
TARTALOMJEGYZÉK

A. Iris

B. Termékjellemzők

C. A készülék működése

D. Karbantartás

E. Hibaelhárítás

FIGYELEM: Működés közben ne döntse
meg a készüléket, ne próbálja azt feltölteni
vagy kiüríteni.

5. Dugja be az adaptert és nyomja 
meg az On/Off bekapcsoló gombot.

Használat előtt olvassa el!

2. Mérőpohár segítségével töltse fel a készüléket
desztillált vízzel a vízszintet jelölő vonalig.

1. Vegye le a készülék fedelét.

A készülék működése

A MIST gomb egyszeri megnyomásával lehetőség van a pára mennyi-
ségénel csökkentésére, másodszori megynyomásával a kikapcsolására.

2. Aroma szabályzás

Nyomja meg a Lamp gombot. Egyszeri megnyomásra a hangulatvilágí-
tás bekapcsol, és fokozatos a színváltás. Nyomja meg a Lamp gombot 
még egyszer a kiválasztott szín rögzítéséhez, majd újra, ha a hangulat-
világítást ki szeretné kapcsolni.

3. Hangulatvilágítás szabályzása

Nyomja meg a Homokóra gombot a 30 másodperces szakaszos üzemmód 
eléréséhez. Ilyenkor a párásítás 30 másodpercenként be- és kikapcsol.
A gomb mégegyszeri megnyomásával újra folyamatos üzemmódra 
állíthatja a készüléket.

4. Szakaszos üzemmód beállítsa

Egyszeri megnyomás: Az On/Off gomb egyszeri megnyomásával az 
aromadiffúzor bekapcsolódik, maximális páramennyiségen, váltakozó 
fény üzemmódban. Nyomja meg még egyszer az On/Off gombot a 
készülék kikapcsolásához.

1. On/Off gomb

Köszönjük, hogy a madebyzen" Iris Aromadiffúzort választotta. 
Kérjük, őrizze meg ezt az útmutatót további használatra és a 
karbantartási tudnivalókért.

A legkorszerűbb technológiát és gyártást kifinomult és elegáns 
stílussal ötvöztük, így termékeink egyedülállóak és kimagaslóan 
esztétikus megjelenésűek.

Vizuálisan stimuláló, multifunkcionális termékeink gazdagítják 
környezetét, míg megnyugtató, hűvös, illatos párát képeznek, 
varázslatos légkört teremtve. Ultrahang technológia segítségével 
oszlatja el a vizet és illóolajokat vagy esszenciális olajokat a 
levegőben lehelletnyi pára és illat formájában, a szellemi, testi és 
lelki megnyugvásért. Teremtsen egészséges, relaxáló, illatos 

TM
környezetet a madebyzen  aromadiffúzorokkal. 

Az Iris Aromadiffúzor beépített hangulatvilágítással rendelkezik, 
melyet beállíthat kedvenc színére. A készüléken elérhető 30 
másodperces szakaszos üzemmód ideális választás
 intenzív illatokhoz. Alvó üzemmódban világítás 
nélkül használhatja az aromadiffúzort, így az 
ágymelletti használatra is tökéletes.

Iris
Termék mérete: 125mm x 137,5mm

Hálózati feszültség: DC 24V

Teljesítmény: 12W

Vízkapacitás: 60ml

01. „A” fedél (külső)

02. „B” fedél (belső)

03. Kerámialemez

04. Vízleeresztő rovátka

05. Víztartály

06. Maximum vízszintet jelölő vonal

07. Szellőzőnyílás

08. Pára kimenet

09. Gomb

10. DC Jack csatlakozó

11. Adapter

Termékjellemzők

4. Helyezze vissza a
készülék fedelét.

3. Adjon a vízhez 3-5 cseppet
kedvenc esszenciális olajából.

1. A készülék kikapcsolásához nyomja
meg az On/Off gombot, és húzza ki
az adaptort az áramforrásból.

2. Távolítsa el a készülék 
fedelét.

Karbantartás

3. Öntse ki a vizet a vízleeresztő
rovátkán keresztül.

4. Egy tisztítópálcika vagy rongy
segítségével tisztítsa meg az egységet.

FIGYELEM: Tartsa a készüléket tisztán
és szárazon, amikor használaton kívül van.

