
Инструкции за употреба 
дифузер модел BL-060A

АРОМА ДИФУЗЕР

Purist

НАСТРОЙКИ

Бутон за режим на работа:
• Натиснете бутона веднъж, за да включите устройството.
• Сега небулизаторът ще работи в продължение на 1 час (1H) в 

интервален режим LOW (L) – нисък.
• Натиснете бутона втори път и небулизаторът се превключва на 

2-часов интервален режим (2H).
• Натиснете бутона за трети път и пулверизаторът се превключва на 

5-часов интервален режим (5H).
• Натиснете бутона за четвърти път, за да изключите устройството.

Бутон за режим на светодиодно осветление
Топлото бяло осветление се включва автоматично, когато дифузерът се стар-

тира чрез бутона за режим на работа (вж. по-горе).
– Когато дифузерът е стартиран с бутона за работен режим (вж. по-горе), 

автоматично започва интервалният режим LOW (L) – 5 минути включване, 10 
минути изключване.

– При първото натискане на бутона пулверизаторът преминава в интервален 
режим HIGH (H) висок – 5 минути включен, 5 минути изключен.

– Натиснете бутона за втори път и пулверизаторът ще премине отново в ин-
тервален режим LOW (L) нисък - 5 минути включване, 10 минути изключване.

– Натиснете и задръжте бутона за по-дълго (3 секунди), за да превключите 
светодиодното осветление да изключва или включва отново.

Моля, обърнете внимание:
Моля, използвайте само оригиналния адаптер/кабел, който е включен към 

продукта. Резервни части можете да получите от  центъра за обслужване на кли-
енти МАКАСА ЕООД, – където ще бъда поръчани от PRIMAVERA.

Възможни са леки разлики в количеството мъгла, произвеждано от различ-
ните устройства. Фактори, влияещи върху количеството мъгла: Консистенцията 
на етеричното масло, въздушното течение и степента на замърсяване на дюзата.

Устройството се изключва автоматично, ако се преобърне. Устройството не 
не се изключва автоматично, когато етеричното масло е изразходвано!

ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА

1. Изключете уреда и извадете щепсела от електрическата мрежа.
2. Напълнете алкохол (изопропилов алкохол макс. 70%) в приложената бу-

тилка.
3. Поставете бутилката и накрайника, както е описано на схемата, и включете 

пулверизатора с помощта на бутона за режима на работа. Изключете отново след 
5 минути.

4. Отстранете накрайника, извадете бутилката и свалете капачката от на-
крайника.

5. Потопете памучен тампон в алкохола и много внимателно почистете въ-
трешната част на накрайника и самия накрайник.

6. Поставете отново капачката и я натиснете. Дюзата вече може да се използ-
ва отново.

ВНИМАНИЕ
• Не преобръщайте уреда, тъй като това може да доведе до изтичане на масло от 

накрайника.
•  Използвайте само алкохол (изопропилов алкохол в макс. 70% концентрация,) тъй 

като в противен случай устройството може да се повреди!
• Алкохолът е силно запалим! Когато го използвате, моля, осигурете достатъчна 

вентилация на помещението и не го използвайте в близост до източници на топлина 
и огън!

• Ако пулверизаторът се използва редовно, е препоръчително да почиствате накрай-
ника 1-2 пъти седмично!

• Почиствайте дюзата при всяка смяна на сместа.
• Моля, използвайте само 100% чисти етерични масла, тъй като други масла могат да 

да повредят устройството!
• Почиствайте металния капак и бетонната обвивка с мека кърпа.
• Бетонът е чувствителен и етеричните масла могат да оставят петна.
• Не използвайте корозивни, разяждащи или абразивни почистващи препарати.
• Не потапяйте уреда във вода или други течности и изчакайте, докато се изсъхне 

напълно, преди да го използвате отново.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЗА БЕЗОПАСНОСТ ПРИ УПОТРЕБА
Предупреждение:

• Моля, не забравяйте да прочетете внимателно предоставеното ръководство за 
употреба, преди да използвате този продукт и никога не го използвайте за цели, 
различни от посочените тук.

