
Инструкции за употреба 
дифузер модел NA-400

АРОМА ДИФУЗЕР

Feel Happy

МаКаСа ЕООД
гр. Бургас, бул. „Алеко Богориди“ 22
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Благодарим Ви, че се доверихте на МаКаСа!
Приятни ароматни моменти 

с арома дифузерите, предлагани от нас!



ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА МОДЕЛ NA-400
ОБЩ ПРЕГЛЕД

МНОГО ВЪЗМОЖНОСТИ
• 3 различни режима на дифузиране.
• 3 режима на работа: Непрекъсната работа до 12 часа; 1 час непрекъсната работа с 

автоматично изключване; 8 часа прекъсната работа с автоматично изключване.
• 3 светлинни режима: Непрекъснато смяна на цветове;  избор на определен цвят 

възможност за изключване на функцията „Смяна на цветове“.
• Ароматизира помещения до 30 м2.

ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА
1. Горен капак
2. Вътрешен капак
3. Контейнер
4. Долна част на дифузера
5. Контролен панел
6. Улей за оттичане на вода
7. Гнездо за захранващ кабел
8. Захранващ адаптор

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

• Този продукт НЕ е играчка. Не позволявайте на децата да използват устройството. Пазете 
устройството, всички части и компоненти, както и захранващия кабел далеч от достъпа 
на деца. Децата трябва да бъдат под родителско надзор, за да се гарантира, че няма да 
играят с този продукт.

• Устройството не е предназначено за използване от лица с намалени физически или ког-
нитивни способности, без необходимия опит или знания, освен ако не са обучени от лице, 
отговорно за тяхната безопасност да използват правилно уреда и са разбрали свързаните 
рискове.
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• Децата могат да почистват и поддържат устройството, само под наблюдението на възрастни.
• Непрекъснатата употреба на дифузера може да увреди продукта в дългосрочен план и 

да съкрати живота му. Моля, правете едночасова почивка след всяка 12 часова употреба.
• Използвайте само като ароматизатор, уредът не е предназначен за вдишване/инхалация.
• Не използвайте никакви течности, различни от вода и чисти етерични масла.
• Не използвайте вискозни масла, в противен случай устройството може да се повреди.
• Когато дифузерът работи, не покривайте устройството и не сваляйте капака.
• Дръжте устройството изправено, на сигурно място и на твърда повърхност, която няма да 

се преобърне.
• Използвайте устройството само на закрито, при температурен диапазон от 10° C до 30° C.
• Не потапяйте уреда във вода или други течности.
• Ако устройството е изпуснато, изключете го от захранването.
• След употреба изключете устройството, излейте водата, почистете устройството и го съх-

ранявайте на сухо място.
• Винаги източвайте вода през улея за отичане на вода, в противен случай течността може да 

попадне във вътрешността на устройството. Ако това се случи, незабавно изключете устрой-
ството от захранването и оставете да изсъхне за поне 3 дни.

• Това устройство е предназначено САМО ЛИЧНА УПОТРЕБА. Трябва да се използва само 
описаните тук предназначения. Използвайте само аксесоарите, препоръчани от произво-
дителя.

• Ако се появи неприятна миризма или шум, изключете уреда от бутона и от захранващия 
кабел!

• 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 захранващият ка-

бел е повреден, уредът не трябва да работи. В този случай, моля, свържете се с дистрибу-
тора 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, тъй гаранцията или предявените 
претенции за гаранция, няма да бъдат валидни.

НАЧИН НА УПОТРЕБА
• Поставете захранващия кабел в гнездото (7) на уреда.
• Поставете дифузера върху равна, стабилна, водоустойчива повърхност
• Вдигнете външния капак (1).

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!
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• Отворете и вътрешния капак (2).
• Напълнете контейнера (3) с максимум 200 мл дестилирана или чешмяна вода. Мак-

сималното запълване е обозначено от вътрешната страна на контейнера. Не пълнете 
контейнера директно от чешмата за вода. Използвайте кана или шише. Използвайте съд, 
който ще гарантира, че няма да попадне вода в електрическата част на устройството и 
така да повреди уреда.

• Добавете 3–5 капки PRIMAVERA арома бленд или друго етерично масло във водата.
• Никога не добавяйте етерично масло без да има вода в контейнера или ултразвуковия 

блок!
• Поставете вътрешния и външен капак.
• Включете захранващия кабел към контакта.
• Включете Арома дифузера, като натиснете веднъж средния бутон.

Дифузирането ще започне при непрекъсната работа в най-високия 
режим на дифузия (30 мл/ час). LED светлината е изключена.
Периодът на непрекъсната работа на уреда, зависи от избрания режим 
за дифузия, който е максимум 12 часа.  

