
Арома фонтан 

Rondo

МаКаСа ЕООД
гр. Бургас, бул. „Алеко Богориди“ 22

m: +359 893 770988 | info@makasa.org

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

с арома дифузерите, предлагани от нас!

ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА И ПОЧИСТВАНЕ
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Уважаеми клиенти,
Водата е основата на целия живот на нашата планета и винаги е очаровала нас, 

хората. Ето защо обичаме да обогатяваме жилищните и работни помещения с 
този елемент. Водата активира положителната енергия, създава хармония и по 
този начин поддържа позитивен климат в стаята.

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!
ПРЕДИМСТВАТА НА АРОМАТЕН ФОНТАН 

• Създайте приятна и полезна атмосфера, особено в отопляеми помещения с 
климатик, където въздухът често става нездравословно сух.

• Освежете и пречистете атмосферата в стаята.
• Увеличете вашето лично благосъстояние и креативност,  чрез арома обогатяване 

Просто добавете няколко капки от етерично масло или ароматен бленд PRIMAVE-
RA към бълбукащата вода.

• Обогатява  всяко жилищно пространство.
• Красив, привличащ вниманието.
• Хармонизиращ ефект върху тялото, ума и душата чрез нежното си дифузиране.

ВАШИЯТ АРОМАТЕН ФОНТАН СЕ СЪСТОИ ОТ:
• Керамична купа за пълнене с вода.
• Керамична топка или фонтан.
• Подводна помпа с присъединителна тръба към топката.

ВАЖНИ ИНСТРУКЦИИ
Преди да стартирате ароматния фонтан, моля, прочетете внимателно тези инструк-
ции за употреба и инструкциите за употреба на помпата. Запазете ги на сигурно мяс-
то. По-специално трябва стриктно да се спазват правилата за безопасност, описани в 
инструкциите за употреба на помпата! Керамичната купа трябва да се измива всеки 
ден след употреба, а водата да се излива. След това оставете всички части да изсъх-
нат напълно, преди фонтанът да бъде пуснат отново в експлоатация.
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• Накрая сглобете частите на помпата напълно и извършете пробно пускане във 
водата.

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
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
Помпата на фоната съдържа електрически компоненти. Моля, не изхвърляйте този уред 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.

Производител на помпа за фонтан:
EDEN Srl   .
Via delle industrie, 16
36050 Cartigliano (VI) -ITALY

Дистрибутор в 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 технически модификации на уреда, 
както и съдържанието на тази инструкция.

PRIMAVERA LIFE GMBH
Naturparadies 1
d-87466 OY-Milteberg – Germany
www.primaveralife.com
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РАБОТА С АРОМА ФОНТАН RONDO
Напълнете купата на фонтана с  3⁄4 вода. Най-добре да използвате преварена 
чешмяна, филтрирана или дестилирана вода. Това предпазва фонтана и помпата от 
варовик и от по-твърдата вода.

• Уверете се, че сте поставили арома фонтана върху неплъзгаща се, стабилна, 
ненакланяща се и водоустойчива повърхност.

• Моля, пазете от деца и хора с намалени физически способности.
• Децата не трябва да работят с ароматния фонтан без надзор от възрастен!
• Поставете тръбата в горния изход на мотора на помпата.
• След това закрепете основата на помпата към керамичната купа.
• Можете да регулирате силата на водата, като завъртите дюзата на помпата.
• Керамичната топка и помпата под нея се поставят централно върху купата. 

Тръбата не трябва да излиза от горния отвор на топката.
• Само след това включете щепсела на помпата в контакта (230 волта). В случай на 

проблеми при пускане, издърпайте щепсела и налейте вода отгоре през отвора на 
топката. След това включете отново щепсела в контакта.

• Добавете желаната от вас смес от 100% чисти етерични масла в купата или в 
горната част на фонтана. Използвайте максимум 5–10 капки от ароматната смес, 
в зависимост от интензивността.

• Отпуснете се и се насладете...

БЕЛЕЖКИ ЗА ФУНКЦИОНАЛНОСТТА
• Работата на помпата и свързаната с нея сила на бълбукане, могат да се регулират 

чрез завъртане на дюзата на помпата.
• Моля, редовно доливайте вода при необходимост, така че помпата да е напълно 

потпена във водата.
• Почиствайте и осигурявайте прясна вода редовно на арома фонтана.
• Когато почиствате уреда, винаги изваждайте щепсела от контакта.
• Помпата на фонатана е проектирана за непрекъсната работа.

Цялостната грижа и поддръжка на вашия ароматен фонтан е важно. Грижата си 
заслужава! Препоръчваме ви да почиствате добре фонтана си редовно. Така ще му се 
радвате дълго време.
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Честотата на цялостното почистване зависи от:
• съдържанието на варовик във вашата вода/твърдостта на водата;
• използваният ароматен бленд или чисто етерично масло;
• стайната температура.

МОЛЯ, ПРАВЕТЕ СЕДМИЧНО ПОЧИСТВАНЕ
• Преди да започнете почистването, винаги издърпвайте щепсела! След това 

измийте отделните части първо с мек препарат за миене на съдове.
• Сега напълнете с прясна вода около 20˚C, добавете 1 суп. лъжица ябълков оцет 

или 1 супена лъжица лимонена киселина и оставете фонтана да работи няколко 
часа. След приключване на почистването помпата и кладенецът трябва да се 
изплакнат добре.

• След това оставете всички части да изсъхнат напълно.
• Веднага ще забележите положителния ефект на нежно разпръскващия се оазис.
• Ако искате да промените аромата, препоръчваме цялостно почистване на арома 

фоната, преди да добавите нов аромат. Така ще можете да се насладите на 
чистотата на етеричните масла и блендове PRIMAVERA.

ПОЧИСТВАНЕ НА ПОМПАТА В СЛУЧАЙ НА СИЛНО КАЛЦИРАНЕ ИЛИ ЗАМЪРСЯВАНЕ
• Издърпайте щепсела от контакта!
• Извадете помпата и издърпайте маркуча.
• Предварително почистване на всички части с мек препарат за съдове.
• Развъртете дюзата на помпата, за да отстраните съединяващата решетка на 

тръбата.
• Поставете тънка отвертка в малката вдлъбнатина до мотора и го издърпайте 

навън.
• Ако има остатъци от етерични масли, всички части трябва да бъдат накиснати в 

алкохол или да се почистят отделно с алкохол и мека четка.
• Ако има варовикови отлагания, накиснете всички части във вода с ябълков оцет 

или 1 супена лъжица лимонена киселина и почистете с нея.
• Поставете мотора обратно на мястото му след като го почистите. Моторът трябва 

да се върти по посока часовниковата стрелка. Ако случаят не е такъв, вътрешният 
щифт в помпата и водачът на щифтовете в мотора трябва да бъдат почистени 
отново.