• Моля, отстранете всички външни опаковки преди употреба.
• За да избегнете повреда на продукта, моля, използвайте само адаптера/кабела, 

включен в в опаковката.
• Когато изключвате кабела, дръжте устройството и захранващия адаптер здраво в в 

ръка. Не дърпайте самия кабел!
• Ако устройството не се използва за продължителен период от време: изключете 

захранването адаптера, изпразнете водата, почистете и оставете да изсъхне 
напълно.

• Предпазните мерки, изброени в това ръководство за потребителя, имат за цел да га-
рантират безопасното и правилната употреба на арома небулайзера и по този начин 
да предпазят потребителя или други лица от всякакви опасности и устройството от 
повреда. Задължително спазвайте тези инструкции.
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Уважаеми клиенти,
Благодарим ви, че избрахте Арома дифузер PRIMAVERA Woody. За да се нас-

лаждавате на вашия дифузер възможно най-дълго, моля, прочетете внимателно 
това ръководство и спазвайте всички мерки за безопасност.

Пожелаваме ви удоволствие и много ароматни часове с този лесен за из-
ползване модел. Ароматни поздрави от нашия райски планински регион на 
Алгой ските Алпи в Германия.

Екипът на PRIMAVERA Life!

ИЗЧИСТЕНА ЕЛЕГАНТНОСТ. ЧИСТА ДИФУЗИЯ.
МОЩНО БЛАГОУХАНИЕ.

• Голям диапазон на ароматизиране до 80 m²
• Елегантен, естествен дизайн с изчистена, модерна форма
• Лесна за използване технология с чисто масло, без вода
• Лесна употреба с оригиналните бутилки PRIMAVERA (5 и 10 мл)
• Възможности за 2 нива на интензивност и 3 нива на времетраене на 

аромата
• Иновативна технология за разпръскване, патентована в Германия
• Висококачествени материали от бетон и метал
• Устойчива и дълготрайна употреба благодарение на сменяемия накрайник
• Бързо и лесно почистване 

ИНСТРУКЦИИ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ В ДЕТСКА СТАЯ
Когато използвате аромадифузера Aroma Nebulizer Purist в детска стая, не за-

бравяйте да ограничите времето за ароматизиране (максимум 1 интервал) и да 
проветрите помещението адекватно след употреба.

ИЗПОЛЗВАНЕ НА АДАПТЕРА
Небулизаторът се управлява с помощта на адаптера/кабела, включен в 

комплекта на устройството. Използването на други USB портове, като например 
тези на компютър или лаптоп, може да доведе до неправилно функциониране и 
повреда на пулверизатора или използвания USB порт. Моля, използвайте само 
оригиналните адаптер и кабел, предоставени от производителя. Адаптери и ка-
бели с различни технически спецификации могат да доведат до повреда на ус-
тройството! 

Свържете се с центъра за обслужване на клиенти МАКАСА, където можете  
да получите резервни части, като например адаптер или кабел или чип за мъгла. 
МАКАСА ЕООД и PRIMAVERA Life не поемат отговорност за повреди, причинени от 
оборудване, което не е собственост на производителя.

ПЪРВА УПОТРЕБА

ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА
1. Накрайник за небулизация
2. Метален капак
3. Дюза
4. Бутилка етерично масло PRIMAVERA
5. LED осветление
6. Бетонов корпус
7. Бутон за режима на работа
8. Бутон за режим на интервал на небу-

лизация и LED контролер
9. USB-C порт
10. Светодиоден индикатор
11. Капак на дюзата
12. Вход за въздух
13. Тръба за изпаряване
14. Адаптер
15. Кабел
16. Инструмент за изваждане на капкомер
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1. Свалете металния капак, 
отстранете пръстена 
преди първата употре-
ба; издърпайте дюзата 
право нагоре и навън.

6. Свържете щепсела 
USB-C към устройството. 
След това свържете USB 
щепсела с адаптера и го 
включете в контакта.

7. Включете пулверизато-
ра, като натиснете бутона 
за режима на работа.

2. Завъртете включената 
в комплекта бутилка 
обратно на часовни-
ковата стрелка и я 
извадете. Моля, уверете 
се, че сте я запазили 
и за други цели!

