
 

 

 

BO 

SZÁRAZ DIFFÚZOR 

HASZNÁLATI LEÍRÁS  



LEÍRÁS 

Kellemes és egészséges atmoszféra 

Az EKOBO által piacra bocsátott BO (korábbi nevén ONA) ultrahanggal juttatja a 
légtérbe az illóolaj-molekulákat, így nem kell attól tartanod, hogy a prémium minőségű 
illóolaj kémiai szerkezete a hő hatására megváltozik, értéktelenné, esetleg ártóvá válik. 

A diffúzor fa alapjában egy halk levegőpumpa és egy üvegtartály található, ami kis 

mennyiségű illóolajat képes tárolni.  

Erőteljes, csendes és szabályozható 

Óriási, akár 100 m2 alapterületű légtérben használható (nappaliszoba, óvodai és iskolai 

osztálytermek, kórtermek, várótermek kiváló eszköze). A párologtatás erőssége 
szabályozható a tekerőgombbal.  

Öko-barát tervezés 

Az illóolaj párologtatásnak egy rendkívül elegáns, letisztult módja! A BO száraz diffúzor 

bambuszból és 100%-ban biológiailag lebontható anyagokból készül.  

 

 

 

 
 

 

6. Külső váz 

 

5. Bambusz/fa alap 

1. Főkapcsoló 

 

4. Adapter 
csatlakozó 

 

2. Üvegtartály 

3. Fúvóka 



HOGYAN HASZNÁLJUK 

Óvatosan illessze be az üvegtartályt (#2) a fa alapba. Ezután helyezze a fúvókát (#3) az 

üvegtartályba. Végül csatlakoztassa az adaptert a hálózati aljzathoz (100 / 240V 50 / 
60Hertz). 

FIGYELMEZTETÉS: Az üvegtartály (#2) behelyezése vagy eltávolítása előtt ellenőrizze, 
hogy eltávolította-e a forgatható fúvókát (#3), ezzel elkerülve a törés veszélyét. A fújt 
üvegrészek nagyon törékenyek. Helyezzen 15-20 csepp illóolajat vagy illóolajok 

keverékét az üveg diffúzorba. Ezután a diffúzor készen áll a működésre. Forgassa el a 
főkapcsolót a diffúzor elindításához, majd állítsa be a kívánt intenzitást. 20 m2 területen 

15-20 percig tartó párologtatás ajánlott! 

Karbantartás: 

A megfelelő működés érdekében elengedhetetlen, hogy a diffúzort hetente-kéthetente 

speciális tisztítószerrel tisztítsa meg. Ehhez ürítse ki az i llóolajokat a diffúzorból, öntsön a 
tartályba kb. két teáskanálnyi tisztítószert, és kapcsolja be a diffúzort 3-5 percre. Ezután 

öntse ki a felesleges tisztítószert.  

Zaj és rezgés: 

A zaj lehető legnagyobb mértékű csökkentése érdekében javasoljuk, hogy próbálja ki a 
készüléket különböző felületeken. Szőnyeg, szövet, fa vagy csempe csökkentheti vagy 
növelheti a párologtató által kibocsátott zajt. Az üvegtartályba helyezett fúvóka esetleges 

rezgésének elkerülése érdekében lazítsa meg kissé a lombikot a fa alaptól. Finoman húzza 
meg az üvegtartályt, miközben óvatosan néhány fokkal balra és jobbra forgatja (ne 

forgassa el túlságosan, mert az a készülék károsodását okozhatja). 

Tartozékok: 

• Szájjal fújt üvegtartály 

• Fúvóka 

• Bambuszszálból és fából készült alap 

• Bambuszszálból készült felső váz 

• Elektromos adapter és használati útmutató 

 



Műszaki jellemzők: 

Szabályozható diffúziós teljesítmény 

Diffúzor: H = 205 mm, D = 100 mm 

Tápegység: 100–240 V feszültség, 50/60 Hz - EC STANDARD 

FONTOS INFORMÁCIÓK 

A készülék használata előtt kérjük, olvassa el figyelmesen ezeket az utasításokat! Mindig 

ügyeljen arra, hogy a készüléket a leírtaknak megfelelően kezelje. Az útmutatóban a 
„készülék” kifejezés a diffúzorra, annak fa- és bambuszszál alapjára és egyéb tartozékaira 
vonatkozik. 

• Ha a készülék égett szagot bocsát ki, vagy más működési zavar jeleit mutatja, 

azonnal húzza ki a tápkábelt az elektromos aljzatból. Várjon, amíg az égett szag 

megszűnik, majd forduljon forgalmazójához 

• Ha a diffúzor leesik, húzza ki azonnal a tápkábelt az elektromos aljzatból 

• Ne töltse tele a tartályt illóolajokkal, mert ezzel károsodhat a készülék 

• A diffúzort kizárólag az utasításban leírt módon tisztítsa 

• Ne kísérelje meg szétszerelni vagy átalakítani a készüléket, ezzel ugyanis érvényét 

veszti a garancia 

• Ne hajlítsa meg, ne csavarja meg és ne húzza meg a tápkábelt, mert ez 

megrongálhatja azt, ezzel tüzet vagy áramütést okozva 

• Ne tegyen nehéz tárgyakat a készülékre 

• Ne tegye a diffúzort ferde vagy instabil felületre. Leeshet, megtörhet és sérülést 

okozhat 

• Ne használja a készüléket túl nedves vagy túl poros helyen 

• Ne tegye ki a készüléket magas hőmérsékletnek 

• Ne használja a készüléket nyílt láng közelében 

• Ne használja a készüléket nedves környezetben, és ne merítse a készüléket vízbe 



• Ne töltse túl a diffúzort (max. 15-20 csepp illóolajat használjon) 

• A diffúzort csak a készülékhez mellékelt tápegységgel szabad használni 

• A készülék kezelését nem ajánljuk gyermekeknek, fizikai, érzékszervi vagy mentális 

képességeikben korlátozott személyeknek, valamint azoknak, akiknek nincs 

tapasztalata vagy ismerete a készülék megfelelő használatához. Ezekben az 

esetekben a készülék kezeléséhez felügyelet ajánlott, ezzel biztosítva a biztonságos 

használatot. Figyeljünk arra, hogy gyermekek ne játsszanak a készülékkel!  

 

 

 

 

 

 

A termékre vagy annak tartozékaira helyezett, áthúzott hulladékgyűjtő szimbóluma azt jelzi, 

hogy ezeket elektromos és elektronikus berendezéseknek osztályozták. Mint ilyen, az európai 

rendeletek megkövetelik, hogy a kommunális (vegyes) hulladéktól elkülönítve gyűjtsék.  

Ez elősegíti az olyan elektromos és elektronikus hulladékok újrahasználatát és 

újrahasznosítását, amelyek potenciálisan káros következményekkel járhatnak a környezetre és 

az emberi egészségre. Ez a készülék megfelel az Európai Közösség biztonsági, higiéniai, 

környezetvédelmi és fogyasztóvédelmi követelményeinek. 

 

 

 