Hibajelenség

Hibaelhárítás

Lehetséges ok(ok) Megoldás

Nincs
pára

A készülék nincs áramforráshoz
csatlakoztatva

Dugja be az adaptert és nyomja meg
a párásítás gombot

A vízszint alacsonyabb a vízszint-
érzékelő szintjénél.

Töltse újra a tartályt elegendő desztillált
vízzel.

A víz mennyisége meghaladja a
maximális megengedett vízszintet.

Óvatosan öntse ki a felesleges vizet a
vízkiöntő rovátkán keresztül

A párásító kimenet eldugult Tisztítsa meg a párásító kimenetet és
hagyja szellőzni

Olajlerakódás lehet a kerámia 
lemezen, vagy a kerámia lemez
elhasználódott 3000 üzemóra
után.

Tisztítsa meg a alaposan a készüléket,
és ha a probléma továbbra is fennáll,
forduljon helyi forgalmazójához a
kerámialemez cseréjével kapcsolatban.

Nincs
világítás

A Lamp gombot nem nyomta
meg.

Csatlakoztassa a hálózathoz a készüléket, 
majd nyomja meg az On/Off gombot, 
vagy a Lamp gombot a világítás
aktiválásához.A készülék alvó üzemmódra 

(vagy fény nélküli üzemmódra)
lett állítva).

Ha a készülék üzemeltetése közben bármi rendellenes 
jelenséget észlel, pl. füstöt, különös szagot vagy 
hangot, ne használja tovább a készüléket, hogy 

elkerülje a balesetveszélyt, beleértve a tűzeseteket vagy 
áramütést. Azonnal húzza ki a adaptert és forduljon helyi forgal-
mazójához. Soha ne csomagolja az adaptert vagy az Aromadiffú-
zort ruhába vagy papírba, mivel a szellőzés akadályozása növel-
heti a tűz kockázatát.  
Soha ne próbálja a terméket szétszerelni vagy megjavítani. 
Amennyiben belső megtekintésre vagy javításra van szükség, 
kérjük, forduljon helyi forgalmazójához. Kérjük, tartsa a 
berendezést gyermekektől távol a kockázatok és sérülések 
elkerüése érdekében. Tisztítsa Aromadiffúzorát rendszeresen és 
tartsa tisztán és szárazon, amikor használaton kívül van.

Figyelmeztetés:

FONTOS!
Az 2002/ 96 / EK Európai Irányelv (WEEE -Az elektromos és
elektronikus berendezések hulladékaira vonatkozó irányelv) 
értelmében a berendezés nem kerülhet a normál hulladék-
áramba. A maró hatású olajok, mint például a Citronella, 
károsíthatják a kerámia lemezt, ha a tartályban hagyjuk, 
amikor a készülék  üzemen kívül van. Ilyen károkra a 
garancia nem terjed ki.
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elektronikus berendezések hulladékaira vonatkozó irányelv) 
értelmében a berendezés nem kerülhet a normál hulladék-
áramba. A maró hatású olajok, mint például a Citronella, 
károsíthatják a kerámia lemezt, ha a tartályban hagyjuk, 
amikor a készülék  üzemen kívül van. Ilyen károkra a 
garancia nem terjed ki.
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A. Iris
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FIGYELEM: Működés közben ne döntse
meg a készüléket, ne próbálja azt feltölteni
vagy kiüríteni.

5. Dugja be az adaptert és nyomja 
meg az On/Off bekapcsoló gombot.

Használat előtt olvassa el!

2. Mérőpohár segítségével töltse fel a készüléket
desztillált vízzel a vízszintet jelölő vonalig.

1. Vegye le a készülék fedelét.

A készülék működése

A MIST gomb egyszeri megnyomásával lehetőség van a pára mennyi-
ségénel csökkentésére, másodszori megynyomásával a kikapcsolására.

2. Aroma szabályzás

Nyomja meg a Lamp gombot. Egyszeri megnyomásra a hangulatvilágí-
tás bekapcsol, és fokozatos a színváltás. Nyomja meg a Lamp gombot 
még egyszer a kiválasztott szín rögzítéséhez, majd újra, ha a hangulat-
világítást ki szeretné kapcsolni.

