében). Öblítse el az üvegbúrát, majd alaposan szárítsa 
ki. A készülék fa része nem vízálló. Nagyobb mértékű vagy olyan karbantartást, amelynél szükséges a 
készülék elektromos részeibe történő beavatkozás, csak szakszervíz végezhet! A gyártó utasításainak 
be nem tartása esetén megszűnik a garanciális javítási kötelezettség. Üveg alkatrészekre a garancia 
nem érvényes. 

MŰSZAKI ADATOK  

Feszültség (V) a készülék típusának címkéjén látható Teljesítményfelvétel (W) a készülék típusának 
címkéjén látható 

Diffúziós kapacitás: 80 m2 

Anyaga: fa, üveg 

Tartozékok: porlasztó, hálózati töltő 

A termék megtalálható itt: www.pecsiaromahaz.hu 

Egy év garancia! A garancia kizárólag a jótállási jeggyel és vásárlást igazoló blokkal együtt érvényes! 


