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Συσκευή διάχυσης αιθερίων ελαίων με υπερήχους Εγχειρίδιο οδηγιών

Σημαντικες προειδοποιησεις ασφαλειας
Πριν χρησιμοποιήσετε την συσκευή διαβάστε προσεκτικά τις
παρακάτω οδηγίες χρήσεως και φυλάξτε τις για μελλοντική χρήση.
Διαβάστε προσεκτικά τις παρακάτω οδηγίες, δεδομένου ότι θα σας
δώσουν χρήσιμες πληροφορίες για την ασφάλεια σχετικά με την
εγκατάσταση, τη χρήση και τη συντήρηση και θα σας βοηθήσουν να
αποφύγετε ατυχίες και πιθανά ατυχήματα.
Αφαιρέστε τη συσκευασία και βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι
άθικτη με ιδιαίτερη προσοχή στο καλώδιο τροφοδοσίας. Τα στοιχεία
της συσκευασίας (πλαστικές σακούλες κλπ.) δεν πρέπει να είναι
προσβάσιμα στα παιδιά, προκειμένου να προφυλαχθούν από τις
πηγές κινδύνου. Συνιστάται να μην ρίξετε τα στοιχεία της συσκευασίας
σε οικιακά απορρίμματα, αλλά να τα τοποθετήσετε στο κατάλληλο
σημείο συλλογής ή καταστροφής των απορριμμάτων του τμήματος
καθαριότητας του Δήμου σας.
Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει υποστεί ζημιά πρέπει να
αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, τον αντιπρόσωπο ή από
εξίσου ειδικευμένα άτομα προς αποφυγή κινδύνου.
Πριν συνδέσετε τη συσκευή, βεβαιωθείτε ότι η τάση του δικτύου
αντιστοιχεί στα στοιχεία που αναγράφονται στην ετικέτα. Η συσκευή
μπορεί να καταστραφεί αν η τάση δεν είναι σωστή.
Αν το φις δεν ταιριάζει στην πρίζα απευθυνθείτε σε ειδικευμένο άτομο
προκειμένου να αντικαταστήσει το βύσμα με το κατάλληλο και να
διασφαλίσει ότι το τμήμα καλωδίων της πρίζας είναι κατάλληλο για
την απορρόφηση της ενέργειας της συσκευής σας.
Γενικά, η χρήση προσαρμογέα πολλαπλών βυσμάτων και / ή
επεκτάσεων δεν συνιστάται. Αν είναι απαραίτητο, χρησιμοποιείστε
μόνο απλό ή πολλαπλό προσαρμογέα και επέκταση σύμφωνα
με τους κανόνες ασφαλείας που ισχύουν, διασφαλίστε ότι τα όρια
ισχύος τα οποία είναι σημειωμένα στον απλό προσαρμογέα και στις
επεκτάσεις και η μέγιστη ισχύς που είναι σημειωμένη στον πολλαπλό
προσαρμογέα δεν υπερβαίνονται.
Μην χρησιμοποιείτε την συσκευή αν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει
υποστεί ζημία.
Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή μετά από μια μη σωστή λειτουργία.
Σε αυτή την περίπτωση, απενεργοποιήστε την για μην ανοίξει και
σπάσει και επικοινωνήστε με ένα εξουσιοδοτημένο κατάστημα για την
επισκευή της συσκευής γιατί απαιτούνται γνήσια ανταλλακτικά. Η μη
σωστή τήρηση των οδηγιών μπορεί να επηρεάσει την ασφάλεια της
συσκευής σας.
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Αυτή η συσκευή πρέπει να προορίζεται για την χρήση για την οποία
κατασκευάστηκε.
Κάθε άλλη χρήση πρέπει να θεωρείται ως ακατάλληλη και κατά
συνέπεια επικίνδυνη.
Ο κατασκευαστής δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος για τυχόν
ζημιές που οφείλονται σε ακατάλληλη, λανθασμένη ή απερίσκεπτη
χρήση. Η συσκευή αυτή προορίζεται ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ.
Για την προστασία από ηλεκτροπληξία, μη βυθίζετε το καλώδιο, το
βύσμα ή οποιοδήποτε άλλο μέρος της συσκευής σε νερό ή άλλο υγρό.
Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε εκρηκτικές ύλες, εύφλεκτα
υλικά, αέρια και φλόγες.
Μην αφήνετε τα παιδιά, τα άτομα με αναπηρία ή ανθρώπους χωρίς
εμπειρία ή τεχνική ικανότητα να χρησιμοποιούν τη συσκευή, εάν
δεν έχουν σωστή επίβλεψη. Η στενή επίβλεψη είναι απαραίτητη
όταν οποιαδήποτε συσκευή χρησιμοποιείται από ή κοντά σε παιδιά.
Βεβαιωθείτε ότι τα παιδία δεν παίζουν με την συσκευή.
Μη κρατάτε τη συσκευή με βρεγμένα χέρια ή πόδια. Μη κρατάτε τη
συσκευή με γυμνά πόδια.
Ποτέ μην χρησιμοποιείτε άλλα εξαρτήματα εκτός από εκείνα που
προβλέπονται από Beper. Η χρήση εξαρτημάτων που δεν συνιστώνται
από τον κατασκευαστή της συσκευής μπορεί να προκαλέσουν κίνδυνο
ή τραυματισμό.