3. Hangulatvilágítás szabályzása

Nyomja meg a Homokóra gombot a 30 másodperces szakaszos üzemmód 
eléréséhez. Ilyenkor a párásítás 30 másodpercenként be- és kikapcsol.
A gomb mégegyszeri megnyomásával újra folyamatos üzemmódra 
állíthatja a készüléket.

4. Szakaszos üzemmód beállítsa

Egyszeri megnyomás: Az On/Off gomb egyszeri megnyomásával az 
aromadiffúzor bekapcsolódik, maximális páramennyiségen, váltakozó 
fény üzemmódban. Nyomja meg még egyszer az On/Off gombot a 
készülék kikapcsolásához.

1. On/Off gomb

Köszönjük, hogy a madebyzen" Iris Aromadiffúzort 
Kérjük, őrizze meg ezt az útmutatót további használatra és a 
karbantartási tudnivalókért.

A legkorszerűbb technológiát és gyártást kifinomult és elegáns 
stílussal ötvöztük, így termékeink egyedülállóak és kimagaslóan 
esztétikus megjelenésűek.

Vizuálisan stimuláló, multifunkcionális termékeink gazdagítják 
környezetét, míg megnyugtató, hűvös, illatos párát képeznek, 
varázslatos légkört teremtve. Ultrahang technológia segítségével 
oszlatja el a vizet és illóolajokat vagy esszenciális olajokat a 
levegőben lehelletnyi pára és illat formájában, a szellemi, testi és 
lelki megnyugvásért. Teremtsen egészséges, relaxáló, illatos 

TM
környezetet a madebyzen  aromadiffúzorokkal. 

Az Iris Aromadiffúzor beépített hangulatvilágítással rendelkezik, 
melyet beállíthat kedvenc színére. A készüléken elérhető 30 
másodperces szakaszos üzemmód ideális választás
 intenzív illatokhoz. Alvó üzemmódban világítás 
nélkül használhatja az aromadiffúzort, így az 
ágymelletti használatra is tökéletes.

Iris
Termék mérete: 125mm x 137,5mm

Hálózati feszültség: DC 24V

Teljesítmény: 12W

Vízkapacitás: 60ml

01. „A” fedél (külső)

02. „B” fedél (belső)

03. Kerámialemez

04. Vízleeresztő rovátka

05. Víztartály

06. Maximum vízszintet jelölő vonal

07. Szellőzőnyílás

08. Pára kimenet

09. Gomb

10. DC Jack csatlakozó

11. Adapter

Termékjellemzők

4. Helyezze vissza a
készülék fedelét.

3. Adjon a vízhez 3-5 cseppet
kedvenc esszenciális olajából.

1. A készülék kikapcsolásához nyomja
meg az On/Off gombot, és húzza ki
az adaptort az áramforrásból.

2. Távolítsa el a készülék 
fedelét.

Karbantartás

3. Öntse ki a vizet a vízleeresztő
rovátkán keresztül.

4. Egy tisztítópálcika vagy rongy
segítségével tisztítsa meg az egységet.

FIGYELEM: Tartsa a készüléket tisztán
és szárazon, amikor használaton kívül van.

Hibajelenség

Hibaelhárítás

Lehetséges ok(ok) Megoldás

Nincs
pára

A készülék nincs áramforráshoz
csatlakoztatva

Dugja be az adaptert és nyomja meg
a párásítás gombot

A vízszint alacsonyabb a vízszint-
érzékelő szintjénél.

Töltse újra a tartályt elegendő desztillált
vízzel.

A víz mennyisége meghaladja a
maximális megengedett vízszintet.

Óvatosan öntse ki a felesleges vizet a
vízkiöntő rovátkán keresztül

A párásító kimenet eldugult Tisztítsa meg a párásító kimenetet és
hagyja szellőzni

Olajlerakódás lehet a kerámia 
lemezen, vagy a kerámia lemez
elhasználódott 3000 üzemóra
után.

Tisztítsa meg a alaposan a készüléket,
és ha a probléma továbbra is fennáll,
forduljon helyi forgalmazójához a
kerámialemez cseréjével kapcsolatban.

Nincs
világítás

A Lamp gombot nem nyomta
meg.

Csatlakoztassa a hálózathoz a készüléket, 
majd nyomja meg az On/Off gombot, 
vagy a Lamp gombot a világítás
aktiválásához.A készülék alvó üzemmódra 

(vagy fény nélküli üzemmódra)
lett állítva).

