
 

 

 

CERALIA 

ULTRAHANGOS AROMA DIFFÚZOR 

HASZNÁLATI LEÍRÁS  



LEÍRÁS 

Ez az illóolaj diffúzor párologtatásos módszert használ. Csak néhány (legfeljebb 15) 
csepp illóolajat adjon hozzá vízhez, így az illóolaj-molekulák órákon át a levegőben 

maradnak. 

Tartalom: 

1. Ceralia diffúzor és kerámia burkolata  

2. Hálózati adapter és USB kábel  

3. Használati utasítás 

Ceralia a következő elemekből áll:  

A. Kerámia burkolat 

B. Fedél 

C. Alap: 

1. Kerámia korong 

2. A maximális vízszint (80 ml) 

3. Levegő kimenet 

4. A készülék alján található be / ki kapcsoló  

D. Hálózati adapter 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

HOGYAN HASZNÁLJUK 

1. Csak 100% tisztaságú és természetes illóolajokat használjon 

2. A készüléket sima, vízszintes felületre kell helyezni 

3. Csatlakoztassa a hálózati adaptert (D) a diffúzorhoz anélkül, hogy a hálózathoz 
csatlakoztatná  

4. Távolítsa el a kerámia burkolatot (A) és a fedelet (B) 

5. Használjon szobahőmérsékletű csapvizet (ne használjon ásványmentesített vizet), hogy 
az alaptartályban (C) lévő tartályt legfeljebb 80 ml-re töltse fel 

6. Adjon hozzá 5–15 csepp illóolajat a vízhez 

7. Helyezze először a fedelet (B), majd a kerámia fedelet (A) az alapra (C). 

8. Dugja a hálózati adaptert (D) a hálózati aljzatba 

Maximális vízszint (80 ml) 

 



9. A Céralia bekapcsolásához nyomja meg az eszköz tetejét. Ez aktiválja a készülék alján 
található be- és kikapcsolót 

Csak nyomja meg a készülék tetejét a különféle üzemmódok elindításához: 

• Egyszeri nyomás: párologtatás színjátékkal  

• Második nyomás: párologtatás a legutóbbi szín rögzítésével 

• Harmadik nyomás: párologtatás színjáték nélkül 

• Negyedik nyomás: párologtatás és színjáték kikapcsolása 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ne töltse túl a készüléket! Max. 80 ml 

 

Töltse fel a tartályt max. 80 ml vízzel! 

 

Adjon 5-15 csepp illóolajat a vízhez! 

 

Távolítsa el a kerámia burkolatot! 

 



KARBANTARTÁS 

1. Ellenőrizze, hogy az eszköz ki van-e kapcsolva 

2. Húzza ki a hálózati adaptert (D) a hálózati aljzatból; majd húzza ki a hálózati adaptert 

(D) a készülék csatlakozójából (C) 

3. Távolítsa el a kerámia burkolatot (A) és a fedelet (B) 

4. Ürítse ki a Ceraliaban maradt vizet 

5. Használjon alkohollal átitatott vattapálcát vagy puha, tiszta ruhát a készülék belsejének 

tisztításához. Ne használjon mosószert! Ügyeljen arra, hogy ne nyomja túl erősen a 
kerámia korongot (1), mivel ez az elem törékeny 

6. Ajánlott, hogy ezt a tisztítási folyamatot minden harmadik használat után végezzék el 

PROBLÉMÁK ÉS MEGOLDÁSOK 

Ha a terméket használat közben véletlenül meglökik, a víz kiömölhet az alapba (C). 

Ebben az esetben húzza ki a hálózati adaptert (D), ürítse ki a vizet a nnyira, amennyire 

csak lehet, és hagyja, hogy a diffúzor függőleges helyzetben, száraz, jól szellőző 
helyiségben száradjon, legalább 3 napig. Ezt követően, ha bármilyen működési zavart 
észlel, kérjen tanácsot a forgalmazótól. 

Ha a készülék nem párologtat, olvassa el a következőket: 

1. A Ceralia nincs csatlakoztatva a hálózathoz. Ellenőrizze, hogy jó-e a csatlakozás a 

diffúzorral, és hogy a hálózati csatlakozó megfelelően működik-e 

2. Nincs több víz (vagy nincs elég víz) a tartályban. Ebben az esetben adjon hozzá vizet 

anélkül, hogy túllépné a maximális szintet (2) 

3. Túl sok a víz a tartályban. Ügyeljen arra, hogy ne lépje túl a maximális vízszintet (2), és 
ürítse ki a fölösleges vizet. 

4. A fedelet vízcseppek vagy más anyagok blokkolják. Tisztítsa meg alaposan a fedelet, 
és ellenőrizze, hogy a levegőkivezetés (3) tiszta-e. 



Megjegyzés: Ne használjon gyantás és ragacsos illóolajokat (Myrrh, Frankincense, 
Patchouli) ebben a készülékben! Ha ez megtörténik, használjon alkohollal átitatott 
vattacsomót a fúvóka tisztításához. Ha mégis párologtatni szeretné a fent említett olajokat, 

akkor keverje össze őket könnyebb illóolajokkal, például narancs vagy citrom. 

Műszaki jellemzők  

Hálózati üzemeltetés, 100–240 V 

Méretek: átmérő = 100 mm, magasság = 125 mm 

A termék alján található be / ki kapcsoló gomb 

Vízszint-érzékelő és automatikus kikapcsolás alacsony szint esetén 

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, valamint annak tartozékaira vonatkozik.  

• Ne tegye a készüléket egyenetlen vagy instabil bútorra, mert az leeshet, eltörhet és 

sérülést okozhat 

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

azonnal húzza ki azt az elektromos aljzatból. Várjon, amíg az égett szag megszűnik, 

majd forduljon forgalmazójához 

• Ha a diffúzor leesik, húzza ki azt az elektromos aljzatból 

• 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 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 használjon vegyi illatokat. Csak 100% természetes illóolajat használjon 

• Legfeljebb 15 csepp illóolajat tegyen a készülékbe. Ezen túlmenően a rendszer 

károsodásának kockázata áll fenn 

• Csak csapvizet használjon 

• Ne használjon ásványmentesített vizet 

• A diffúzort csak a készülékhez mellékelt tápegységgel szabad használni 

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

képességeikben korlátozott személyeknek, valamint a zoknak, 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. 

 


