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Difuzorul de aroma foloseste tehnologia cu ultrasunete 
pentru a pulveriza apă și uleiul esențial eliberand aroma.
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Scurgere accidentala

Concentrația de pulverizare ușor diferită este normal.
Apa, umiditatea, temperatura și direcția vântului va afecta aburul.
În cazul în care nu există apă în rezervorul de apă și apăsați butonul "Functionare", difuzorul de aromă emite 
un semnal sonor, dar nu va porni fără apă.
Difuzorul aroma este potrivit numai pentru utilizarea cu 100% uleiuri esentiale naturale pure. Produse chimice, 
condimente sau impuritățile în ulei s-ar putea sa deterioreze produsul. Vă rugăm să curățați produsul conform 
instrucțiunilor de întreținere, înainte de a schimba uleiul esențial.

În cazul în care produsul este răsturnat accidental, vă rugăm să urmați pașii de mai jos:
1. Opriți alimentarea, deconectați cablul de alimentare și deschideți capacul superior.
2. Se toarnă apa rămasă în rezervorul de apă prin partea de drenaj de jos.
3. Se agită ușor corpul, și lăsați restul  apei sa se evacueze din aparat. Se pune produsul în poziție 
verticală într-un loc sigur 24 de ore pentru a se usca natural.

Vă rugăm să urmați pașii de mai jos pentru a curăța produsul după utilizarea de 5-6 ori sau după 3-5 zile de utilizare:

Notă următoare măsuri de precauție pentru a evita deteriorarea produsului: Vă rugăm să consultați următoarele în cazul în care difuzorul de arome, nu funcționează în mod normal:

Service post vanzare

Nume:

Noi afirmăm încă o dată faptul că 
produsul a trecut de control al calității și 
este prevăzut cu un manual de utilizator.
În cazul în care defecțiunile produsului în 
timpul utilizării normale, vă puteți bucura 
gratuit de o jumătate de an de întreținere 
pe baza manualul uiutilizatorului.
Vă rugăm să furnizați informații de 
utilizator corecte cu privire la certificatul 
de întreținere si de garanție a produsului, 
deoarece aceste informații pot fi folosite în 
timpul serviciilor post-vânzare.Datele 
personale ale consumatorilor, cu excepția 
cazurilor speciale, nu le vom da, sau 
închiria sau afișa informațiile dvs. 
personale către o a treia parte. Cu toate 
acestea, este posibil să împărtășim 
informațiile dvs. în conformitate cu o 
cerere de la o  instanta.

În cazul în care  produsul e defect în perioada de 
garanție a produsului, vă rugăm să trimiteți produsul 
cu cutia originala si toate accesoriile plus factura de 
achizitie la adresa: Oradea, str Henrik Ibsen nr 63c, 
tel 0359800782, email: office@mitcris.ro . Nu putem 
oferi reparații gratuit în următoarele cazuri, chiar și 
în perioada de garanție:
in situatia in care nu produsul nu este trimis cu toate 
accesoriile, sau lipseste factura sau bonul fiscal de 
achizitie
in situatia in care produsul a fost defectat in mod 
deliberat de catre cumparator, sau din cauze naturale 
cum ar fi: războaie, cutremure, incendii, taifunuri, 
inundații, etc. 4. Produsul este zgâriat, pătat și deteriorate 
în timpul utilizării produsului. 5. defecțiunea este cauzată 
din cauza demontarii neautorizate, asamblarea și 
întreținerea de către utilizator. 6. defectiunea este 
cauzata de  utilizarea în apă, funcționarea 
necorespunzătoare sau utilizarea incorectă.

7. defecțiunea este cauzată de alte produse.
8.8. Funcționare defectuoasă este cauzată prin 

adăugarea de ulei de bază non-esențiale. 

data vanzarii Inregistrari de intretinere

Adresa Phone:
perioada de garantie 2 ani de la data vanzarii DD/MM/YY            to DD/MM/YY

Certificat de garantie Certificat de intretinere

daca există o defecțiune în produs sau nu poate fi utilizat în mod normal, vă rugăm să contactați 
distribuitorul produsului pentru verificarea produsului și înlocuire. Defecțiuni pot apărea din diverse 
motive, nu neapărat din cauza unor probleme de calitate. Vă rugăm să citiți cu atenție acest 
manual înainte de a returna produsul la punctul de vânzare. Mulțumesc! nu poate fi furnizat un 
manual de utilizare de înlocuire. Păstrați acest manual într-un loc sigur, pentru a evita pierderea.Vă rugăm să confirmați dacă există apă în rezervorul de apă sau în cazul în care 

există apă suficientă.
- Se adaugă apă în rezervorul de apă.
- Vă rugăm să confirmați dacă produsul este conectat  la priza.