Ha a készülék üzemeltetése közben bármi rendellenes 
jelenséget észlel, pl. füstöt, különös szagot vagy 
hangot, ne használja tovább a készüléket, hogy 

elkerülje a balesetveszélyt, beleértve a tűzeseteket vagy 
áramütést. Azonnal húzza ki a adaptert és forduljon helyi forgal-
mazójához. Soha ne csomagolja az adaptert vagy az Aromadiffú-
zort ruhába vagy papírba, mivel a szellőzés akadályozása növel-
heti a tűz kockázatát.  
Soha ne próbálja a terméket szétszerelni vagy megjavítani. 
Amennyiben belső megtekintésre vagy javításra van szükség, 
kérjük, forduljon helyi forgalmazójához. Kérjük, tartsa a 
berendezést gyermekektől távol a kockázatok és sérülések 
elkerüése érdekében. Tisztítsa Aromadiffúzorát rendszeresen és 
tartsa tisztán és szárazon, amikor használaton kívül van.

Figyelmeztetés:
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Az 2002/ 96 / EK Európai Irányelv (WEEE -Az elektromos és
elektronikus berendezések hulladékaira vonatkozó irányelv) 
értelmében a berendezés nem kerülhet a normál hulladék-
áramba. A maró hatású olajok, mint például a Citronella, 
károsíthatják a kerámia lemezt, ha a tartályban hagyjuk, 
amikor a készülék  üzemen kívül van. Ilyen károkra a 
garancia nem terjed ki.
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mazójához. Soha ne csomagolja az adaptert vagy az Aromadiffú-
zort ruhába vagy papírba, mivel a szellőzés akadályozása növel-
heti a tűz kockázatát.  
Soha ne próbálja a terméket szétszerelni vagy megjavítani. 
Amennyiben belső megtekintésre vagy javításra van szükség, 
kérjük, forduljon helyi forgalmazójához. Kérjük, tartsa a 
berendezést gyermekektől távol a kockázatok és sérülések 
elkerüése érdekében. Tisztítsa Aromadiffúzorát rendszeresen és 
tartsa tisztán és szárazon, amikor használaton kívül van.

Figyelmeztetés:

FONTOS!
Az 2002/ 96 / EK Európai Irányelv (WEEE -Az elektromos és
elektronikus berendezések hulladékaira vonatkozó irányelv) 
értelmében a berendezés nem kerülhet a normál hulladék-
áramba. A maró hatású olajok, mint például a Citronella, 
károsíthatják a kerámia lemezt, ha a tartályban hagyjuk, 
amikor a készülék  üzemen kívül van. Ilyen károkra a 
garancia nem terjed ki.



TARTALOMJEGYZÉK

A. Iris

B. Termékjellemzők

C. A készülék működése

D. Karbantartás

E. Hibaelhárítás

FIGYELEM: Működés közben ne döntse
meg a készüléket, ne próbálja azt feltölteni
vagy kiüríteni.

5. Dugja be az adaptert és nyomja 
meg az On/Off bekapcsoló gombot.

Használat előtt olvassa el!

2. Mérőpohár segítségével töltse fel a készüléket
desztillált vízzel a vízszintet jelölő vonalig.

1. Vegye le a készülék fedelét.

A készülék működése

A MIST gomb egyszeri megnyomásával lehetőség van a pára mennyi-
ségénel csökkentésére, másodszori megynyomásával a kikapcsolására.

2. Aroma szabályzás

Nyomja meg a Lamp gombot. Egyszeri megnyomásra a hangulatvilágí-
tás bekapcsol, és fokozatos a színváltás. Nyomja meg a Lamp gombot 
még egyszer a kiválasztott szín rögzítéséhez, majd újra, ha a hangulat-
világítást ki szeretné kapcsolni.

3. Hangulatvilágítás szabályzása

Nyomja meg a Homokóra gombot a 30 másodperces szakaszos üzemmód 
eléréséhez. Ilyenkor a párásítás 30 másodpercenként be- és kikapcsol.
A gomb mégegyszeri megnyomásával újra folyamatos üzemmódra 
állíthatja a készüléket.