ФУНКЦИИ НА УСТРОЙСТВОТО
Арома дифузерът има три бутона с различни фунцкии:
          
            Бутон за режим на работа (в средата)

• Натиснете веднъж бутона, за да включите дифузирането в режим на непрекъсната 
работа в най-високия режим на дифузия – 30 мл/ час.

• Натиснете два пъти бутона, за да включите дифузирането в режим „1 час непрекъсната 
работа“.

• Натиснете три пъти бутона, за да включите дифузирането в режим  „8 часа с прекъсване 
“. В този режим ще се редуват 25 секунди работа с дифузиране и 35 секунди почивка на 
уреда без дифузиране.

• Натиснете четири пъти бутона, за да изключите напълно дифузера.
При първия режим, уредът ще се изключи автоматично, когато водата е изразходвана. Във 
втория и третия режим, уредът ще се изключи автоматично, когато програмите завършат.

            Бутон за LED светлина (в дясно)
• Натиснете веднъж бутона, за да включите светлината. Светещият пръстен ще се променя 

непрекъснато в цветовете на дъгата.

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: NA-400
Капацитет: 200 мл вода и 3–5 капки от чисто, натурално етерично масло или бленд от 
етерични масла.
Операции/Функции: Непрекъсната работа до 12 часа; един час с непрекъсната работа и 
автоматично изключване след приключване; осем часа непрекъсната работа с автоматично 
изключване. 
Дифузна функция: 30 мл/ 22 мл/ 15 мл на час
Светлинна функция: Непрекъсната смяна на светлините;  избор на светлина; възможност за 
изключване изцяло на светлината.
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
Изходно захранване: DC 24 V, 500 mA, 12 W

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

Дистрибутор в 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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• Натиснете два пъти бутона, за да спрете на избран цвят. Зибрният цвят ще свети непре-
къснато.

• Натиснете три пъти бутона, за да изключите LED светлината на пръстена.

            Бутон за дифузия (в ляво)
• Натиснете веднъж бутона, за да превключите от 30 мл./час към 22 мл./час.
• Натиснете два пъти бутона, за да превключите към 15 мл./час .
• Натиснете три пъти бутона, за да включите дифузирането на най-силната степен 30 мл./

час.

ВАЖНО
АРОМА ДИФУЗЕР FEEL HAPPY има автоматична функция за изключване, когато водата в 
контейнера  е привършила. Всички функции на дифузера могат да бъдат свободно комби-
нирани, според предпочитанията на клиента. Също така може да изпозлвате светлината на 
дифузера, без той да е в режим на работа. За да направите това, просто включете десния 
бутон за светлината.
Съвет: Mожете да изключите или включите бялото осветяване на контролния панел, като 
натиснете средния бутон за 3 секунди.

ПОЧИСТВАНЕ И ГРИЖА ЗА УСТРОЙСТВОТО
• Моля, винаги почиствайте уреда, след всяко използване и преди всяка смяна на аромата 

на етеричното масло.
• Моля, сменяйте всеки ден използваната вече вода с прясна.
• Винаги изключвайте уреда от захранващия кабел , след като приключи неговата работа.
• Отстранете и почистете с мека кърпа външния и вътрешен капак.
• Източвайте водата по посока на стрелката (фиг.1, стр.7), от противоположната страна на 

изхода за въздух. Уверете се, не попада вода във вътрешността на уреда през изхода за 
въздух.

• Почистете резервоара за вода с мека, влажна кърпа. Не използвайте разяждащи или 
абразивни почистващи препарати. В случай на силно замърсяване, можете да използва-
те лек разтвор с почистващ препарат и с него да изплакнете.

• Внимателно почистете керамичния диск на интразвуковия блок с памучен тампон, 
напоен с алкохол, като внимавате да не го надраскате.

• Не потапяйте устройството във вода и течности, въведете го в експлоатация, едва след 
като напълно изсъхне.

• Ако няма да използвате уреда дълго време, моля, почистете го, както е описано по-горе, 
и го съхранявайте на сухо място.

ИНСТРУКЦИИ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ В ДЕТСКА СТАЯ
Когато изпозлвате дифузера Feel Happy  в детска стая уверете се че сте ограничи времето за 
ароматизиране (30 минути) и че сте добавили етерични масла в ниски дози ( 3 капки на 200 
мл). Проветрявайте регулярно стаята след употреба.

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 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.

ИЗХОД НА ВЪЗДУХ
Източвайте водата по посока на 
стрелката, от противоположната страна 
на изхода за въздух. Уверете се, че не 
попада вода във вътрешността на уреда.
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