
Használati utasítás

MY DEER PÁRÁSÍTÓ
Led világítással

Bevezetés

Tisztelt Vásárlónk! Köszönjük, hogy termékünket választotta.
Otthonunk megfelelő páratartalmának biztosítása rendkívül fontos!

Az Aromax párásító gyorsan és hatékonyan segíti a gyermekek és a felnőttek légzését.  
A légzés a tüdő oxigénellátását és az olyan káros gázok kiürülését segíti, mint például a szén-
dioxid. Így légzőrendszerünk megfelelő működése érdekében fontos, hogy kellőképpen gon-
doskodjunk környezetünkről, a betegség megelőzéséről vagy egészségünk megőrzéséről, 
ezért ajánljuk a párásító napi használatát. 
A párásító segíti a nyugodt alvás feltételeinek megteremtését a hideg, megfázásos idő-
szakban is. 
A párásító hideg gőzt bocsát ki, ezáltal alkalmas hálószoba, a gyerekszoba, nappali, dolgo-
zószoba vagy akár a munkahelyi levegő párásítására. A technológiának köszönhetően, a ké-
szülék zajtalan, hosszan tartó párologattásra képes.

7. A készülék tisztítása 
1.   Mindig használjon tiszta vizet a tisztításhoz.
2.  Lehetőség szerint minden héten tisztítsa ki a készülék belsejét, a víztartályt, és az ultrahan-

gos porlasztófejet.
3.  Teljesen szárítsa ki a víztartályt, ha tartósan nem használja a készüléket. 
4.  Amennyiben vízcseppek kerülnek a porlasztó felszínére, kérjük tiszta papírtörlővel távolítsa 

el, mert gátolhatja a permetképződést. 
5.  Ha a használat során a porlasztó felületén rövid időn belül újra vízcseppek jelennek meg, 

próbáljunk másféle vizet használni. 
6.  Ahol a víz minősége (pl.: keménység) nem indokolja, desztillált vizet ne, hanem ásványvizet 

vagy tiszta csapvizet használjon. 
7.   Kérjük, a károsodás elkerülése érdekében ne nyúljon kézzel, vagy más eszközzel a por-

lasztóhoz. 

Termékleírás

Modellszám: 318

Termék neve: My Deer Párásító

Névleges feszültség: DC5V-1A

Névleges teljesítmény: 1,5-2 W

Bemeneti feszültség: DC 3,5

Párásítás időtartama: 4 óra

Világítás: 1 óra

Tartály: 220 ml (max)

Méret: 80×80×139 mm

Nettó súly: 151 g

Standard: GB4706. 1-2005

CE 
Ez a készülék otthoni használatra készült. Az alkalmazása, amit a készüléken található CE jel bizonyít, az EEC 2004/18-
as rendeletére, az elektromágneses kompatibilitásra, valamint az EEC 2006/95-ös rendeletére, az elektromos anyagok 
bizonyos feszültség alatti használatára vonatkozik. Ez a berendezés egy elektromos készülék, amit a mai technikai tudás 
alapján teszteltek, így bizonyítva, hogy nem okoz gondot, ha más készülékhez közel helyezkedik el, és hogy a használati 
utasítást követve használata biztonságos. Ha működésbeli problémák lépnek fel, ne használja tovább a készüléket, és 
ha szükséges, forduljon közvetlenül a gyártóhoz. 

Hulladék elhelyezés (DIR. 2022/96/EC – WEEE) 
A készülék alján található jel mutatja, hogy az elektromos és elektronikus eszközöket külön kell gyűjteni.  
A készüléket hasznos élettartama végén ne a háztartási szemétbe dobja. A működésképtelen készüléket szelek-
tív hulladékgyűjtőbe dobja, vagy új készülék vásárlása esetén adja le a viszonteladónál. Az elektromos és elekt-

ronikus készülékek szelektív gyűjtése európai környezetvédelmi előírás a környezet minőségének javítására és megőr-
zésére. Ezáltal elkerülhető, hogy az ilyen készülékekben található veszélyes anyagok károsítsák ez emberek egészségét, 
és az is, hogy a készüléket, vagy egyes részeit helytelenül használják. Figyelem! Az elektromos vagy elektronikus hul-
ladék helytelen eltávolítása szankciókat vonhat maga után. 

Forgalmazó: Aromax Zrt., 1031 Budapest, Záhony utca 7. 
Tel: +36 1 425 - 7815, www.aromax.hu.
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Használat előtt kérjük, figyelmesen olvassa el a használati utasításban leírt előírásokat és 
figyelmeztetéseket, és az útmutatót tartsa elérhető helyen. 

Elektromos készülék használata esetén mindig vegye figyelembe az alapvető szabályokat! 

Általános figyelmeztetések  
• A készüléket kizárólag rendeltetésszerűen használja a használati utasítás alapján. 
•  A nem rendeltetésszerű használat helytelennek és ezért veszélyesnek minősül. A gyártó nem 

vállal felelősséget a nem rendeltetésszerű, vagy helytelen használatból fakadó meghibáso-
dásért. A készülékhez csak a gyártó által rendelkezésre bocsátott elektromos kábelt használja! 

•  Minden esetben a készüléket kapcsolja ki és húzza ki a töltőkábelt használat után, tisztítás-
kor vagy a tartozékok cseréje, eltávolítása előtt.

•  Ne használja a készüléket tovább, ha a kábel sérült vagy meglazult. 
•  A készülék kábeleit ne rángassa és a készüléket ne rántsa ki az USB foglalatból. 
•  Ha az elektromos készülék vízbe esik, ne próbáljon meg hozzáérni, hanem azonnal húzza 

ki a csatlakozóból. 
•  A készüléket soha ne tegye vízbe, vagy más folyadékba. 
•  A készülék csak felügyelet mellett használható olyan személyeknek (gyermekek) akik csök-

kent szellemi, illetve fizikai képességekkel rendelkeznek, vagy nem rendelkeznek kellő ta-
pasztalattal, illetve tudással a készülék használatára vonatkozóan. 

