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Благодарим Ви, че се доверихте на МаКаСа!
Приятни ароматни моменти 

с арома дифузерите, предлагани от нас!
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Уважаеми клиенти,
Благодарим ви, че избрахте Арома дифузер PRIMAVERA AromaStream To Go. За да се на-
слаждавате на вашия AromaSteam To Go дифузер възможно най-дълго, моля, прочете-
те внимателно това ръководство и спазвайте всички мерки за безопасност.
Пожелаваме ви удоволствие и много ароматни часове с този лесен за използване 
модел. Ароматни поздрави от нашия райски планински регион на Алгойските Алпи 
в Германия.

Екипът на PRIMAVERA Life
ХАРАКТЕРИСТИКИ
• Приложение: 8–10 капки от ароматен бленд Primavera или самостоятелно 

етерично масло
• Особено подходящ за големи офис помещения и жилищни площи до 45 м2
• Обхват на аромата: 6–7 метра
• Непрекъсната работа с 2 нива на вентилация
• Изпаряване на етеричните масла без добавяне на вода
• Без нагряване на етеричните масла
• Лесна работа и лесно почистване
• Бърза смяна на касетата с тампон 

ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА
1. Отвор за вентилация
2. Превключвател на различни степени 
3. Касета с тампон
4. Кабел и щепсел



ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА МОДЕЛ BT-ARSMB
ОБЩ ПРЕГЛЕД

4

КАК ДА ИЗПОЛЗВАМЕ УСТРОЙСТВОТО БЕЗОПАСНО
Важно е да следвате тези инструкции!

• Това устройство може да се използва от лица с намалени физически, сензорни 
или умствени способности, ако преди това са били инструктирани за безопасното 
използване на устройството и разбират свързаните с това опасности.

• Не позволявайте децата да си играят с уреда.
• Дръжте далеч от деца.
• Използвайте устройството само за ароматизиране, не използвайте за инхалации.
• Не изпозлвайте други течности, освен вода и 100% чисти и натурални етерични 

масла.
• Когато арома вентилаторът е в режим на работа, не покривайте устройството.
• Дръжте устройството изправено, на сигурно място и на твърда повърхност, която 

няма да се преобърне.
• Използвайте устройството само на закрито в температурен диапазон от минимум 

10° C до максимум 30° C.Не е подходящ за влажни зони.
• Не потапяйте във вода или други течности.
• Ако устройството е изпуснато, изключете го от захранването.
• След употреба изключете устройството, излейте водата, почистете устройството и 

го съхранявайте на сухо място.
• Това устройство е предназначено САМО ЛИЧНА УПОТРЕБА. Трябва да се използва 

само описаните тук предназначения. Използвайте само аксесоарите, препоръчани 
от производителя.

• Ако се появи неприятна миризма или шум, изключете уреда от бутона и от захран-
ващото устройство!

• Устройството трябва да бъде поправено само от квалифицирано лице.
• Производителят не поема отговорност за нанесени щети при неправилна употреба.
• Ако възникнат някакви повреди на електрическите части, особено ако захранва-

щият кабел е повреден, уредът не трябва да работи. В този случай, моля, свържете 
се с дистрибутора на адрес info@makasa.org или на www.makasa.org и оставете 
поправката на уреда от упълномощено, квалифицирано лице на PRIMAVERA Lilfe. 
Моля, не отваряйте и не правете промени по електрическите части на устрой-
ството, тъй гаранцията или предявените претенции за гаранция, няма да бъдат 
валидни.



ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА МОДЕЛ BT-ARSMB
ОБЩ ПРЕГЛЕД

НАЧИН НА УПОТРЕБА – ПОДГОТОВКА

• Поставете Aroma Stream на стабилна, равномерна и устойчива повърхност.
• Уверете се, че въздушният поток към долната част на уреда не е блокиран.
• Извадете касетата с тампон от опаковката.
• Разпределете 8–10 капки от 100% чисти и натурални етерични масла върху 

меката част на тампона от касетата.
• Хванете касетата с тампон посредата и я поставете отдолу в стойката на 

устройството.
• Завъртете касетата по посока на часовниковата стрелка, докато щракне на 

мястото си.
• Никога не накапвайте етерично масло или други течности директно на тампона, 

