
≤ 200MLManna ultrahangos
illóolaj-párologtató

RY30A - Manna ultrahangos
illóolaj-párologtató 
Magasság: 380*105 mm Szélesség: 95*105 mm 
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TERMÉK LEÍRÁS 

TETŐ

FÉNY

PÁRA

MAXIMUM VÍZSZINT

LEVEGŐ KIMENETI NYÍLÁS

VÍZTARTÁLY

SZELLŐZŐ

EGYENÁRAMÚ ALJZATVÁZ

LEVEGŐ KIMENETI NYÍLÁS

VÍZELVEZETŐ NYÍLÁS

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

1 Az egyenáramú csatlakozót
dugja be a váz alján lévő 
csatlakozóba. 

32 Vegye le a tetőt. Töltse meg a víztartályt,
de ne lépje túl a maximum
200 ml-t. 

4 5 6Adagoljon illóolajat a 
víztartályba (2-3 cseppet 
100 ml vízhez). 

Tegye vissza a tetőt. A váltóáramú adaptert dugja 
be a csatlakozóaljzatba. 

7 PÁROLOGTATÁS:
- Az első gombnyomásra a készülék folyamatos párologtatás üzemmódra áll.(Jelzőfény)
- A második gombnyomásra a készülék váltakozó üzemmódra áll, 30 mp
párologtatás és 30 mp szünet váltakozva. (Villogó jelzőfény)
- A harmadik gombnyomás kikapcsolja a készüléket. 
- A hosszú gombnyomás minden üzemmódban kikapcsolja a készüléket

8 FÉNY:
Az első gombnyomás bekapcsolja a fényt, 7 szín váltakozik automatikusan.
A második gombnyomással kiválasztja az aktuális színt.
A harmadik gombnyomással továbbléphet a következő színre. 
Egy újabb nyomással a fényerőt szabályozhatja.
A lámpa funkció párologtatás nélkül is használható.

A tartály féltöltéséhez használjon külön edényt. Ne tegye a tartályt közvetlenül 
a vízcsap alá.
Tiszta illóolajokat, illetve vízben oldódó olajokat használjon. Egy újfajta illóolaj 
használata előtt kérjük tisztítsa meg a készüléket a használati útmutatónak 
megfelelően.
A környezet páratartalma és hőmérséklete befolyásolhatja a pára sűrűségét.
Ne engedje, hogy a pára közvetlenül a bútorokat, ruhákat, vagy a falat érje.
Az illóolajok elszíneződést okozhatnak. A véletlenül kifröccsenő folyadékot tiszta
ruhával törölje fel.
A higiénikus használat érdekében kérjük, minden használat előtt ürítse ki
és törölje szárazra a víztartályt.
Ha hosszabb ideig nem használja a készüléket, ürítse ki a tartályt, és száraz 
helyen tárolja.
Az áram alá helyezett készülék alapállapotban ki van kapcsolva.
Ha nincs elegendő víz a tartályban, a készülék automatikusan kikapcsol akkor is,
ha áram alá van helyezve. Ezzel együtt minden funkció ki lesz kapcsolva.

Méret: 

Súly:

Áram: Bemenő/Kimenő 

Kábel hossza: 

Áramfogyasztás: 

Párologtatás üzemmódok:

Víztartály űrtartalma:

Anyag: 

Kiegészítők:

Ultrahangos rezgés:

