
HU: Galeo Syrma ultrahangos diffúzor 
 
A diffúzor 15 másodpercenként folyamatosan szabadítja fel az illatot, az intenzitását a bele csepegtetett 
esszenciális vagy illóolaj mennyiségével tudja szabályozni. A mellékelt távkapcsolónak köszönhetően a diffúzor 
egyszerűen gombnyomással kezelhető, és máris élvezheti az ellazító, megnyugtató atmoszférát.  
!A készülék bekapcsolása előtt vegye ki a diffúzor különböző részeit védő szivacsbetéteket! 
 
Használati útmutató: 
 
Távkapcsoló használata - a diffúzor minden funkcióját egyetlen gomb megnyomásával egyszerűen kezelheti. Első használat 
előtt vegye le a kapcsolóról a műanyag burkolatot.  

- ON/OFF gomb („POWER“) – első megnyomásával bekapcsolja a diffúzort, másodszor megnyomva a diffúzor 
kikapcsol.  

- „LIGHT“ gomb – első megnyomásával a diffúzor élénken intenzív háttérvilágítását kapcsolja be, második 
megnyomásával a gyertyafényre emlékeztető „ködlámpát“ indítja el, harmadik megnyomásával kikapcsolja a 
háttérvilágítást.  

- „BRIGHTNESS“ gomb – első megnyomásával az élénk, intenzív fényt kapcsolja be, második megnyomásával pedig 
lágy, nyugtató fényt. 

- „MIST MODE“ gomb – első megnyomásával azt a programot indítja el, amelyben az illat 15 másodpercenként 
szabadul fel (és 6 óra után automatikusan kikacsol), második megnyomásával az a program indul el, amelyben az 
illat folyamatosan szabadul fel (3 óra után pedig automatikusan kikapcsol).  

A diffúzor kézzel kezelhető - a be- és kikapcsoló gomb a (víztartályt tartalmazó) belső edény alsó oldalán került elhelyezésre.  
Figyelmeztetés: A készülék nem tud működni, ha túl kevés vagy túl sok (több mint 100 ml) víz van benne. Szobahőmérsékletű 
ásványvizet vagy csapvizet használjon. Ne tegyen bele forró vizet, mert az károsíthatja a készüléket. Az illóolajat vagy az 
esszenciális olajat mindig a vízzel feltöltött tartályba adagolja, mert az üres tartályba történő adagolás károsíthatja a 
készüléket! A nagy mennyiségű illóolaj illetve esszenciális olaj károsíthatja a diffúzort. A túl kemény és túlzottan viszkózus 
esszenciális olajok kárt tehetnek a készülékben.  
A készülék és a víz beszennyeződésének elkerülése érdekében javasoljuk, hogy minden használat után öntse ki a tartályból a 
vizet, majd tisztítsa meg a tartályt és a felső fedelet. A tisztításhoz nedvszívó papírt és kis mennyiségű tisztítószert (szappant, 
mosogatószert ...) használjon. Ne használjon a tisztításhoz aeroszolos spray-t, oldószert vagy súroló hatású szereket. Ezután 
szárítsa meg tiszta és száraz törlőkendővel a készüléket. Kívülről kissé benedvesített törlőkendővel tisztítsa meg a készüléket. 
Amennyiben úgy gondolja, hogy hosszabb ideig nem fogja használni a készüléket, ellenőrizze, hogy kiöntötte-e a tartályból a 
vizet, valamint a készülék tiszta és száraz állapotát. Tárolja száraz helyen. 
Tartozékok: távkapcsoló, tápkábel, kerámiakorong tisztító kefe 
 