Μην χρησιμοποιείτε την συσκευή στον άμεσο
περιβάλλοντα χώρο του μπάνιου, του ντους ή της
πισίνας.
Ποτέ μην τραβάτε το καλώδιο τροφοδοσίας για να
αποσυνδέσετε την συσκευή.
Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο δεν κρέμεται από την
άκρη του τραπεζιού ή από τον πάγκο της κουζίνας
και δεν έρχεται σε επαφή με θερμές επιφάνειες.
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Περιγραφή προϊόντος Fig.A
1. Βάση μοτέρ
2. Κουμπί φωτισμού
3. Κουμπί νεφελώματος
4. Δοχείο νερού
5. Κάλυμμα δοχείου νερού
6. Εξωτερικό κάλυμμα δακτυλίου
7. Διακοσμητικό στη κορυφή
Οδηγίες λειτουργίας
Πλήρωση δοχείου νερού
Τοποθετήστε τη συσκευή σε μια επίπεδη, σταθερή επιφάνεια. Αφαιρέστε το άνω διακοσμητικό, το εξωτερικό
κάλυμμα δακτυλίου και το κάλυμμα του δοχείου νερού. Χρησιμοποιώντας ένα φλιτζάνι ή μια μικρή κανάτα,
γεμίστε το δοχείο με νερό, βεβαιωθείτε ότι η στάθμη του υγρού δεν υπερβαίνει τη γραμμή MAX με κόκκινο χρώμα
στο εσωτερικό του δοχείου.
Σημείωση: συνιστάται η χρήση καθαρού νερού ή μεταλλικού νερού, προκειμένου να αποφευχθούν
άλατα και υπολείμματα που θα μπορούσαν να εμποδίσουν τον ψεκασμό.
Προσθέστε 2-3 σταγόνες από το αγαπημένο σας αιθέριο έλαιο ή άρωμα.
Επανατοποθετήστε το κάλυμμα του δοχείου νερού, το εξωτερικό κάλυμμα δακτυλίου και το άνω διακοσμητικό
στη θέση του, διασφαλίζοντας ότι όλα τα εξαρτήματα είναι καλά στερεωμένα.
Ενεργοποίηση της συσκευής
Τοποθετήστε το καλώδιο στο βύσμα που βρίσκεται στη βάση του μοτέρ και, στη συνέχεια, συνδέστε το με τον
αντάπτορα USB που παρέχεται. Συνδέστε τη συσκευή σε πρίζα τοίχου, προσεκτικά για να αποφύγετε τυχόν
διαρροή νερού.
Προειδοποίηση: μην μετακινείτε τη συσκευή όταν είναι συνδεδεμένη στην πρίζα ή κατά τη λειτουργία,
για να αποφύγετε τυχόν διαρροή νερού
Για να ανάψετε το φως, πατήστε μία φορά το κουμπί φωτός: το φως θα μεταβάλλεται αυτόματα στα 7 διαφορετικά
χρώματα που είναι διαθέσιμα. Για να επιλέξετε το χρώμα του φωτός, πατήστε το κουμπί φωτός μέχρι να
εμφανιστεί το επιθυμητό χρώμα. Για να σβήσετε το φως, πατήστε το κουμπί φωτός 9 φορές.
Πατήστε το κουμπί νεφελώματος για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία νεφελώματος. Πατήστε ξανά για να
απενεργοποιήσετε τη λειτουργία.
Σημείωση: Η συσκευή είναι ενσωματωμένη σε ένα σύστημα ασφαλείας που θα απενεργοποιεί αυτόματα
τη συσκευή όταν η στάθμη του νερού είναι πολύ χαμηλή. Εάν ο διαχύτης απενεργοποιηθεί κατά τη
λειτουργία, ελέγξτε τη στάθμη του νερού στο δοχείο.
Σημείωση: η θερμοκρασία δωματίου, η υγρασία κ.λπ. θα μπορούσαν να κάνουν το νεφέλωμα που
βγαίνει από το διαχύτη περισσότερο / λιγότερο ορατό.
Καθαρισμός και συντήρηση
Βεβαιωθείτε ότι έχετε αποσυνδέσει τη συσκευή από την πρίζα πριν εκτελέσετε οποιαδήποτε εργασία καθαρισμού.
Χρησιμοποιήστε ένα μαλακό πανί για να καθαρίσετε τη δεξαμενή νερού και για να αφαιρέσετε τυχόν υπολείμματα
από τον ψεκαστήρα.
Σημείωση: μην αγγίζετε τον ψεκαστή απευθείας με το χέρι, για να αποφύγετε τυχόν ζημιά και
δυσλειτουργία
Σε περίπτωση που η συσκευή δε χρησιμοποιείται για μεγάλο χρονικό διάστημα, βεβαιωθείτε ότι έχετε αφαιρέσει
όλο το νερό και το υγρό μέσα στο δοχείο νερού, καθαρίστε και στεγνώστε καλά το δοχέιο νερού και τον ψεκαστήρα
και, στη συνέχεια, αποθηκεύστε την σε ξηρό, χωρίς σκόνη μέρος.
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Αντιμετώπιση προβλημάτων
Πρόβλημα