•  Használat előtt győződjön meg róla, hogy a készülék sértetlen és semmilyen látható sérülés 
nincs rajta. Ha ebben bizonytalan, forduljon az eladóhoz. 

•  Ha hibás működést észlel, a készüléket azonnal kapcsolja ki anélkül, hogy megpróbálná 
megjavítani. Ha bármilyen javítás szükséges, forduljon az eladóhoz. 

•  A készüléket hőforrástól tartsa távol. 
•  Mindig bizonyosodjon meg arról, hogy a keze száraz, mikor a kábelt bedugja, vagy kihúzza 

a csatlakozóból, vagy megnyomja a gombot. 
•  A készüléket mindig a készülék alján feltüntetett feszültséggel használja, illetve csak a gyári 

csomagban található kábelt használja. 
•  A párásítót ne tegye ki esőnek, napsütésnek, magas hőmérsékletnek.
•  Amikor a párologtató üzemen kívül van, a csatlakozót mindig húzza ki, hogy elkerülje az 

eszköz túlmelegedését és annak esetleges meghibásodását. 
•  A készüléket mindig húzza ki a konnektorból, ha a párásító nincs használatban. 

Különleges figyelmeztetések  
• Mindig legyen víz a víztartályban, ha a készülék be van kapcsolva. 
•  Mindig hideg, tiszta vizet használjon a tartály feltöltéséhez. Azokon a területeken, ahol ke-

mény a víz, tisztított víz használata javasolt.
•  Csak vizet használjon a tartályba, soha ne tegyen adalékanyagot a vízbe, pl.: illóolaj. 
•  A készüléket addig ne dugja be, míg a tartály nincs rendesen a főegységbe helyezve. 
•  Ne kapargassa az ultrahangos porlasztó fejet. 
•  Ne tegyen vizet a párakifúvó nyílásba. 
•  Ne tekerje a kábelt a készülék köré, ne rángassa, húzogassa azt. 
•  A készüléket úgy helyezze el, hogy az a párát a levegőbe fújja, és ne bútorra, vagy elektro-

mos, elektronikus készülékre. 
•  A párát közvetlenül ne lélegezze be. (Ne inhaláljon a készülékkel.) 
•  Működés közben, a készüléket ne takarja le semmivel.
•  Ne helyezze a készüléket nedves, vizes, instabil vagy nem vízszintes felületre. 

1. Üzembe helyezés 
•  A készülék 5°C-40°C között használható. Ha a készüléket 5 °C alatt tárolja, használat előtt 

hagyja 1,5 órán át nyugalmi állapotban. 
•  40°C-nál hidegebb vízzel töltse fel a tartályt (ajánlott tisztított vizet használni). Illóolaj haszná-

lata TILOS! Az eszközt TILOS üzemeltetni víz nélkül!
•  Ha a víztartály teljesen kiürült, azonnal kapcsolja ki a készüléket és húzza ki a konnektorból. 

Töltse meg újra a tartályt, és az első bekezdés alapján járjon el. 
•  A készüléket lapos, szilárd és vízálló felületre helyezze, a csatlakozót hőforrástól tartsa távol. 
•  A készülék nyílásait ne takarja le, és ne tegyen beléjük semmit. 
•  A készülék működése közben ne nyúljon az átalakítóhoz, vagy a tartályban lévő vízhez. 
•  A párologtató tetejénél a porlasztón keresztül ne öntsön vizet a készülékbe! 
•  Ha a készülék meghibásodott, forduljon az eladóhoz. Figyelem! A készülék nem játék, ha-

nem otthoni használatra készült párásító. 

2. Henger alakú betét
1.   Használat előtt kérjük áztassa vízbe a henger alakú betétet.
2.  A termékhez két darab henger alakú betét tartozik a csomagolásban. 
3.  Ha hosszú ideig tartó használat során úgy tapasztalja, hogy a permet 

mennyisége kevesebb lett, próbálja megfordítani a henger alakú be-
tétet, vagy cserélje ki egy újra. 

3. Fémrugó
1.  Helyezze a fémrugót a műanyag cső aljára.
2.  Az összerakás során ne felejtkezzen el a fémrugóról.

4. A párásító zárása és nyitása
1.   A párásító felső részének jobbra fordításával nyitható a víztartály.
2.  A párásító felső részének balra fordításával zárható a víztartály.
3.  Az elfordítás előtt enyhén nyomja le a párásítót.

5. Vízszint
Kérjük figyeljen, hogy a vízszint ne kerüljön a maximális vízszint jelzés fölé. Kérjük ne használja 
hosszú ideig alacsony vízszint mellett a párásítót, mert így leéghetnek a porlasztó alkatrészei.

6. Bekapcsolás/üzemeltetés
ON/OFF gomb
1.  Csatlakoztassa a kábelt a készülékhez, a másik végét az USB 

csatlakozóba dugja be.
2.  A gomb megnyomásával aktiválja a párásítót és a váltakozó 

színű világítás funkciót.
3.  A gomb újbóli megnyomásával leállítja a párásítást. A válta-

kozó színű világítás továbbra is aktív marad. 
4.  Tartsa nyomva a gombot 3 másodpercig a szín rögzítéséhez. 
5.  Tartsa újra lenyomva a gombot három másodpercig a világí-

tás kikapcsolásához. 
6.  A világítás egy óra elteltével automatikusan is kikapcsol. 
7.  Négy óra elteltével a párásító is automatikusan kikapcsol. 
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