
	

	

AROMA	

Υγραντη- ρας	αε-ρα	3	σε	1	

	



ΟΔΗΓΙΕΣ	ΧΡΗΣΗΣ	
Μετάφραση	από	Αγγλικά	

Αυτο- ς	ο	ο- μορφος	υγραντη- ρας	υπερη- χων	και	αποσμητικο- 	χω- ρου	διαχε-ει	ε-να	λεπτο- 	και	
καταπραϋντικο- 	α- ρωμα	και	υγραι-νει	τον	αε-ρα	στο	δωμα- τιο.		

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ	

Aromatherapy	-	Απολαυ- στε	την	εμπειρι-α	αρωματοθεραπει-ας,	χα- ρη	σε	αυτη- 	τη	μικρη- 	και	
χαριτωμε-νη	συσκευη- ,	δεν	θερμαι-νεται	και	ει-ναι	απολυ- τως	ασφαλη- ς	στη	χρη- ση.	Η	
συ- γχρονη	τεχνολογι-α	υπερη- χων	που	χρησιμοποιει-ται	δημιουργει-	κραδασμου- ς	υψηλη- ς	
συχνο- τητας	που	μετατρε-πουν	το	νερο- 	σε	ατμο- ,	δημιουργω- ντας	μια	χαλαρωτικη- 	και	
θεραπευτικη- 	ατμο- σφαιρα.	

Υγραντήρας	-	ενυδατω- νει	και	φρεσκα- ρει	τον	αε-ρα	που	αναπνε-ουμε.	

Ιονιστής	–	Δημιουργει-	«χαρου- μενα»	αρνητικα- 	ιο- ντα	που	βοηθου- ν	στη	βελτι-ωση	της	
δια- θεσης,	ενισχυ- ουν	το	ανοσοποιητικο- 	συ- στημα	και	βοηθου- ν	στην	αντιμετω- πιση	του	
στρες.	Τα	αρνητικα- 	ιο- ντα	ει-ναι	καλα- 	για	το	αναπνευστικο- 	συ- στημα	και	τη	γενικη- 	
κατα- σταση	του	σω- ματος.	

Φως	LED	-	Αυτη- 	η	λειτουργι-α	παρε-χει	μια	προ- σθετη	ευκαιρι-α	να	βελτιω- σετε	την	
ατμο- σφαιρα	στο	δωμα- τιο	και	τη	δια- θεση- 	σας.	Ο	απαλο- ς	φωτισμο- ς	LED	με	εναλλασσο- μενα	
χρω- ματα	δημιουργει-	μια	υπε-ροχη	χαλαρη- 	ατμο- σφαιρα	για	να	απολαυ- σετε	τις	στιγμε-ς	στο	
σπι-τι.	

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ	ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ	

1. Τοποθετη- στε	τη	συσκευη- 	σε	μια	επι-πεδη	επιφα- νεια,	περι-που	60	cm	απο- 	το	πα- τωμα	
και	10	cm	απο- 	ε-ναν	τοι-χο.	

2. Βεβαιωθει-τε	ο- τι	ο	υγραντη- ρας	ει-ναι	απενεργοποιημε-νος	και	ο- τι	το	φις	ε-χει	
αφαιρεθει-	απο- 	την	πρι-ζα	ενω- 	γεμι-ζετε	ξανα- 	το	νερο- 	και	καθαρι-ζετε	τη	δεξαμενη- .	

3. Χρησιμοποιη- στε	τη	μεζου- ρα	για	να	γεμι-σετε	το	νερο- 	στη	δεξαμενη- .	Μην	γεμι-ζετε	με	
νερο- 	πα- νω	απο- 	την	ε-νδειξη	στα- θμης	MAX	στο	δοχει-ο	νερου- .	Ο	υγραντη- ρας	δεν	θα	
λειτουργη- σει	εα- ν	γεμι-σει	πα- νω	απο- 	την	ε-νδειξη	στα- θμης	MAX.	

4. Ο	υγραντη- ρας	πρε-πει	να	φυλα- σσεται	μακρια- 	απο- 	παιδια- 	και	κατοικι-δια.	

5. Τοποθετη- στε	τον	υγραντη- ρα	σε	ελευ- θερο	χω- ρο	για	να	επιτρε-ψετε	στον	ατμο- 	να	
εξαπλωθει-,	και	μακρια- 	απο- 	οποιεσδη-ποτε	συσκευε-ς,	ειδικα- 	αυτε-ς	που	ει-ναι	
ευαι-σθητες	στο	νερο- ,	για	να	αποφυ- γετε	περιττα- 	ατυχη- ματα.	



6. ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:	Αφαιρε-στε	το	νερο- 	και	καθαρι-στε	το	δοχει-ο	νερου- 	ο- ταν	η	συσκευη- 	δεν	
χρησιμοποιει-ται.	

