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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 Feel Happy. За да се наслаждавате на 
вашия Feel Happy дифузер възможно най-дълго, моля, прочетете внимателно това ръковод-
ство и спазвайте всички мерки за безопасност.
Пожелаваме ви удоволствие и много ароматни часове с този лесен за използване модел. Аро-
матни поздрави от нашия райски планински регион на Алгойските Алпи в Германия.

Екипът на PRIMAVERA Life!

АРОМАТНО ЗАБАВЛЕНИЕ ЗА ЦЯЛОТО СЕМЕЙСТВО
• Сменящии се уши: на коте, мече или заек
• LED сменящи се светлини в пастелно синьо, пастелно жълто или пастелно лилаво или в 

режим на непрекъснат светлинен цвят. Може да се използва и като нощна лампа.
• Успокояваща мелодия със звуци от природата, може да се използва за насърчаване на 

спокоен сън.
• 2 или 4 часа непрекъсната работа или до 8 часа режим на интервали с прекъсване.
• Всички функции могат свободно да се комбинират помежду си
• Функция за автоматично изключване за безопасностт при евентуално преобръщане или 

когато резервоарът за вода е празен.

ИНСТРУКЦИИ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ В ДЕТСКА СТАЯ
Когато изпозлвате дифузера Funny Friends  в детска стая, уверете се че сте ограничили времето 
за ароматизиране до 30 минути и че сте добавили етерични масла в ниски дози до 3 капки на 
200 мл вода. Проветрявайте регулярно стаята след употреба.
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ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА
1. Горен капак
2. Основна част
3. Вътрешен капак
4. Индикатор/маркер за вода
5. Изход за въздух
6. Резервоар за вода
7. Диск/чип за дифузиране
8. Бутон за дифузия и време
9. Бутон за светлина
10. Бутон за музика
11. Говорител
12. Гнездо за захранващ кабел
13. Захранващ адаптер
14. Вход за въздух
15. Дюза на дифузията
16. Уши на коте 2 бр.
17. Уши на заек 2 бр.
18. Уши на мече 2 бр.

Сменящии се уши: на коте, мече или заек
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ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА

1. Вдигнете 
горният капак.

2. Вдигнете и 
вътрешния капак.

5. Затворете с 
вътрешния капак.

9. Уредът ще запо-
чне да дифузира.

1. Натиснете заменя-
щите се части, за да ги 
инсталирате.

2.  Натиснете ключал-
ката на компонента 
вътре в капака, за да 
отделите ухото.

СМЕНЯЩИ СЕ УШИ: КАК ДА ГО НАПРАВИМ?

3.  За да премахнете 
компонента, го 
изтеглете.

6. Затворете уреда 
и  с външния капак.

7. Включете захран-
ващия кабел към 
контакта.

8. Натиснете бутона на 
устройството за 
ВКЛЮЧВАНЕ/ИЗКЛЮЧВАНЕ

3.Сипете вода в резер-
воара под ЧЕРВЕНИЯ 
индикатор за максимум.

4. Добавете директно 3–5 
капки от натурално ерте-
ричнo масло във водния 
резервоар.
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НАСТРОЙКИ НА УРЕДА
След като устройството е включено към захранващия кабел, уредът ще бъде в режим на ИЗ-
ЧАКВАНЕ.
          
1. Бутон за ДИФУЗИЯ И ВРЕМЕ

• С едно натискане на бутона,  устройството се включва. Времето по подразбиране е 2 часа, 
обозначено със зелена LED светлина  „2Н“.

• Натиснете бутона втори път и работното време е настроено на 4 часа,  обозначено със 
зелена LED светлина  „4Н“.

• Натиснете бутона за трети път и работното време е настроено да бъде 8 часа с прекъсвания 
(5 минути включено, 5 минути изключено),   обозначено със зелена LED светлина  „8Н“.

• Натиснете бутона четвърти път, за да изключите дифузера.

2. Бутон за СВЕТЛИНА
• Функцията за сменящи се светлини по подразбиране ще стартира автоматично, докато 

устройството е в режим ДИФУЗИРАНЕ.
• Натиснете бутона за светлина веднъж, за да превключите на „пастелно синьо“.
• Натиснете бутона за светлина втори път, за да превключите на „пастелно жълто“.
• Натиснете бутона за светлина трети път, за да превключите на „пастелно лилаво“.
• Натиснете бутона за светлина за четвърти път, за да изключите светлината.
• Режимът СВЕТЛИНА, може да работи независимо, като функция „Нощна светлина“ чрез 

директно натискане на бутона „Светлина“ по време на режим ИЗЧАКВАНЕ *

3. Бутон за МУЗИКА
• Музиката ще запо чне автоматично, докато устройството е в режим ДИФУЗИРАНЕ.
• Има три различни нива на звука, продължавайте да натискате, за да регулирате силата на 

звука (НИСКА, СРЕДНА и ВИСОКА) или изключете музиката, като натиснете бутона четири 
пъти.