4. Szakaszos üzemmód beállítsa

Egyszeri megnyomás: Az On/Off gomb egyszeri megnyomásával az 
aromadiffúzor bekapcsolódik, maximális páramennyiségen, váltakozó 
fény üzemmódban. Nyomja meg még egyszer az On/Off gombot a 
készülék kikapcsolásához.

1. On/Off gomb

Köszönjük, hogy a madebyzen" Iris Aromadiffúzort választotta. 
Kérjük, őrizze meg ezt az útmutatót további használatra és a 
karbantartási tudnivalókért.

A legkorszerűbb technológiát és gyártást kifinomult és elegáns 
stílussal ötvöztük, így termékeink egyedülállóak és kimagaslóan 
esztétikus megjelenésűek.

Vizuálisan stimuláló, multifunkcionális termékeink gazdagítják 
környezetét, míg megnyugtató, hűvös, illatos párát képeznek, 
varázslatos légkört teremtve. Ultrahang technológia segítségével 
oszlatja el a vizet és illóolajokat vagy esszenciális olajokat a 
levegőben lehelletnyi pára és illat formájában, a szellemi, testi és 
lelki megnyugvásért. Teremtsen egészséges, relaxáló, illatos 

TM
környezetet a madebyzen  aromadiffúzorokkal. 

Az Iris Aromadiffúzor beépített hangulatvilágítással rendelkezik, 
melyet beállíthat kedvenc színére. A készüléken elérhető 30 
másodperces szakaszos üzemmód ideális választás
 intenzív illatokhoz. Alvó üzemmódban világítás 
nélkül használhatja az aromadiffúzort, így az 
ágymelletti használatra is tökéletes.

Iris
Termék mérete: 125mm x 137,5mm

Hálózati feszültség: DC 24V

Teljesítmény: 12W

Vízkapacitás: 60ml

01. „A” fedél (külső)

02. „B” fedél (belső)

03. Kerámialemez

04. Vízleeresztő rovátka

05. Víztartály

06. Maximum vízszintet jelölő vonal

07. Szellőzőnyílás

08. Pára kimenet

09. Gomb

10. DC Jack csatlakozó

11. Adapter

Termékjellemzők

4. Helyezze vissza a
készülék fedelét.

3. Adjon a vízhez 3-5 cseppet
kedvenc esszenciális olajából.

1. A készülék kikapcsolásához nyomja
meg az On/Off gombot, és húzza ki
az adaptort az áramforrásból.

2. Távolítsa el a készülék 
fedelét.

Karbantartás

3. Öntse ki a vizet a vízleeresztő
rovátkán keresztül.

4. Egy tisztítópálcika vagy rongy
segítségével tisztítsa meg az egységet.

FIGYELEM: Tartsa a készüléket tisztán
és szárazon, amikor használaton kívül van.

Hibajelenség

Hibaelhárítás

Lehetséges ok(ok) Megoldás

Nincs
pára

A készülék nincs áramforráshoz
csatlakoztatva

Dugja be az adaptert és nyomja meg
a párásítás gombot

A vízszint alacsonyabb a vízszint-
érzékelő szintjénél.

Töltse újra a tartályt elegendő desztillált
vízzel.

A víz mennyisége meghaladja a
maximális megengedett vízszintet.

Óvatosan öntse ki a felesleges vizet a
vízkiöntő rovátkán keresztül

A párásító kimenet eldugult Tisztítsa meg a párásító kimenetet és
hagyja szellőzni

Olajlerakódás lehet a kerámia 
lemezen, vagy a kerámia lemez
elhasználódott 3000 üzemóra
után.

Tisztítsa meg a alaposan a készüléket,
és ha a probléma továbbra is fennáll,
forduljon helyi forgalmazójához a
kerámialemez cseréjével kapcsolatban.

Nincs
világítás

A Lamp gombot nem nyomta
meg.

Csatlakoztassa a hálózathoz a készüléket, 
majd nyomja meg az On/Off gombot, 
vagy a Lamp gombot a világítás
aktiválásához.A készülék alvó üzemmódra 

(vagy fény nélküli üzemmódra)
lett állítva).