Dacă produsul este conectat corect, vă rugăm să deconectați 
conectorul DC, și reconectați-l.

Produsul nu poate fi deschis, detașat sau reparate de către personalul non-tehnic. Vă rugăm să 
contactați departamentul de vânzări al produsului în cazul în care produsul are nevoie de reparații.
Vă rugăm să nu împungeti sau sa intindeti cablul adaptorului de alimentare, sa nu păstrați cablul într-
o locație cu temperatură ridicată. Vă rugăm să nu apăsați cablul cu obiecte grele,sau sa reparați 
cablul cu cleme.
Vă rugăm să nu mai utilizați adaptorul dacă cablul său este deteriorat și priza este slăbita
Vă rugăm să deconectați adaptorul de la priza de alimentare și opriți utilizarea, în cazul în care există 
un miros, zgomot și încălzire anormală, deoarece ar putea exista o defecțiune a produsului sau a 
adaptorului.
Vă rugăm să nu puneți adaptorul în apă sau într-un loc lipicios. Nu așezați adaptorul în locuri umede, 
cum ar fi bai, vestiare, sere, etc.
Pentru a asigura o igienă, vă rugăm să varsati excesul de apă din rezervorul de apă de pe partea de 
drenaj după utilizarea de fiecare dată, iar apoi frecati produsul cu o cârpă.
Ulei esential poate provoca pete. În cazul în care uleiul esențial se scurge în mod accidental, vă 
rugăm să-l curățați imediat cu o cârpă. Utilizați o ceașcă de măsurare pentru a adăuga apă în produs, 
și nu așezați direct sub un robinet.
Vă rugăm să nu pulverizați direct aburul pe mobilier, haine, pereți, etc.
A se evita introducerea produsului în lumina directă a soarelui, lângă aparate de aer condiționat, 
ventilator sau în locuri cu temperaturi ridicate.
Așezați produsul pe o suprafață plană. Nu așezați produsul pe covoare, carpete sau orice loc instabil. 
A se evita introducerea produsului în apropierea aparatelor electrice, cum ar fi televizoare, difuzoare, 
etc.
Nu acoperiți produsul, caci astfel produsul poate fi deteriorat prin acumularea de apă în interiorul 
corpului său. După utilizarea pe o lungă perioadă de timp, opriți produsul timp de 60 de minute și apoi 
reporniți-l, pentru a evita deteriorarea aparatului cu ultrasunete.
folosiți numai apă de la robinet și apă purificată în produs.
Nu mutați produsul în timpul funcționării.
Nu atingeți produsul cu mâinile ude, pentru a evita șocul electric.
Vă rugăm să plasați produsul dincolo de îndemâna copiilor. Copiii să nu se joace cu produsul.
Acest produs nu este potrivit pentru copii și persoanele lipsite de înțelegere și experiență în utilizarea 
produsului.

Acest Manual de utilizare utilizează modelul UL1505 pentru referință. Proceduri de operare pentru 
UL1505 și UL1506 sunt aceleași.

Cand produsul
este pornit
difuzorul de aroma
se opreste automat
in mai putin de 1 
secunda

 nu este abur 
sau
 aburul este
 anormal

Scurgere de apa  
din difuzorul de 
aroma

dimensiune
Greutate
Alimentare cu energie
Lungimea cablului de alim
putere
Capacitatea tancului de apa
LED
fabricat din plastic
Accesorii

 11 watt
 170CM
AC 100-240V 50/60HZ DC 24V 0.65A
200 grame
diametru 100 * inaltime 140 mm

100ML
3
PP
cablu de alimentare, recipient de apa, manual de utilizare

Există prea puțină sau prea multă apă în rezervorul de apă?
- Vă rugăm să adăugați apă în rezervorul de apă. Dacă există mai mult de 100 ml de 
apă în  rezervor de apă, ceața de pulverizare poate fi anormala
Este poluata unitate de atomizare cu ultrasunete?
- Vă rugăm să curățați rezervorul de apă. (Vă rugăm să consultați "metode de 
intretinere Este orificiul de admisie a aerului în partea de jos plin de praf?
- În cazul în care orificiul de admisie a aerului în partea de jos este plin de praf, 
capacitatea de a trage  aer va fi redusa si nu este suficient aer pt pulverizarea aburului

Este capacul superior instalat corect?
- Repuneți la loc capacul.Temperatura e prea mică sau prea mare?
- Daca temperatura este prea scăzută sau umiditatea este prea ridicată, 
aburul se va acumula pe suprafete formand picaturi de apa 

Notă: Vă rugăm să folosiți un detergent.