• Режимът МУЗИКА може да работи независимо като функция Music Box чрез директно 
натискане на бутона MUSIC по време на режим STANDBY *

Забележка:
1. Възможна е лека разлика в количеството на дифузия, произведено от различни единици.
2. Фактори, влияещи върху количеството на дифузия: вода, влажност, температура и 

въздушен поток.

2002/96 / EC и 2006/66 / EC, в съответствие със законодателството на страната.

PRIMAVERA Life си запазват правото да правят технически модификации на ароматизиращото 
устройство, както и промени в съдържанието на тези инструкции.

ОТКАЗ ОТ ОТГОВОРНОСТ
PRIMAVERA Life не поемат отговорност за щети, причинени от неправилна употреба на 
продукта или причинени от използването на етерични масла.

СПЕЦИФИКАЦИИ 
Модел: BLB-001
Капацитет: 145 мл вода и 3–5 капки от чисто, натурално етерично масло или бленд от етерич-
ни масла.
Операции/Функции: 2 и 4 часа непрексъната дифузия. 8 часа дифузия с прекъснване (5 мин. 
работи, 5 мин. не работи). Дифузна функция: 30 мл/ 22 мл/ 15 мл на час
Светлинна функция: пастелно синьо, пастелно жълто, пастелно лилаво
Функция на музиката: Непрекъсната мелодия с изобор на 3 степени на увеличение на звука.
Степен на дифузия: 36 мл. на час
Ултразвукова честота: 1,7 Mhz
Материал: Висококачествена пластмаса BPA free*  (*без съдържание на поликарбонатни 
пластмаси и епоксидни смоли)
Входно захранващо напрежение: AC 100–240 V, 50/60 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
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3. Функции за автоматично изключване, когато дифузорът установи, че водата е празна или 
когато е обърната.

ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА НА УРЕДА

ВНИМАНИЕ
• Никога директно не потапяйте или измивайте по течаща вода този продукт, тъй като това 

може да причини механична неизправност или друга опасност.
• Никога не използвайте киселинни почистващи агенти, тъй като това може да причини 

неизправности на продукта.
• Използвайте памучен тампон за почистване на уреда. След всяко дифузиране изплакнете 

1. Изключете устройството 
от захранващия кабел и от 
контакта. 

4. Уверете се, че изходът на 
въздуховода не подлежи на 
наводняване. Излейте водата 
от противоположната страна 
на изхода на въздуховода.

5. Изсипете останалата вода в 
канализацията.

6. Почиствайте не по-мал-
ко от два пъти седмично. 
Използвайте памучен тампон 
и неутрален препарат. След 
това  изплакнете обилно.

2. Вдигнете внимателно 
горния капак. 

3. Вдигнете и вътрешния 
капак. 

3. За да се избегне повреда на устройството, нивото на водата не трябва да надвишава 
водния маркер.

4. Дръжте водата далеч от входа и изхода за въздух.
5. За най-добър резултат препоръчваме да използвате 100% натурални етерични масла или 

натурални смеси с този ароматен дифузер. Синтетичните аромати, парфюмни смеси или 
други изкуствени примеси, могат да причинят повреда на устройството.

6. Винаги изключвайте продукта от електрическия контакт, когато не се използва.
7. Не сваляйте капаците по време на работа.
8. Непрекъснатата употреба на Арома дифузера, може да увреди продукта в дългосрочен 

план и да съкрати времето му за работа.
9. Не използвайте никакви течности, различни от вода и етерично масло.

10.  Когато Арома дифузерът работи, не покривайте устройството и не сваляйте капака.
11.  Използвайте устройството само на закрито в рамките на температурен диапазон от 10°C 

до 30° C. Не е подходящ да се изпозлва във влажни зони.
12.  Не поглъщайте вода или други течности.
13.  Ако устройството е изпуснато, изключете го от захранването.
14.  След употреба, изключете устройството, излейте водата и почистете уреда. Съхранявайте 

на сухо място.
15.  Това устройство е предназначено само за ЛИЧНА ИЗПОЛЗВАНЕ. Той трябва да се 

използва само за целите, описани тук. Използвайте само аксесоарите, препоръчани от 
производителя. Това важи по-специално за предоставения захранващ адаптер.

16.  Ако възникнат някакви повреди на електрическите части, особено ако захранващият 
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 устройството, така гаранцията или 
предявените претенции за гаранция, няма да бъдат валидни.

СЪВЕТИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЕТЕРИЧНИ МАСЛА
Моля, прочтете внимателно инструкциите за употреба и безопасност, които са описани на 
етикета на вашите етерични масла и блендове.