Ha a készülék üzemeltetése közben bármi rendellenes 
jelenséget észlel, pl. füstöt, különös szagot vagy 
hangot, ne használja tovább a készüléket, hogy 

elkerülje a balesetveszélyt, beleértve a tűzeseteket vagy 
áramütést. Azonnal húzza ki a adaptert és forduljon helyi forgal-
mazójához. Soha ne csomagolja az adaptert vagy az Aromadiffú-
zort ruhába vagy papírba, mivel a szellőzés akadályozása növel-
heti a tűz kockázatát.  
Soha ne próbálja a terméket szétszerelni vagy megjavítani. 
Amennyiben belső megtekintésre vagy javításra van szükség, 
kérjük, forduljon helyi forgalmazójához. Kérjük, tartsa a 
berendezést gyermekektől távol a kockázatok és sérülések 
elkerüése érdekében. Tisztítsa Aromadiffúzorát rendszeresen és 
tartsa tisztán és szárazon, amikor használaton kívül van.

Figyelmeztetés:

FONTOS!
Az 2002/ 96 / EK Európai Irányelv (WEEE -Az elektromos és
elektronikus berendezések hulladékaira vonatkozó irányelv) 
értelmében a berendezés nem kerülhet a normál hulladék-
áramba. A maró hatású olajok, mint például a Citronella, 
károsíthatják a kerámia lemezt, ha a tartályban hagyjuk, 
amikor a készülék  üzemen kívül van. Ilyen károkra a 
garancia nem terjed ki.
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forduljon helyi forgalmazójához a
kerámialemez cseréjével kapcsolatban.

Nincs
világítás

A Lamp gombot nem nyomta
meg.

Csatlakoztassa a hálózathoz a készüléket, 
majd nyomja meg az On/Off gombot, 
vagy a Lamp gombot a világítás
aktiválásához.A készülék alvó üzemmódra 

(vagy fény nélküli üzemmódra)
lett állítva).

Ha a készülék üzemeltetése közben bármi rendellenes 
jelenséget észlel, pl. füstöt, különös szagot vagy 
hangot, ne használja tovább a készüléket, hogy 

elkerülje a balesetveszélyt, beleértve a tűzeseteket vagy 
áramütést. Azonnal húzza ki a adaptert és forduljon helyi forgal-
mazójához. Soha ne csomagolja az adaptert vagy az Aromadiffú-
zort ruhába vagy papírba, mivel a szellőzés akadályozása növel-
heti a tűz kockázatát.  
Soha ne próbálja a terméket szétszerelni vagy megjavítani. 
Amennyiben belső megtekintésre vagy javításra van szükség, 
kérjük, forduljon helyi forgalmazójához. Kérjük, tartsa a 
berendezést gyermekektől távol a kockázatok és sérülések 
elkerüése érdekében. Tisztítsa Aromadiffúzorát rendszeresen és 
tartsa tisztán és szárazon, amikor használaton kívül van.

Figyelmeztetés:

FONTOS!
Az 2002/ 96 / EK Európai Irányelv (WEEE -Az elektromos és
elektronikus berendezések hulladékaira vonatkozó irányelv) 
értelmében a berendezés nem kerülhet a normál hulladék-
áramba. A maró hatású olajok, mint például a Citronella, 
károsíthatják a kerámia lemezt, ha a tartályban hagyjuk, 
amikor a készülék  üzemen kívül van. Ilyen károkra a 
garancia nem terjed ki.



TARTALOMJEGYZÉK

A. Iris

B. Termékjellemzők

C. A készülék működése

D. Karbantartás

E. Hibaelhárítás

FIGYELEM: Működés közben ne döntse
meg a készüléket, ne próbálja azt feltölteni
vagy kiüríteni.

5. Dugja be az adaptert és nyomja 
meg az On/Off bekapcsoló gombot.

Használat előtt olvassa el!

2. Mérőpohár segítségével töltse fel a készüléket
desztillált vízzel a vízszintet jelölő vonalig.

1. Vegye le a készülék fedelét.

A készülék működése

A MIST gomb egyszeri megnyomásával lehetőség van a pára mennyi-
ségénel csökkentésére, másodszori megynyomásával a kikapcsolására.

2. Aroma szabályzás

Nyomja meg a Lamp gombot. Egyszeri megnyomásra a hangulatvilágí-
tás bekapcsol, és fokozatos a színváltás. Nyomja meg a Lamp gombot 
még egyszer a kiválasztott szín rögzítéséhez, majd újra, ha a hangulat-
világítást ki szeretné kapcsolni.

