
Инструкции за употреба 
дифузер модел GB-332

АРОМА ДИФУЗЕР

Aroma Stream  To  Go

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!
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ХАРАКТЕРИСТИКИ
• Вашият любим арома спътник за всеки ден.
• Може да бъде изпозлван навсякъде във всяко помещение, чрез USB връзка или 

на батерии.
• Лесен за зареждане, удобен за използване.
• Лесен за поддръжка.
• Включва USB кабел
• Към дифузера е включена и ленена торба за удобно транспортиране. 
• Включва  5 бр. допълнителни тампони.

ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА
1. Капак.
2. Тампони за ароматизиране.
3. Горна част на дифузера.
4. LED светлина.
5. Долна част на дифузера.
6. Бутон за включване и  изключване.
7. Вход за захранващ USB кабел
8. USB кабел
9. USB накрайник
10. Отделение за батериите
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КАК ДА ИЗПОЛЗВАМЕ УСТРОЙСТВОТО БЕЗОПАСНО
Важно е да следвате тези инструкции!

• Това устройство може да се използва от деца на възраст над 8 години и 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.

• Децата не трябва да си играят с уреда.
• Използването или почистването на устройството от деца, става само под 

наблюдение от възрастен.
• Постоянната употреба на AromaStream To Go, може да повреди продукта в 

дългосрочен план и да съкрати живота му.
• Затова, моля, след употреба от 4 часа, спазвайте задължително прекъсване на 

работа в период от 30 минути.
• Използвайте само включените тампони за ароматизиране.
• Използвайте устройството само за ароматизиране, не използвайте за инхалации.
• При употреба на  Aroma Stream To Go, капакът трябва да бъде поставен.
• Дръжте уреда изправен, на сигурно място и на твърда 

повърхност, където няма да се преобърне.
• Уредът е предназначен за използване само в помещения с 

температура от минимум 10° C до максимум 30° C.
• Не потапяйте вода или други течности.
• Ако уредът падне на земята, незабавно го изключете от 

захранващото устройство( напр. от лаптоп).
• След употреба, изключете уреда от бутона, прекъснете захранването от 

кабела, извадете тампона за ароматизиране, почистете добре вътрешността. 
Съхранявайте на сухо място.

• Уверете се, че устройството е изключено, преди да добавите етерично масло към 
тампона за ароматизиране.

• Никога не добавяйте етерично масло към тампона за ароматизиране, ако се 
намира вътре в устройството. Първо извадете тампона и след това накапете 
маслото.

• Добавете 5–8 капки от 100% чисто етерично масло или бленд PRIMAVERA към 
тампона, не използвайте вода или алкохол!

Уважаеми клиенти,
Благодарим ви, че избрахте Арома дифузер PRIMAVERA 

AromaStream To Go. За да се наслаждавате на вашия AromaSteam 
To Go дифузер възможно най-дълго, моля, прочетете внимател-
но 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!
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• Не отваряйте капака на устройството, докато работи.
• 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.

НАЧИН НА УПОТРЕБА – ПОДГОТОВКА
• Отстранете капака и извадете тампона за ароматизиране.
• Накапете върху него 5–8 капки от 100% чисто етерично 

масло или етерично масло/бленд PRIMAVERA 
• Върнете тампона на мястото му в устройството и затворете 

капака.
• Свържете USB кабела на AromaStream To Go към захранващо 

устройство, например лаптоп или настолен компютър.
• Алтернативно можете да изпозлвате батерии. Устройството 

изисква 3 батерии AAA по 1,4 V. Те не са включени в комплекта. 
Поставете батериите в предназначеното място в уреда, като 
внимавате да не объркате тяхното точно разположение.

ВКЛЮЧВАНЕ / ИЗКЛЮЧВАНЕ НА УСТРОЙСТВОТО
• Натиснете бутона ON /OFF, за да включите дифузирането и 

функцията за LED светлина на AromaStream To Go.
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ТЕХНИЧЕСКА ПОДДРЪЖКА
Устройството не разпръсква аромат:

Вероятна причина Решение/ия

Батерийте са изтощени.
Сложете нови батерии или акумулаторни зареждащи се 
батерии. Не смесвайте нови със стари/изхабени батерии.

USB кабелът не е свързан правилно.
Уверете се, че кабелът е правилно свързан към устройството 
и че дифузерът AromaStream To Go е свързан правилно към 
захранващия кабел. 

Тампонът за ароматизиране не е поставен.
Поставете тампона на мястото му в дифузера, с 
необходимото количество етерично масло.

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.

Производено от:
Green Delta Ltd.
c/o Pentone Creations SA?NY
Rue Adolphe Quetelet, 1
7180 Seneffe 0 Belgium

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

СПЕЦИФИКАЦИИ 
Име: AromaStream To Go
Модел: GB-332
Капацитет: 5–8 капки

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

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

USB: 5 V
Дължина на кабела 1,5 м
Тегло: 0,13 кг                                  Батерия: 4,5V (3 x 1.5V AAA) 

• Ароматът се разпръсква от вентилационата система на 
уреда. LED светлината е постоянно включена.

• Натиснете отново бутона за включване/изключване, за да 
изключите устройството.

ПРЕПОРЪКИ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
Препоръчва се тампонът за ароматизиране да се сменя регу-
лярно. 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.