Πιθανή λύση

Δεν ενεργοποιείται η
συσκευή.

Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο έχει τοποθετηθεί σωστά στη συσκευή. Ελέγξτε τη
σύνδεση μεταξύ της συσκευής και του αντάπτορα και μεταξύ του αντάπτορα και
της πρίζας

Αυτόματη
απενεργοποίηση

Ελέγξτε τη στάθμη του νερού μέσα στο δοχείο νερού. Προσθέστε νερό εάν
χρειαστεί

Δε βγάζει νεφέλωμα
ή εξάγει ανεπαρκές
νεφέλωμα

Ελέγξτε τον ψεκαστήρα για τυχόν υπολείμματα ακαθαρσιών. Βεβαιωθείτε ότι
το δοχείο νερού είναι γεμάτο με νερό. Βεβαιωθείτε ότι το κάλυμμα του δοχείου,
το εξωτερικό κάλυμμα δακτυλίου και το άνω διακοσμητικό έχουν εγκατασταθεί
σωστά

Τεχνικές προδιαγραφές
Συσκευή διάχυσης αιθερίων ελαίων
Ισχύς: 4W
Είσοδος: 5V DC USB
Αντάπτορας
Είσοδος:110-240V~ 50/60Hz – 0.5A
Έξοδος: 5V DC
1A
Για οποιουσδήποτε λόγους βελτίωσης, η εταιρεία Beper διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει ή να
βελτιώσει το προϊόν χωρίς καμία προειδοποίηση.
Η Ευρωπαϊκή Οδηγία 2011/65/EU σχετικά με τα απόβλητα ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού
εξοπλισμού, προβλέπει ότι παλαιές οικιακές ηλεκτρικές συσκευές δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί
με τα υπόλοιπα αστικά απόβλητα. Οι παλιές συσκευές πρέπει να συλλέγονται χωριστά, προκειμένου
να βελτιστοποιηθεί η ανάκτηση και ανακύκλωση των υλικών που περιέχουν, καθώς και τη μείωση των
επιπτώσεων στην ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον. Το σύμβολο διαγραμμένο “δοχείο αποβλήτων”
στο προϊόν υπενθυμίζει σε σας την υποχρέωσή σας, πως όταν επιθυμείτε να πετάξετε τη συσκευή,
πρέπει να συλλέγεται ξεχωριστά.
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ΌΡΟΙ ΕΓΓΎΗΣΗΣ
Αγαπητέ/ή πελάτη,
Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε αυτό το προϊόν. Σε περίπτωση που το προϊόν που διαθέτετε απαιτεί service
βάσει εγγύησης, επικοινωνήστε με το κεντρικό service μας.
Για την αποφυγή της άσκοπης αναστάτωσης, σας συμβουλεύουμε να διαβάσετε προσεκτικά τα εγχειρίδια χρήστη