3. Hangulatvilágítás szabályzása

Nyomja meg a Homokóra gombot a 30 másodperces szakaszos üzemmód 
eléréséhez. Ilyenkor a párásítás 30 másodpercenként be- és kikapcsol.
A gomb mégegyszeri megnyomásával újra folyamatos üzemmódra 
állíthatja a készüléket.

4. Szakaszos üzemmód beállítsa

Egyszeri megnyomás: Az On/Off gomb egyszeri megnyomásával az 
aromadiffúzor bekapcsolódik, maximális páramennyiségen, váltakozó 
fény üzemmódban. Nyomja meg még egyszer az On/Off gombot a 
készülék kikapcsolásához.

1. On/Off gomb

Köszönjük, hogy a madebyzen" Iris Aromadiffúzort választotta. 
Kérjük, őrizze meg ezt az útmutatót további használatra és a 
karbantartási tudnivalókért.

A legkorszerűbb technológiát és gyártást kifinomult és elegáns 
stílussal ötvöztük, így termékeink egyedülállóak és kimagaslóan 
esztétikus megjelenésűek.

Vizuálisan stimuláló, multifunkcionális termékeink gazdagítják 
környezetét, míg megnyugtató, hűvös, illatos párát képeznek, 
varázslatos légkört teremtve. Ultrahang technológia segítségével 
oszlatja el a vizet és illóolajokat vagy esszenciális olajokat a 
levegőben lehelletnyi pára és illat formájában, a szellemi, testi és 
lelki megnyugvásért. Teremtsen egészséges, relaxáló, illatos 

TM
környezetet a madebyzen  aromadiffúzorokkal. 

Az Iris Aromadiffúzor beépített hangulatvilágítással rendelkezik, 
melyet beállíthat kedvenc színére. A készüléken elérhető 30 
másodperces szakaszos üzemmód ideális választás
 intenzív illatokhoz. Alvó üzemmódban világítás 
nélkül használhatja az aromadiffúzort, így az 
ágymelletti használatra is tökéletes.

Iris
Termék mérete: 125mm x 137,5mm

Hálózati feszültség: DC 24V

Teljesítmény: 12W

Vízkapacitás: 60ml

01. „A” fedél (külső)

02. „B” fedél (belső)

03. Kerámialemez

04. Vízleeresztő rovátka

05. Víztartály

06. Maximum vízszintet jelölő vonal

07. Szellőzőnyílás

08. Pára kimenet

09. Gomb

10. DC Jack csatlakozó

11. Adapter

Termékjellemzők

4. Helyezze vissza a
készülék fedelét.

3. Adjon a vízhez 3-5 cseppet
kedvenc esszenciális olajából.

1. A készülék kikapcsolásához nyomja
meg az On/Off gombot, és húzza ki
az adaptort az áramforrásból.

2. Távolítsa el a készülék 
fedelét.

Karbantartás

3. Öntse ki a vizet a vízleeresztő
rovátkán keresztül.

4. Egy tisztítópálcika vagy rongy
segítségével tisztítsa meg az egységet.

FIGYELEM: Tartsa a készüléket tisztán
és szárazon, amikor használaton kívül van.

Hibajelenség

Hibaelhárítás

Lehetséges ok(ok) Megoldás

Nincs
pára

A készülék nincs áramforráshoz
csatlakoztatva

Dugja be az adaptert és nyomja meg
a párásítás gombot

A vízszint alacsonyabb a vízszint-
érzékelő szintjénél.

Töltse újra a tartályt elegendő desztillált
vízzel.

A víz mennyisége meghaladja a
maximális megengedett vízszintet.

Óvatosan öntse ki a felesleges vizet a
vízkiöntő rovátkán keresztül

A párásító kimenet eldugult Tisztítsa meg a párásító kimenetet és
hagyja szellőzni

Olajlerakódás lehet a kerámia 
lemezen, vagy a kerámia lemez
elhasználódott 3000 üzemóra
után.

Tisztítsa meg a alaposan a készüléket,
és ha a probléma továbbra is fennáll,
forduljon helyi forgalmazójához a
kerámialemez cseréjével kapcsolatban.

Nincs
világítás

A Lamp gombot nem nyomta
meg.

Csatlakoztassa a hálózathoz a készüléket, 
majd nyomja meg az On/Off gombot, 
vagy a Lamp gombot a világítás
aktiválásához.A készülék alvó üzemmódra 

(vagy fény nélküli üzemmódra)
lett állítva).