1.
Opriți alimentarea, deconectați cablul de alimentare și deschideți capacul superior.

2. Se toarna restul de apă în rezervorul de apă din partea de drenaj.
3. Se amestecă o cantitate mică de detergent lichid, în apă caldă pentru a o dilua, și curățați 
produsul cu o cârpă.
4. Vă rugăm să scoateți capacul superior pentru a curăța în interior, în cazul în care există murdărie 
în interiorul orificiului de evacuare a aerului.
5. Nu folosiți alcool medical diluat pentru a curăța produsul, deoarece se poate deteriora produsul 
sau șterge diverse semne de identificare

frecventa ultrasonica 2.4MHz

Dacă credeți că produsul are  defecte, vă rugăm să verificați următoarele puncte de depanare 
înainte de a solicita reparații autorizate:

② iÎn orice momen  doritit, apăsați și mențineți apăsat butonul de lumină timp de 3 secunde, 
iar lumina se va stinge. A se vedea Fig. 5.

1.1. Păstrați produsul în poziție verticală, și rotiți capac superior în sens 
invers acelor de ceas pentru a indeparta capacul superior vezi fig 1

2.2. Conectați adaptorul de cablu de alimentare la priza. Fi 2.
3.3. Se adaugă apă în rezervorul de apă. să nu depășească valoarea 

maximă de apă de 100 ml. Nu adăugați apă atunci când este utilizat 
produsul (Nu folosiți apă caldă).

4.4. După ce rezervorul de apă este plin, adăugați ulei esențial în 
rezervorul de apă pe verticală (0,1 ml- 0,15 ml de ulei esențial pentru 100 
ml apă)(maxim 10 picaturi). Fig  3.

5.5. Puneți la loc capacul superior și rotiți în sens orar până capacul 
superior și bază sunt fixate strâns. Fig se referă. 4.

6.Notă: Vă rugăm să fixați capac superior înainte de a porni.
7.6. Conectați adaptorul de curent alternativ într-o priză.
8.7. Butonul din stânga este butonul de lumină.
9.① Apăsați butonul pentru a aprinde lumina.

10.Produsul emite un semnal sonor, iar întrerupătoarele de lumina palpaie 
prin diferite intensități în mod automat. Apăsați butonul din nou pentru a 
selecta intensitatea luminii curente, ca și ciclurile de lumină prin diferite 
intensități (Notă: Produsul emite un semnal sonor după apăsarea 
butonului).

11.8. Butonul din dreapta este butonul de pornire a aburilor(umidificatorului) 

 1. Apasati butonul pentru abur. Produsul va emite un semnal sonor si incepe pulverizarea aburului si va functiona 

timp de 3 ore. Indicatorul luminos de deasupra butonului se aprinde verde, iar aburul se inchide automat dupa 3 ore. 

( Nota. atunci cand butonul de abur si comutatorul de lumini sunt stinse, produsul nu emite nici un semnal sonor. 

2. Apasand butonul pentru abur atunci cand dispozitivul se afla in modul de 3 ore, emite un semnal sonor si 

indicatorul luminos de deasupra butonului devine rosu, iar produsul este pe modul de pulverizare continuu. Produsul 

se opreste automat dupa ce toata apa se evapora. Nota Atunci cand produsul se opreste, iar aburul si lumina sunt 

stinse, produsul nu emite nici un sunet)

Cum se foloseste produsul ③ Atunci caând produsul este i în modul continuu prin pulverizare apasati ușor butonul Mist(buton de 
pornire abur), pentru a comuta direct pe produs. Produsul va emite un semnal sonor de două ori, lumina 
și aburul sunt oprite, iar produsul intră în modul de așteptare.
④  În orice mod, apăsați și mențineți apăsat butonul Mist timp de 3 secunde, iar produsul este forțat să 

se închidă. Produsul va emite un semnal sonor de două ori, iar difuzorul de aroma intră în modul 
standby. Fig. 6 

9. Vă rugăm să goliti toată apa și să se păstreze produsul într-un loc uscat, în cazul în care acesta nu va fi 
utilizat pentru o lungă perioadă de timp.
10. Când este pornit, difuzorul de aromă emite un semnal sonor. In acest moment, difuzorul de aroma este în
modul de așteptare.
11. În cazul în care nu există apă în rezervorul de apă, difuzorul de aromă se oprește automat chiar dacă 
butonul "Mist" este apăsat.

orificiul de evacuare a apei

UL1505

Fig. 1 Fig. 2

Fig. 3 Fig. 4

Fig. 6Fig. 5

nu bruscati aparatul in timpul functionarii!!