3. Издърпайте тръбата 
и отрежете много малко 
от нея (5 мм за бутилка 
от 10 мл или 15 мм за
тези от 5 мл). Плъзнете 
отново плътно тръбата 
в накрайника.

4. Отворете капачката на бутилка с 
етерично масло или бленд PRIMAVERA. 
Извадете капкомера ù с помощта на 
инструмента (16), внимателно поставете 
тръбата за изпарение в бутилката и 
завъртете по посока на часовниковата 
стрелка, за да завиете накрайника към 
бутилката. Моля, извършвайте тези 
процеси върху устойчива повърхност.
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5. Поставете накрайника 
вертикално в устройството.
ВАЖНО: Обърнете внимание 
на всмукването на въздух и 
на символите върху устрой-
ството! Поставете металния 
капак на мястото му.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
1. Устройството трябва да бъде поставено в изправено положение на безопасно 

място и върху твърда, ненакланяща се повърхност. Не поставяйте върху килими, мо-
кети, дървени/полирани мебели или неравни

или нестабилни повърхности.
2. Моля, използвайте само 100 % чисти етерични масла PRIMAVERA или ароматни 

смеси които се предлагат в бутилки PRIMAVERA от 5 или 10 ml. Устройството трябва 
винаги да бъде изключено и извадено от електрическата мрежа преди зареждане!

3. За постигане на най-добри резултати препоръчваме да използвате 100 % чисти 
етерични масла или ароматни смеси. Изкуствените аромати и ароматизатори могат 
да замърсят или повредят устройството.

4. Не използвайте вискозни или силно оцветяващи етерични масла, тъй като ус-
тройството може да да се повреди.

5. Непрекъснатата употреба на ароманебулизатора може да повреди продукта в 
дългосрочен план. в дългосрочен план и да съкрати живота му.

6. Не покривайте устройството или не сваляйте капака, когато Aroma Nebulizer е в
работи.
7. Устройството трябва да се използва само на закрито. Не е предназначено за из-

ползване във влажни помещения.
8. Да не се потапя във вода или други течности.
9. Ако устройството падне, изключете го и го извадете от електрическата мрежа.
10. След употреба изключете устройството, извадете бутилката, почистете устрой-

ството и го съхранявайте на сухо място.
11. Това устройство е предназначено САМО ЗА ЛИЧНА УПОТРЕБА. То може да се из-

ползва само за целите, описани тук. Използвайте само аксесоарите, предоставени от 
производителя. Това важи с особена сила за адаптера и кабела.

12. Ако възникнат повреди по електрическите части, особено ако захранващият 
кабел е повреден, не работете с устройството. В този случай, моля, свържете се с нас 
или поискайте устройството да бъде ремонтирано от оторизиран специализиран пер-
сонал. Моля, не се подлагайте под никаква при никакви обстоятелства не отваряйте 
сами устройството или електрическите части и не модифицирайте устройството.

СЪВЕТИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ ПРИ УПОТРЕБАТА НА ЕТЕРИЧНИ МАСЛА
И БЛЕНДОВЕ/ АРОМА СМЕСИ
Моля, уверете се, че сте прочели внимателно предоставените инструкции и ин-

формацията на етикетите на етеричните масла и смесите. Моля, не не използвайте 
вискозни или силно пигментирани етерични масла, тъй като те могат да увредят ус-
тройството. Повече информация за това можете да получите от МАКАСА обслужване 
на клиенти.

Изхвърляне
Ако това електрическо или електронно устройство вече не се използва, потре-

бителите са законово задължени да го изхвърлят отделно от несортираните битови 
отпадъци. Поради това електрическите устройства са обозначени с символите, пока-
зани по-долу. Можете да предадете устройствата на обществените места за отпадъци

Органите за управление на отпадъците или в пунктовете за изхвърляне, създа-
дени от съответните общини в областните градове в България.

