
 

 
1. Produkta nosaukums 

Profesionāls aromadifuzors 

 

2. Produkta kods 

15410 

 

3.Krāsa 

Balta 

 

4. Īss apraksts 

Efektīvi, dabīgā veidā un klusi izdala ēterisko eļļu aromātus. Bez liesmas. Divi jaudas režīmi, normālai un 

pastiprinātai darbībai. 

 

5. Saturs 

* 1 x difuzors 

* 1 x kasetne 

 

6. Snoezelen
®
  stimilācija 

* Smarža 

 

7. Labākais izmantojums 

Lietojiet kopā ar Aromterapijas komplektu vai Smaržu kastīti. 

 

8. Saderīgi produkti 

16562 Nomaināma kasetne 

14032 Aromterapijas komplekts  

52084 Smaržu kastīte 

 

9. Sagatavošana lietošanai 

* Izņemiet no iepakojuma 

* Kasetnei pievienojiet ēterisko eļļu 

* Spraudni pievienojiet strāvai un ieslēdziet 

 

 



10. Detalizēts apraksts 

Efektīvi, dabīgā veidā un klusi izdala ēterisko eļļu aromātus. Bez liesmas. Divi jaudas režīmi, normālai un 

pastiprinātai darbībai. Patērē ļoti maz elektrības un pa nakti var atstāt bez pieskatīšanas. Komplektā ir viena ērti 

apmaināma/papildināma kasetne. Gaisa plūsma izdala ēterisko eļļu aromātus, saglabājot tīru smaržu, līdz visa eļļa ir 

izgarojusi. Tādā veidā var izvairīties no eļļa karsēšanas, kas varētu to aizdedzināt, izmainot tās smaržu vai īpašības. 

Sakarā ar to, ka difuzorā netiek izmantota karsēšana, to var droši atstāt ieslēgtu uz vairākām stundām, vai kamēr 

kāds guļ. It īpaši noderīgi tas var būt parasta klepus vai auksta tvaika līdzekļu gadījumā vai lietošanai bērna 

guļamistabā. Dabīgās eļļas nesatur mākslīgas ķimikālijas, un tās kļūst par daļu no jūsu apkārtējās vides.    

 

 

11. Drošība 

* Pieskatiet šī produkta lietojumu 

* Izmantojiet uz līdzenas, stabilas virsmas 

 

12. Tehniskās specifikācijas 

Izmērs:   16H x 11,5cm diametrs 

 

13. Uzstādīšana 

1. Izņemiet no iepakojuma. 

2. Pārliecinieties, ka difuzors ir atvienots no strāvas padeves, pirms papildiniet kasetni. Izņemiet kasetni no tās 

maisiņa. Iepiliniet kasetnē vienu vai vairākus ēteriskās eļļas pilienus.  

3. Satverot kasetni aiz valnīša tās apakšpusē, ievietojiet pamatnē, ieregulējot izciļņus un pagriežot pulksteņa rādītāja 

kustības virzienā, līdz kasetne nofiksējas vietā. 

4. Novietojiet ierīci uz līdzenas, stabilas virsmas, kas netraucē gaisa plūsmai pamatnē. 

5. Lai ierīci darbinātu, pievienojiet to strāvai (ar spraudni) un ieslēdziet to. Izvēlieties režīmu „I” vai „II” atbilstoši 

vēlamajai intensitātei. 

 

14. Kopšana un uzturēšana 

* Lielākajai daļai eļļu ir nepieciešams tikai viens piliens uz kasetnes viena segmenta. Jūs šo segmentu varat atzīmēt 

uz kasetnes malas, lai katru reizi vienu un to pašu segmentu lietotu vienai un tai pašai eļļai. Citas eļļas var lietot uz 

citiem segmentiem.  

* Lai eļļu apmainītu, darbiniet difuzoru tik ilgi, līdz esošā eļļa ir izbeigusies, un tad iepildiet kasetnē citu eļļu. Katrai 

eļļai var lietot arī atsevišķu kasetni.  

* Eļļas var sajaukt atbilstoši jūsu gaumei, vai nu iepilinot kasetnē vairāk par vienu eļļu, vai arī sajaucot eļļas pirms 

lietošanas. 

* Lai saglabātu neizlietoto eļļu uz kasetnes, pēc lietošanas to uzglabājiet pievienotajā pašlīmējošā maisiņā.  

 

15. Kļūdu labojums 

Nav piemērojams 
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