7. Αποφυ- γετε	καταστα- σεις	ο- που	το	καλω- διο	τροφοδοσι-ας	κρε-μεται	ελευ- θερα	για	να	
αποφυ- γετε	ατυχη- ματα	και	ακου- σια	αποσυ- νδεση.	

8. Μην	ανοι-γετε	τη	συσκευη- 	σε	καμι-α	περι-πτωση.	Κι-νδυνος	ηλεκτροπληξι-ας!	

9. Αποφυ- γετε	την	προσθη- κη	πολλω- ν	σταγο- νων	αρωματικου- 	ελαι-ου.	

10. Αυτο- ς	ο	υγραντη- ρας	απαιτει-	τακτικη- 	συμπλη- ρωση	ο- ταν	χρησιμοποιει-ται.	

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:	ΜΗΝ	προσπαθη- σετε	να	γεμι-σετε	τον	υγραντη- ρα	με	νερο- 	απο- 	την	επα- νω	
τρυ- πα	

ΧΡΗΣΗ:	

1.	Αφαιρε-στε	το	επα- νω	κα- λυμμα.	

2.	Χρησιμοποιη- στε	το	μεζου- ρα	για	να	προσθε-σετε	νερο- 	στο	δοχει-ο	νερου- .	ΜΗΝ	γεμι-ζετε	με	
νερο- 	πα- νω	απο- 	την	ε-νδειξη	στα- θμης	MAX	στο	δοχει-ο	νερου- .	Ο	υγραντη- ρας	δεν	θα	
λειτουργη- σει	εα- ν	το	νερο- 	ει-ναι	πα- νω	απο- 	την	ε-νδειξη	στα- θμης	MAX.	

3.	Προσθε-στε	5-10	σταγο- νες	αιθε-ριο	ε-λαιο.	

4.	Επανατοποθετη- στε	το	επα- νω	κα- λυμμα.	

5.	Συνδε-στε	την	πρι-ζα.	

6.	1ο	α- γγιγμα:	Η	συσκευη- 	ει-ναι	αναμμε-νη,	Φως	νυ- χτας:	αναμμε-νο.	Δευ- τερο	α- γγιγμα:	Η	
συσκευη- 	ει-ναι	αναμμε-νη,	Φως	νυ- χτας:	σβηστο- .	Τρι-το	α- γγιγμα:	Η	συσκευη- 	ει-ναι	
απενεργοποιημε-νη,	Νυχτερινο- ς	φωτισμο- ς:	απενεργοποιημε-νος.		

ΜΕΤΑ	απο	κάθε	χρήση	

7.	Απενεργοποιη- στε	τη	συσκευη- 	και	αφαιρε-στε	το	φις	απο- 	την	πρι-ζα.	Στη	συνε-χεια,	
ανασηκω- στε	το	επα- νω	κα- λυμμα.	

8.	Αδεια- στε	και	ξεπλυ- νετε	καλα- 	τη	δεξαμενη- 	νερου- 	για	να	αφαιρε-σετε	τη	λα- σπη	και	τη	
βρωμια- .	Καθαρι-στε	και	στεγνω- στε	με	ε-να	καθαρο- 	μαλακο- 	πανι-	η- 	χαρτοπετσε-τα.	

ΜΗ	ΓΕΜΙΖΕΤΕ	ΤΗ	ΣΥΣΚΕΥΗ	ΜΕ	ΖΕΣΤΟ	ΝΕΡΟ,	ΜΠΟΡΕΙ	ΝΑ	ΠΡΟΚΑΛΕΙ	ΖΗΜΙΑ.	ΑΦΑΙΡΕΣΤΕ	
ΤΟ	ΝΕΡΟ	ΑΠΟ	ΤΟ	ΔΟΧΕΙΟ	ΟΤΑΝ	ΔΕΝ	ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ	ΤΗ	ΣΥΣΚΕΥΗ.	ΚΑΘΑΡΙΣΤΕ	ΚΑΙ	
ΣΚΟΥΠΙΣΤΕ	ΤΟ	ΔΟΧΕΙΟ	ΜΕ	ΜΙΑ	ΜΑΛΑΚΗ	ΠΕΤΣΕΤΑ	ΓΙΑ	ΝΑ	ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ	
ΑΣΒΕΣΤΟΠΕΤΣΟΥΣ	Η	ΡΥΠΑΝΣΗΣ.	



	
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ	ΓΙΑ	ΤΗ	ΧΡΗΣΗ	ΤΟΥ	ΑΡΩΜΑΤΙΚΟΥ	ΕΛΑΙΟΥ	

Ακολουθη- στε	προσεκτικα- 	τις	παρακα- τω	συστα- σεις	για	τη	σωστη- 	χρη- ση	του	αιθε-ριου	
ελαι-ου	για	να	αποφυ- γετε	την	προ- κληση	ζημια- ς	στη	συσκευη- 	η- 	βλα- βης	στους	χρη- στες.	

