
HASZNOS TANÁCSOK 

a  LAICA HI3012E ULTRAHANGOS HIDEG PÁRÁSÍTÓ

AROMATERÁPIÁS KÉSZÜLÉK használatához. 

Kérjük figyelmesen olvassa el az alábbiakat és alkalmazza a készülék használata 

során annak érdekében, hogy minél nagyobb hasznára válhasson ez a készülék 

a mindennapokban.

.  
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Ultrahangos  hideg párásító aromaterápiás készülék tartozékai  

5. Tekerő kapcsoló        ki / 
be

4. Alap készülék

13. Hálózati csatlakozó adapter 

3. Tartály feltöltő nyílás letekerhető kupakkal 

2. Víztartály

11. Illóolaj tároló rekesz

7. Éjszakai fény be / ki 
kapcsoló

12. Készülékhez 
csatlakozó gyengeáram

1. Gőz kiáramlás 
irányító

10. Gőzzé átalakító piezoelektromos 
szenzor

9. Lebegő szenzor

8. Éjszakai fény indikátor

6. Működés indikátor fény



FONTOS MEGJEGYZÉSEK AZ OPTIMÁLIS 
HASZNÁLATHOZ

1. Addig ne kapcsolja be a párásítót, míg a tartályt
nem töltötte meg vízzel. A víztartályba kizárólag hideg
csapvizet töltsön. A párologtatni kívánt vízbe ne
kerüljön illatszer, gyógyszer, vagy bármilyen más
anyag.

Ha az otthonában lévő víz túl kemény, tehát nagy
mennyiségben van benne ásványi só, használjon
helyette desztillált vizet, vagy vízszűrő által szűrt /
lágyított vizet, ez által a vízkövesedés periódus
kitolódik.

2. Az óramutató járásával ellentétesen csavarja le a
gőztartály feltöltő nyílás kupakját, ami a tartály alján
található. A tartályba töltsön hideg csapvizet (kb. 1,3
liter).
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FONTOS MEGJEGYZÉSEK AZ OPTIMÁLIS HASZNÁLATHOZ

3. A tartály kupakját helyezze vissza az óramutató járásával megegyező irányba csavarva
és ellenőrizze, hogy a víz nem szivárog-e. Ha a tartályt megtöltötte, a párásítót vízszintes
felületre helyezze.

4. A tartályt helyezze az alapzatba, kellő figyelemmel arra, hogy mindenhol jól
illeszkedjen. Csatlakoztassa gyenge áramú csatlakozót (12. sz. tartozék) a készülékbe,
majd a hálózati adaptert a konnektorba.

5. Kapcsolja be a készüléket az ON/OFF gomb óramutató járásával megegyező irányban
való eltekerésével, tovább tekerve növelheti a gőzölgés intenzitását. (A kék jelző fény jelzi
a párásító működését).
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FONTOS MEGJEGYZÉSEK AZ OPTIMÁLIS HASZNÁLATHOZ

6. Mikor a víz teljesen elpárolgott, a párásítás leáll és az ON/OFF figyelmeztető jelzés
pirosra vált. Azonnal kapcsolja ki a készüléket az ON/OFF gomb óramutató járásával
ellentétes irányba való tekerésével, amíg kattanást nem hall, majd húzza ki az
adaptert a konnektorból.

7. Újbóli használat előtt min. 2 órás-„pihenő” időt tartsa be.

8. Ahhoz, hogy a párásító éjszakai hangulat fényei bekapcsoljanak a (bekapcsolt
állapotban lévő készüléken) nyomja meg az (7. sz. tartozék) O/I gombot, amely
az eszköz elején található. Hétféle szín váltakozik automatikusan (lila, indigókék, kék,
zöld, citromsárga, narancssárga és piros). Lehetősége van kiválasztani egy adott
színt, amelyet szeretne, így az eszköz csak abban a kiválasztott színben fog
világítani.
Ehhez nyomja meg az O/I gombot, amikor éppen a kívánt színnel világít.
Ahhoz, hogy lekapcsolja az esti fényeket, tartsa lenyomva az O/I gombot addig, amíg
a piros fény ki nem alszik. (Ez az utolsó szín, amely világít)
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FONTOS MEGJEGYZÉSEK AZ OPTIMÁLIS HASZNÁLATHOZ

9. Aroma terápia esetén kizárólag 100 % természetes illóolajat, (mesterséges színezék

mentes) töltsön a párásítónak erre a célra rendszeresített illóolaj tartályába. (11. sz.

tartozék / 1. sz. kép)

A párásító készülék nem alkalmas sós (Salvus) víz párologtatására. Sós (Salvus) vízzel

történő kezelésre (pl. asztma esetén) a Laica inhalátor készülékeket javasoljuk használni.

Az inhalátor készülék közvetlenül a kezelendő területre hat és nem keletkezik só

páralecsapódás a szobában sem.

Amikor az összes víz elpárolgott, a gőz nem folyik tovább, ekkor azonnal kapcsolja ki a

készüléket.

Javasoljuk, hogy a 8 órás működést követően legalább 2 órát hagyja a készüléket pihenni!
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FONTOS MEGJEGYZÉSEK AZ OPTIMÁLIS HASZNÁLATHOZ

Ha bármilyen illóolajat vagy kivonatot szeretne használni, csak csepegtessen néhány
cseppet a kiválasztott esszenciából (pár cseppet naponta) az illóolaj tároló rekeszben
elhelyezett szivacsra, amely az eszköz oldalán található (11. alkatrész ).
Csukja be a rekeszt, majd kapcsolja be az eszközt, az ON/OFF gomb az óramutató
járásával megegyező irányba való tekerésével. Az illóolaj rekesz használatánál kövesse a
gyári használati utasítás képes ábráit (fig 2-fig 5).
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KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA SORÁN FELMERÜLŐ GYAKORI HIBÁK

- Ha a következő esetek előfordulnak:

1. Az ON/OFF gomb tekerése után nem működik a készülék.
- Ellenőrizze, hogy be van-e dugva a készülék.
- Ellenőrizze, hogy be van-e kapcsolva a gomb.

2. Ha nem keletkezik vízpára.
- Ellenőrizze a vízszintet a víztartályba.
- Ellenőrizze, hogy a párásító szilárd, vízszintes felületen van-e.
- Ellenőrizze, hogy az átalakítón nincs-e vízkőlerakódás.
- Ellenőrizze, hogy az átalakító nem sérült-e.

3.Páralecsapódás a párásítón, vagy a szoba ablakán.
- A gőzsugár túl nagy a szoba méretéhez, vagy az aktuális páratartalomhoz képest,
ezért tekerje kisebb intenzitásúra.

4. Vízkőlerakódás a párásítón, vagy annak falain.
- Használjon desztillált, vagy lágyított vizet.
- Végezze el a használati utasításban leírtak szerinti karbantartást, tisztítást.
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Kedves Vásárló!

A Laica szeretné megköszönni, hogy a vásárlók teljes megelégedettségének elnyerése

érdekében a megbízhatósági és a minőségi elvárásoknak megfelelően tervezett

termékét választotta.

Amennyiben a leírtak ellenére maradnak még kérdések a készülék működtetésével

kapcsolatban, kérjük keresse a forgalmazót az info@laica.hu e-mail címre küldött

üzenetben, vagy a 06-70-933-1840 telefonszámon. (korlátozott elérés)