Ha a készülék üzemeltetése közben bármi rendellenes 
jelenséget észlel, pl. füstöt, különös szagot vagy 
hangot, ne használja tovább a készüléket, hogy 

elkerülje a balesetveszélyt, beleértve a tűzeseteket vagy 
áramütést. Azonnal húzza ki a adaptert és forduljon helyi forgal-
mazójához. Soha ne csomagolja az adaptert vagy az Aromadiffú-
zort ruhába vagy papírba, mivel a szellőzés akadályozása növel-
heti a tűz kockázatát.  
Soha ne próbálja a terméket szétszerelni vagy megjavítani. 
Amennyiben belső megtekintésre vagy javításra van szükség, 
kérjük, forduljon helyi forgalmazójához. Kérjük, tartsa a 
berendezést gyermekektől távol a kockázatok és sérülések 
elkerüése érdekében. Tisztítsa Aromadiffúzorát rendszeresen és 
tartsa tisztán és szárazon, amikor használaton kívül van.

Figyelmeztetés:

FONTOS!
Az 2002/ 96 / EK Európai Irányelv (WEEE -Az elektromos és
elektronikus berendezések hulladékaira vonatkozó irányelv) 
értelmében a berendezés nem kerülhet a normál hulladék-
áramba. A maró hatású olajok, mint például a Citronella, 
károsíthatják a kerámia lemezt, ha a tartályban hagyjuk, 
amikor a készülék  üzemen kívül van. Ilyen károkra a 
garancia nem terjed ki.
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csatlakoztatva

Dugja be az adaptert és nyomja meg
a párásítás gombot

A vízszint alacsonyabb a vízszint-
érzékelő szintjénél.

Töltse újra a tartályt elegendő desztillált
vízzel.

A víz mennyisége meghaladja a
maximális megengedett vízszintet.

Óvatosan öntse ki a felesleges vizet a
vízkiöntő rovátkán keresztül

A párásító kimenet eldugult Tisztítsa meg a párásító kimenetet és
hagyja szellőzni

Olajlerakódás lehet a kerámia 
lemezen, vagy a kerámia lemez
elhasználódott 3000 üzemóra
után.

Tisztítsa meg a alaposan a készüléket,
és ha a probléma továbbra is fennáll,
forduljon helyi forgalmazójához a
kerámialemez cseréjével kapcsolatban.

Nincs
világítás

A Lamp gombot nem nyomta
meg.

Csatlakoztassa a hálózathoz a készüléket, 
majd nyomja meg az On/Off gombot, 
vagy a Lamp gombot a világítás
aktiválásához.A készülék alvó üzemmódra 

(vagy fény nélküli üzemmódra)
lett állítva).

Ha a készülék üzemeltetése közben bármi rendellenes 
jelenséget észlel, pl. füstöt, különös szagot vagy 
hangot, ne használja tovább a készüléket, hogy 

elkerülje a balesetveszélyt, beleértve a tűzeseteket vagy 
áramütést. Azonnal húzza ki a adaptert és forduljon helyi forgal-
mazójához. Soha ne csomagolja az adaptert vagy az Aromadiffú-
zort ruhába vagy papírba, mivel a szellőzés akadályozása növel-
heti a tűz kockázatát.  
Soha ne próbálja a terméket szétszerelni vagy megjavítani. 
Amennyiben belső megtekintésre vagy javításra van szükség, 
kérjük, forduljon helyi forgalmazójához. Kérjük, tartsa a 
berendezést gyermekektől távol a kockázatok és sérülések 
elkerüése érdekében. Tisztítsa Aromadiffúzorát rendszeresen és 
tartsa tisztán és szárazon, amikor használaton kívül van.

Figyelmeztetés:

FONTOS!
Az 2002/ 96 / EK Európai Irányelv (WEEE -Az elektromos és
elektronikus berendezések hulladékaira vonatkozó irányelv) 
értelmében a berendezés nem kerülhet a normál hulladék-
áramba. A maró hatású olajok, mint például a Citronella, 
károsíthatják a kerámia lemezt, ha a tartályban hagyjuk, 
amikor a készülék  üzemen kívül van. Ilyen károkra a 
garancia nem terjed ki.