	
•		Χρησιμοποιη- στε	100%	φυσικο- 	αιθε-ριο	ε-λαιο.	

•	Βα- λτε	5	-	10	σταγο- νες	αιθε-ριο	ε-λαιο	σε	200	ml	νερο- .	Μην	υπερβαι-νετε	αυτο- 	το	ποσο- .	
Πλυ- νετε	τη	δεξαμενη- 	νερου- 	μετα- 	απο- 	κα- θε	χρη- ση	για	να	αφαιρε-σετε	το	υπολειμματικο- 	
αιθε-ριο	ε-λαιο.	

•	Μην	εφαρμο- ζετε	αδια- λυτο	λα- δι	απευθει-ας	στο	δε-ρμα	σας	και	μην	το	καταπι-νετε.	

•	Μην	αφη- νετε	το	λα- δι	να	ε-ρθει	σε	α- μεση	επαφη- 	με	το	δε-ρμα.	Εα- ν	συμβει-	αυτο- ,	πλυ- νετε	
αμε-σως	με	νερο- .	Σε	περι-πτωση	κατα- ποσης	αιθε-ριου	ελαι-ου,	αναζητη- στε	αμε-σως	ιατρικη- 	
βοη- θεια.	

•	Η	δεξαμενη- 	νερου- 	και	το	καπα- κι	της	δεξαμενη- ς	ει-ναι	κατασκευασμε-να	απο- 	ανθεκτικα- 	στο	
λα- δι	υλικα- .	Άλλα	με-ρη	της	συσκευη- ς	μπορει-	να	καταστραφου- ν	απο- 	ορισμε-να	εξαρτη- ματα	
λαδιου- .	Το	λα- δι	δεν	πρε-πει	να	πε-σει	ε-ξω	απο- 	τη	δεξαμενη- 	νερου- .	

•	Ορισμε-να	αρωματικα- 	ε-λαια	δεν	ει-ναι	πλη- ρως	διαλυτα- 	στο	νερο- 	και	μπορει-	να	
παραμει-νουν	στη	δεξαμενη- 	νερου- .	Για	το	λο-γο	αυτο- ,	καθαρι-ζετε	τακτικα- 	τη	δεξαμενη- .	

•	Καθαρι-ζετε	τη	δεξαμενη- 	κα- θε	φορα- 	που	αλλα- ζετε	το	λα- δι.	Εα- ν	το	λα- δι	που	
χρησιμοποιη- θηκε	προηγουμε-νως	δεν	αφαιρεθει-	εντελω- ς,	το	αρωματικο- 	μει-γμα	μπορει-	να	
απελευθερω- σει	μια	δυσα- ρεστη	οσμη- 	η- 	να	σχηματι-σει	υπολει-μματα.	

•	Βεβαιωθει-τε	ο- τι	το	λα- δι	δεν	μπαι-νει	στα	μα- τια	σας.	Εα- ν	συμβει-	αυτο- ,	πλυ- νετε	αμε-σως	με	
νερο- .	Συμβουλευτει-τε	γιατρο- 	εα- ν	ο	ερεθισμο- ς	επιμε-νει.	

•	Εα- ν	αισθα- νεστε	αδιαθεσι-α	ενω- 	χρησιμοποιει-τε	τη	συσκευη- ,	απενεργοποιη- στε	την	
αμε-σως.	

•	Οι	ε-γκυες	γυναι-κες,	οι	ηλικιωμε-νοι,	τα	μικρα- 	παιδια- 	και	τα	α- τομα	με	χρο- νιες	ασθε-νειες	
μπορει-	να	ει-ναι	πιο	ευαι-σθητα	στα	αρω- ματα.	Εα- ν	δεν	αισθα- νεστε	καλα- ,	σταματη- στε	να	
χρησιμοποιει-τε	το	α- ρωμα.	

•	Αποθηκευ- στε	το	αιθε-ριο	ε-λαιο	με	ερμητικα- 	κλειστο- 	καπα- κι	σε	σκοτεινο- 	και	δροσερο- 	
με-ρος,	μακρια- 	απο- 	παιδια- 	και	κατοικι-δια.	

•	Τηρει-τε	την	ημερομηνι-α	λη- ξης	του	αιθε-ριου	ελαι-ου	(συνη- θως	εντο- ς	ενο- ς	ε-τους	απο- 	το	
πρω- το	α- νοιγμα,	εντο- ς	ε-ξι	μηνω- ν	για	τα	ε-λαια	εσπεριδοειδω- ν).