πριν να επικοινωνήσετε με το service μας.
Τα προϊόντα καλύπτονται με εγγύηση έναντι οποιουδήποτε κατασκευαστικού ελαττώματος για 2 χρόνια από την
ημερομηνία της αρχικής αγοράς. Εάν κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου το προϊόν αποδειχθεί ελαττωματικό
λόγω ακαταλληλότητας υλικού ή ποιότητας εργασίας, το κεντρικό service θα επιδιορθώσει ή θα αντικαταστήσει
(κατά την αποκλειστική του κρίση) το προϊόν βάσει των ορίων και συνθηκών που ορίζονται πιο κάτω, χωρίς
χρέωση για την εργασία και τα ανταλλακτικά:
1. Η εγγύηση ισχύει υπό την προϋπόθεση ότι το προϊόν χρησιμοποιείται και συντηρείται σύμφωνα με τις οδηγίες
της κατασκευαστικής εταιρείας.
1. Η εγγύηση παρέχεται μόνο με την προσκόμιση του προϊόντος μαζί με το αρχικό τιμολόγιο ή την απόδειξη
αγοράς, όπου θα δηλώνεται η ημερομηνία αγοράς και ο τύπος του προϊόντος.
2. Η εγγύηση δεν θα ισχύσει σε περίπτωση :
Ζημίας που προκαλείται λόγω κακής χρήσης συμπεριλαμβανομένης, ενδεικτικά, της μη χρήσης του προϊόντος
για το σκοπό για τον οποίο προορίζεται ή σύμφωνα με τις οδηγίες χρήστη που αφορούν τη σωστή χρήση και
συντήρηση, καθώς και της εγκατάστασης ή χρήσης του προϊόντος χωρίς να τηρούνται τα ισχύοντα πρότυπα
ασφαλείας στη χώρα που χρησιμοποιείται.
Ζημίας που προκαλείται λόγω ατυχημάτων, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, κεραυνού, ύδατος, πυρός,
κατάχρησης ή αμέλειας.
Μετατροπής, παραμόρφωσης, μη δυνατότητας ανάγνωσης ή αφαίρεσης του μοντέλου ή του σειριακού αριθμού
από το προϊόν.
Ζημίας που προκαλείται από επιδιορθώσεις ή ρυθμίσεις που έχουν πραγματοποιηθεί από μη εξουσιοδοτημένα
άτομα ή εταιρείες service.
Ελαττωμάτων σε οποιοδήποτε σύστημα με το οποίο έχει ενοποιηθεί ή χρησιμοποιείται το προϊόν.
Επικοινωνηστε με τον επισημο διανομεα της beper στην χωρα σας ή me το τμημα υποστηριξης της beper στο
e-mail assistenza@beper.com
To οποιο θα προωθησει το αιτημα σας στον επισημο διανομεα της beper της χωρας σας.
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