Можете да намерите онлайн указател на пунктовете за събиране и изхвърляне в 
България на адрес:  https://www.balbok.com/bg/about/Sybirane-na-opasni-otpadytsi-
ot-domakinstvata

ВНИМАНИЕ
• Това устройство не е предназначено за използване от лица с намалена 

физическа, сензорни или когнитивни способности, освен ако не са били обучени да 
използват устройството правилно и са разбрали свързаните с него рискове.

• В случай на поява на дим, необичайна миризма, необичайни звуци или други 
аномалии, моля, незабавно спрете да използвате устроството и го изключете 
от електрическата мрежа.

• Не модифицирайте, ремонтирайте или разглобявайте този продукт, тъй като 
това може да доведе до пожар, токов удар или други повреди.

• Когато това устройство не се използва за по-дълъг период от време, то трябва 
да се изключено от електрическия контакт и да се отстрани останалата вода. В 
противен случай то може да се повреди или да възникне токов удар.

• Това устройство трябва да бъде изключено от електрическата мрежа, преди да бъде 
почиствате или обслужвате.

• Моля, избягвайте капенето на етерично масло върху външната част на устройството 
или върху мебели. Ако това се случи случайно, незабавно го избършете с влажна 
кърпа и ако е необходимо, използвайте малко препарат за съдове. 

• Етеричните масла могат да повредят и обезцветят чувствителни повърхности като 
пластмаса или дърво. Тези повреди обикновено са необратими!

• Това устройство не е медицинско оборудване. Използвайте го само като ароматиза-
тор. Дифузерът не е предназначен за инхалации/вдишване.

• В случай на бременност, белодробно заболяване, рак, епилепсия или други забо-
лявания, моля, консултирайте се с Вашия лекар или с алтернативно практикуващ 
лекар. Спрете използването на продукта и отворете прозорците за проветряване, ако 
започнете да се почувствате зле.

• Не боравете с основния модул и изхода с мокри ръце, нито допускайте вода или 
други течности да се разливат върху или в устройството, тъй като това може да 
доведе до токов удар.

ВНИМАНИЕ
Този продукт НЕ е играчка. Не е подходящ за използване от деца.

Пазете устройството, всички части/компоненти и захранващия кабел от достъ-
па на деца. Децата трябва да бъдат надлежно наблюдавани, за да се гарантира да 

не си играят с този продукт.
Този аромадифузер трябва да се изполва само под надзора на възрастни. Моля, про-

четете подробните инструкции и предупреждения, преди да го използвате за за първи 
път!

Малките части, включени в комплекта, могат да бъдат погълнати и да се превърнат 
в опасност от задушаване опасност от задушаване. Затова, моля, съхранявайте тези части 
на места, недостъпни за деца.

Не пръскайте мъглата в очите или устата си!
За да избегнете пожар, токов удар, нараняв не или повреда, не поставяйте продукта 

в областите, изброени по-долу:
- Околна среда, изложена на пряка слънчева светлина и температури под
10 °C или над 30 °C
- В близост до източници на запалване
- В близост до съдове под налягане или горими материали

Тези пунктове за събиране са регламентирани в съответствие с 2012/19/ЕС и 2006/66/
ЕО, в зависимост от държавата и законодателството.

PRIMAVERA си запазват правото да правят технически промени в небулайзера, както 
и всякакви съществени промени в тези инструкции.

ОПРОВЕРЖЕНИЕ – PRIMAVERA и МАКАСА ЕООД не поемат отговорност за щети, причинени от 
неправилно използване на този уред, както и използването на други аромати, есенции и нечисти ете-

рични масла.

• Модел: BL-060A
• Капацитет: 5 ml или 10 ml кехлибарени стъклени бутилки, съдържащи 100% 

чисти етерични масла PRIMAVERA
• Режими на работа: 1 час, 2 часа или 5 часа в интервален режим
• Интервални режими: 5 мин. включване / 10 мин. изключване или 5 мин. 

включване / 5 мин. изключване
• Материал: Бетон, метал и висококачествен материал без BPA пластмаса
• Вход за захранване: AC 100-240V, 50/60Hz, 0,2A
• Изход на захранването: DC 5.0V, 1.0A, 5.0W
• Площ, покрита от аромата: До 80 m2

ПРОИЗВОДИТЕЛ: 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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