докато е в устройството.
• Винаги изваждайте касетата с тампон от стойката, за да ароматизирате!
• Включете конектора в контакта.
• Задайте селекторния превключвател на ниво I или ниво II.
• Ароматът се разпространява бързо в стаята, чрез вентилация и студено 

изпаряване.
• Ефективната площ е около 45 м2

ПРЕПОРЪКА
Препоръчваме редовно да сменяте касетата с тампон. За различни етерични масла 
и аромати трябва да се използва чист тампон. Моля, използвайте само оригинални 
резервни касети с тампон.
Те се предлагат от дистрибутори на PRIMAVERA за България или директно от онлайн 
магазина на МаКаСа на адрес www.makasa.org

РАБОТА С УСТРОЙСТВОТО
Aroma Stream има селекторен превключвател и 2 нива на вентилация.

1. Превключвателят на ниво O означава, че устройството е изключено.
2. Превключвателят на ниво 1 означава, че устройството е включено и 

вентилацията работи със 70% мощност.
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ОТКАЗ ОТ ОТГОВОРНОСТ
Производителят не носи отговорност за щети, произтичащи от неправилна употреба на този продукт 
или причинени от използването на етеричните масла.

СЪВЕТИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ ПРИ ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЕТЕРИЧНИ МАСЛА И АРОМАТИ, КАКТО И БАТЕРИИ.
Моля, прочетете внимателно предоставените инструкции и информацията на етикета на вашите 
етерични масла и ароматни смеси/блендове.
Моля, спазвайте и информацията на опаковката на батериите, които използвате/изхвърляне
Моля, не изхвърляйте този уред и батериите заедно с обикновените битови отпадъци, а ги отнесете в 
пункт за събиране на рециклиращи материали.
Тези пунктове за събиране са регулирани в съответствие с 2002/96 / EC и 2006/66 / EC, в зависимост от 
държавата и законодателството.

СПЕЦИФИКАЦИИ 
Име: AromaStream
Модел: BT-ARSMB
Капацитет: 8–10 капки 100% чисто етерично масло
Работа и функции: Дифузна вентиалция с две степени
Степен I  70% мощност.
Степен II 100% мощност
Материал: висококачествена пластмаса BPA free
Входящо напрежение: AC 220–240 V 50 Hz

PRIMAVERA LIFE GMBH
Naturparadies 1
d-87466 OY-Milteberg – Germany
www.primaveralife.com

Дистрибутор за България: МАКАСА ЕООД, тел. 0893770986, гр. Бургас, ул. „Патриарх Евтимии“ 50
Магазин МаКаСа, гр. Бургас, бул. „Алеко Богориди“ 22, www.makasa.org

Производителят си запазва правото да прави техниче-
ски модификации на уреда, както и съдържанието на 
тази инструкция.

3. Превключвателят на ниво 2 означава, че устройството е включено и 
вентилацията работи със 100% мощност.

ВАЖНО
AROMA STREAM е произведен да работи с постоянна вентилация, затова той 
не се изключва автоматично, докато работи в нормален режим.

ПРЕПОРЪКИ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
Препоръчва се тампонът за ароматизиране да се сменя регулярно. За различните 
етерични масла или блендове, трябва да се позлва отделен свеж и чист тампон. 
Моля, използвайте САМО оригиналните тампони за ароматизиране, предлагани от 
производителя PRIMAVERA Life. Можете да ги намерите също и при дистрибуторите 
на www.makasa.org.

ПОЧИСТВАНЕ НА УСТРОЙСТВОТО
• Преди почистване на уреда, моля, уверете се, че сте го изключили от захранва-

щия кабел.
• След това изключете и USB кабела от захранващото устройство.
• След като вече уредът е изключен, отстранете тампона за ароматизиране от 

мястото му.
• Вече можете да почистите устройството с мека влажна кърпа и неагресивен 

препрат за почистване.
• Моля, уверете се, че във вентилаторната ситема не е попаднала вода и оставете 

устройството да изсъхне напълно, преди неговата употреба.
• Не потапяйте във вода уреда!
• Не изпозлвайте препарати на основата на алкохол за почистване на уреда, тъй 

като това може да го увреди!
• След употреба, моля, изключете устройството от бутона, прекъснете захранване-

то му, махнете батериите, почистете уреда (махнете тампона) и го съхранявайте 
на сухо място.