ИЗХВЪРЛЯНЕ НА УРЕДА
Моля, не изхвърляйте този уред ,като общ битов отпадък, а го 
занесете в пункта за събиране на рециклирани материали или пункт 
за рециклиране. Тези пунктове за събиране са регулирани съгласно 
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внимателно контейнера с вода, след което избършете със суха кърпа.
• Резервоарът за вода трябва да се почиства, преди всяка смяна на ароматното масло, като 

се използва чешмяна или изворна вода.
• Оставете да изсъхне веднага след употреба/почистване.

ЗАДЪЛЖИТЕЛНА  БЕЗОПАСНОСТ
Внимание:

• Никога не използвайте продукта за цели, различни от изброените в това ръководство.
• Прочетете ръководството с инструкции, преди да използвате този продукт.
• Отстранете цялата външна опаковка преди употреба.
• Използвайте само щепсела, съдържащ се в опаковката, за да избегнете повреда на 

продукта.
• Когато изключвате захранващия адаптер, поставете ръката си върху тялото на адаптера, 

вместо да дърпате кабела.
• Ако устройството няма да бъде използвано продължително време или трябва да 

бъде преместено, изключете захранващия адаптер и изхвърлете водата и почистете 
устройството преди съхранение.

• Избягвайте да премествате устройството, докато го използвате.
• Предпазните мерки, изброени в това ръководство са, за да осигурят безопасно и правилно 

използване на този продукт от потребителя и да избегнат всякаква опасност или загуба, 
които могат да възникнат за потребителя.

• Съдържанието обозначено с  „ВНИМАНИЕ“, съдържа важни инструкции за безопасност. Не 
забравяйте да следвате тези инструкции.

ВНИМАНИЕ:
• Това устройство не е предназначено за използване от лица с намалени физически или 

когнитивни способности без необходимия опит или знания, освен ако не са били обучени 
да използват устройството правилно от лице, отговорно за тяхната безопасност и не са 
разбрали свързаните рискове.

• Ако се появи дим, неприятен мирис, необичайни звуци или други аномалии, незабавно 
спрете да използвате продукта и го изключете от контакта.

• Не модифицирайте, поправяйте или демонтирайте този продукт, тъй като може да 
възникне пожар, токов удар или повреда.

• Когато този продукт остава неизползван за дълъг период от време, основният модул 
трябва да бъде изключен от електрическия контакт с отстранена вода. В противен случай 
може да възникне неизправност от токов удар.

• Този продукт трябва да бъде изключен от източниците на захранване, преди почистване 
и поддръжка.

• Моля, избягвайте да капете етеричното масло върху удължителя на продукта или върху 
мебелите. Ако случайно накапе етерично масло, незабавно избършете, за да избегнете 
обезцветяване на външната страна на продукта или мебелите.

•  Този продукт не е медицинско оборудване. Не се препоръчва директно вдишване на 
аромата, изпускан от горния дифузен отвор на капака.

• Ако имате някакви специални физически състояния, като бременност, белодробна 
недостатъчност, рак, епилепсия или други заболявания, моля консултирайте се с Вашия 
лекар, преди да използвате етерични масла. Спрете да използвате продукта и отворете 
прозорците за проветрение, ако започнете да се чувствате дискомфортно.

• Етеричните масла са силно концентрирани и с тях винаги трябва да се работи внимателно, 
включително и с количествата за всяка употреба.

• Не боравете с главното устройство или с контакта с мокри ръце, не оставяйте вода или 
други течности да се разливат върху тях, тъй като това може да доведе до токов удар.

Този продукт НЕ е играчка. Не позволявайте на децата да използват този продукт. 
Пазете устройството, всички части / компоненти и захранващия кабел далеч от 
достъпа на деца. Децата трябва да бъдат под наблюдение от възрастен, за да се 
гарантира, че няма да играят с този продукт.
Този аромадифузер трябва да се използва само под наблюдението на възрастни. 
Прочетете подробните инструкции и безопасност преди употреба.
Сменяемите уши представляват опасност от задушаване и не са подходящи за 
деца.
За да избегнете пожар, токов удар, нараняване или повреда, не поставяйте 
продукта в зоните, разположени по-долу:
    •  Среда, изложена на пряка слънчева светлина или висока температура, пазете 
далеч от източниците на запалване.
    •  Предмети под налягане и запалими вещества.

ВНИМАНИЕ:
1. Уредът трябва да бъде поставен на равна повърхността. Не поставяйте върху домашни 

любимци, килими, дървени / полирани фурнитури или неравни или нестабилни 
повърхности.

2. Използвайте подходяща мерителна чаша, за да напълните водата в резервоара за вода. 
Никога не се опитвайте да пълните вода под течаща чешма или докато уредът е включен.


