
 

 

 

BOLEA 

SZÁRAZ DIFFÚZOR 

HASZNÁLATI LEÍRÁS  



HOGYAN HASZNÁLJUK? 

1. Helyezze óvatosan az üveg alsó részét a gumigyűrűbe az alap közepén 

2. Öntsön néhány csepp illóolajat az üvegbe (10-20 csepp elegendő), és soha ne 
merítse el a porlasztót (függőleges üvegrész, amely az üvegtartály alján 

helyezkedik el)! NE öntsön folyadékot a gumigyűrűbe vagy az alapra! 

3. Helyezze fel az üvegsapkát (opcionális), hogy elkerülje a port.  

4. Csatlakoztassa áramforráshoz a diffúzort! 

5. Indítsa el a diffúzort a gomb  megérintésével és válassza ki a párologtatás 

intenzitását! 

A diffúzor automatikus időzítő funkcióval rendelkezik: diffúzió (2 percig) majd rövid szünet 

(3 percig). Automatikus kikapcsolás 2 vagy 4 óra után, a választott diffúziós módtól 

függően (lásd alább). 

1. Egyszeri nyomás: Nagy teljesítményű párologtatás, amely 2 óra működés után 

kikapcsol – Fény: Kék 

2. Második nyomás: Közepes teljesítményű párologtatás, amely 2 óra működés 

után kikapcsol – Fény: Piros 

3. Harmadik nyomás: Alacsony teljesítményű párologtatás, amely 4 óra működés 

után kikapcsol – Fény: Zöld 

4. Negyedik nyomás: Kikapcsolás 

A szín a LED szabályozó gombjával is állítható:  

A gomb első megnyomása aktiválja az automatikus fényváltó fokozatot. A gomb újbóli 
megnyomásával a világítást egy színre állíthatja. Minden egyes gombnyomással a 

következő sorrendben válthat: piros, sárga, meleg fehér, zöld, világoskék, kék, rózsaszín. 
Az utolsó nyomás kikapcsolja a világítást. 

A diffúzió gombja és a fényszabályozó gomb egymástól függetlenül kapcsolható. 

 



 

Megjegyzés: Használat közben ne döntse meg a készüléket. Ne távolítsa el a diffúziós 
fejet, amikor a készülék működik. Ne fektesse el a diffúzort használat közben! 

Figyelmeztetés: A biztonsági szabályozó automatikusan leállítja a készüléket, ennek 
ellenére kapcsolja ki a készüléket, amennyiben nem használja, ezzel óvva a párologtató 
élettartamát és az ön biztonságát! A diffúzor teljes leállításához, húzza ki az egységet 
az áramellátásból! 

KARBANTARTÁS 

A diffúzor jó élettartamának garantálása és a hatékony párologtatás fenntartása 
érdekében ajánlott a készülék rendszeres tisztítása! 

Ne tegyen be semmilyen tárgyat, például kefét, kendőt vagy pamut pamacsot az 
üvegtartályba. Ezek károsíthatják az üveget.  

Az üvegrészekkel óvatosan kell bánni, mert rendkívül törékenyek. 

Vigyázzon arra, hogy soha ne merítse el teljesen a porlasztót illóolajjal, mert az a 
porlasztó és az elektromos szivattyú azonnali működési zavarát okozhatja (10-20 csepp 
illóolaj elegendő!). 

Ez a diffúzor elsősorban tiszta illóolajok párologtatására szolgál. Ha bármilyen kérdése 

van az olajok használatával kapcsolatban, kérjük, vegye fel a kapcsolatot egy 
szakemberrel! 

Ne hagyja, hogy az illóolaj az üvegtartály aljára száradjon, ezzel esetlegesen eltömítve a 

porlasztót. Ilyen esetben az üvegtartály tisztítását kell elvégezni a maradványok 
eltávolítása érdekében.  

Ha cserélni szeretné a párologtatni kívánt illóolajat, akkor ajánlott addig párologtatni, 

amíg az üvegtartályban lévő olaj teljesen el nem párolog. Mielőtt újabb olajat csepegtetne 

a tartályba, ajánlott azt alkohollal vagy fehér ecettel kiöblíteni. 

Az illóolaj-maradványokkal eltömített porlasztó nem garanciális meghibásodás, kérjük, 
figyeljen a rendszeres tisztításra! 



TISZTÍTÁS 

Tisztítás előtt teljesen ürítse ki az üvegtartályt, ne maradjon benne illóolaj! 

1. módszer: Öntsön néhány csepp 90%-os alkoholt az üvegtartályba a porlasztó 
tisztításához és hagyja 30 percig állni. Pár pillanatra indítsa el a párologtatást a 
porlasztóban lévő alkohol elpárologtatásához. Ne álljon a készülék közvetlen közelében, 

amikor az alkoholt párologtatja, valamint a fröccsenés elkerülése érdekében tartsa a 
porvédő sapkát a helyén. Ezután alaposan öblítse át és törölje át az üvegrészeket, mielőtt 

ismét illóolajat párologtatna. 

2. módszer: Távolítsa el az üvegrészeket a készülék alapjáról. Öntsön 1-2 csepp 
mosogatószert az üvegtartályba, és töltse fel a tartály ¾ részét forró vízzel. Finoman 

keverje el, majd hagyja állni néhány percig, mielőtt alaposan kiöb líti. Alaposan törölje át 
az üvegrészeket puha anyaggal, ne maradjon csepp a részeken. Szükség esetén az 1. 
módszer segítségével végezzen alaposabb tisztítást!  

 