102*103*130mm 

Kb. 409g

AC100-240V 50/60HZ  /  DC 24V 500MA

Kb. 150cm

Kb. 7W

Folyamatos / Váltakozó üzemmód

200ML

PP / Bambusz

Csatlakozó, használati útmutató

2.4MHz

A készüléket tartsa távol gyermekektől és csecsemőktől! Ha a kábel véletlenül 
a gyermek nyakára tekeredik, fulladásos halált okozhat.
A készülékhez mellékelt csatlakozót használja!
Ne szerelje szét és ne módosítson a készüléken!
Kerülje el, hogy a készülék leessen vagy nagyobb ütés érje!
Ha a készülék füstöl, kellemetlen szagot áraszt vagy más módon eltér a normális
működéstől, azonnal hagyja abba a használatát!
Nedves kézzel ne nyúljon a készülékhez!
Fém tárgyak (kulcs, gombostű stb.) nem érintkezhetnek a csatlakozóval!
Ne vágja el és ne módosítsa a kábelt, illetve ne tegyen rá súlyos tárgyakat,
mivel ez áramütést vagy tüzet okozhat. 

Hibás működés esetén vizsgálja meg az alábbiakat.

Nem lehet
bekapcsolni
a készüléket 

Elég víz van a tartályban?
-- Töltse meg a tartályt vízzel.
Megfelelően áram alá van helyezve a készülék?
-- Húzza ki a csatlakozót, ellenőrizze a kábelt, majd gondosan 
dugja vissza az aljzatba.

.

Nem jön pára

Vízszivárgás 
a termékből

vagy nem
megfelelően 
jön. 

Túl kevés vagy túl sok víz van a tartályban?

Valószínűleg túl alacsony, vagy túl magas a hőmérséklet?
-- Ilyen körülmények között a pára gyorsan lecsapódhat.
Kérjük, tisztítsa meg a készüléket, törölje szárazra.  

--Töltse meg a tartályt vízzel, de ne lépje túl a 200 ml-t jelző csíkot.
Koszos az ultrahangos porlasztó?
-- A használati útmutatónak megfelelően tisztítsa meg a készüléket.
Koszos a levegő bemeneti nyílás?
-- Egy kefével tisztítsa meg a nyílást. 

A termék használata előtt kérjük, gondosan olvassa el az alábbi biztonsági előírásokat!
A biztonsági előírások célja, hogy megelőzzük a felhasználók sérülését, illetve a termék 
károsodását.

Figyelmeztetés: A termék nem megfelelő használata súlyos személyi sérülést okozhat.

Figyelmeztetés: A termék nem megfelelő használata károsítja a készüléket.
Folyadékok és idegen anyagok nem kerülhetnek a készülékbe, mivel ezek 
javíthatatlan kárt tehetnek a készülékben.
Használaton kívül áramtalanítsa a készüléket!
Használat közben ne fedje le a készüléket!
Biztonságos helyre tegye a készüléket, ahol mások nem eshetnek el a kábelben,
mivel ez sérülést, illetve károsodást okozhat.
A következő helyeken ne használja a készüléket:
közvetlen napsütésben, magas hőmérsékleten, nedves vagy poros helyen.
Tartsa távol más elektronikus berendezésektől, például tévétől, hangrendszertől.
Tartsa távol sugárzó hőtől. 

 

3-5 naponta, illetve 5-6 használat után tisztítsa meg a készüléket az alábbiak szerint:

1. A maradék vizet öntse ki a tartályból, de ne a levegő kimeneti nyílás
felőli oldalon! (1. ábra)

2. Vízben oldjon fel egy kevés tisztítószert, majd mártson bele egy tiszta kendőt és
finoman törölje át a készüléket. Ha a tartály belseje piszkos, tisztítsa meg.

3. A karbantartáshoz ne használjon oldószert és alkoholt, mivel ezek kárt tehetnek 
a készülékben, illetve letörölhetik a terméken lévő feliratokat.

Figyelem: csak semleges tisztítószereket használjon!

(1.-es ábra)
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Gyártó / Forgalmazó: Shenzhen Mraz Industry CO., LTD

No 6035, Long Gang Avenue, Long Gang Town, Shenzhen, China 518116

TIPPEK A PÁROLOGTATÁSHOZ 

KARBANTARTÁS BIZTONSÁG HIBAELHÁRÍTÁS TERMÉKJELLEMZŐK
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