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1. Gaminio pavadinimas  Profesionalus aromadifuzorius 

2.  Gaminio kodas  15410 

 
3.  Spalva   Balta 

 
4.  Trumpas aprašymas 

 
Efektyviai, natūraliai ir tyliai skleidžia eterinių aliejų aromatą. Naudoja ventiliatorių, o ne 

liepsną. Du galios nustatymai - įprastas intensyvumas ir didelis intensyvumas. 

5.  Turinys 

• 1 x difuzorius 
• 1 x kasetė 

 

6.  „Snoezelen®“ stimuliacijos   

• Kvapas 
 

7. Geriausia naudoti 

Naudokite su „ROMPA®“ aromaterapijos rinkiniu arba kvapų rinkiniu.  

8.  Suderinami „ROMPA®“ gaminiai 

16562 keičiama kasetė  

14032 „ROMPA®“ aromaterapijos rinkinys 

52084 kvapų dėžutė 



Netaikoma 

9. Naudojimo pradžia 

•  Išpakuokite 

•  Kasetę užpildykite eteriniu aliejumi 

• Prijunkite ir įjunkite 

10.  Išsamus aprašymas 

Efektyviai, natūraliai ir tyliai skleidžia eterinių aliejų aromatą. Naudoja ventiliatorių, o ne liepsną. Du galios  nustatymai - 

įprastas intensyvumas ir didelis intensyvumas. Pasižymi mažomis elektros energijos sąnaudomis, todėl galima palikti per 

naktį be priežiūros. Turi vieną lengvai keičiamą / iš viršaus užpildomą kasetę. Oro srautas garina eterinius aliejus ir išlai ko 

aromatą, kol yra aliejaus. Tokiu būdu išvengiama aliejaus kaitinimo, dėl ko jis galėtų degti ir pakeisti kvapą bei jo 

ypatybes. Difuzorius nenaudoja šilumos, todėl jį saugu palikti veikti kelias valandas arba net kai kas nors miega. Jį 

rekomenduojama naudoti esant įprastam kosuliui, kai gali padėti šalti garai, arba vaiko kambaryje. Naudojami  natūralūs 

aliejai, kurių sudėtyje nėra dirbtinių cheminių medžiagų, todėl nekenkia aplinkai.  

11.  Saugumas 

•  Prižiūrėkite naudojamą gaminį. 

•  Naudokite ant lygaus ir tvirto paviršiaus, 

13.  Techniniai duomenys    Dydis:  16Hx 11,5 cm skersmens 

14. Įrengimas 

1. Išpakuokite. 

2. Pasirūpinkite, kad prieš įstatant kasetę, difuzorius būtų išjungtas iš elektros tinklo. Išimkite kasetę iš maišelio. Į 

kasetę įlašinkite vieną ar du eterinio aliejaus lašus.  

3.  Suimkite kasetę už pagrindinio krašto apačioje, įstatykite į pagrindą sulygiavę  ąseles, ir pasukite laikrodžio rodyklės 

kryptimi, kad kasetė užsifiksuotų savo vietoje. 

4.  Pastatykite ant lygaus ir tvirto paviršiaus, kuris neuždengtų oro srauto į pagrindą.  

5.  Norėdami naudoti prijunkite prie elektros tinklo ir įjunkite. Priklausomai nuo pageidaujamo intensyvumo 

pasirinkite I arba II padėtį. 

15. Priežiūra 

 Dažniausiai ant vieno kasetės segmento pakanka vos vieno eterinio aliejaus lašo. Jūs galite pasižymėti šį segmentą kasetės 

krašte, kad kaskart tą patį aliejų naudotumėte ant to paties segmento. Ant kitų segmentų galima naudoti kitus aliejus.  

 Norėdami pakeisti aliejų, tiesiog naudokite difuzorių, kol išgaruos esančio aliejaus kvapas, o tada kasetę užpildykite kitu 

aliejumi. Arba kiekvienam aliejui galite naudoti kitą kasetę.  

 Taip pat galite maišyti aliejus ir išgauti jums patinkantį kvapą; tokiu atveju ant kasetės galite užlašinti skirtingų aliejų vienu 

metu arba sumaišyti aliejus prieš užlašindami ant kasetės.  

 Norėdami išsaugoti kasetėje neišnaudotą aliejų, kasetę laikykite pridedamame sandariame maišelyje. 

16. Trikčių diagnostika 



 

Pardavėjas: UAB “Slaugivita”                       GARANTINIS TALONAS 
 

 

 

Įrengimo pavadinimas:  Aromadifuzorius  

 

 

Modelis:  15410 

 

Serijos Nr._________________________________________________________________ 

 

 

 

Pardavimo data:  2016 12  30    PVM Sąskaitos-faktūros  SLS  Nr.:  32341 

 

 

 

Pardavėjo pavardė_____________________________ Parašas _____________________ 

                                                                                                                                            

 

 

                                                                                                                                         

A.V. 

 

 

 

Šiam parduodamam gaminiui suteikiama   12   mėnesių  garantija nuo pardavimo datos. Garantinio laikotarpio metu 

bus nemokamai pašalinami gedimai, susiję su gaminio medžiagų kokybe arba gamybos broku. 

Garantija netaikoma:  

Netinkamos priežiūros atveju : Už įsigyto gaminio(įrenginio) kasdieninę priežiūrą atsako savininkas arba jo 

įgaliotas asmuo. Jei gedimas atsirado dėl aplaidžiai vykdomos priežiūros pardavėjas pasilieka teisę netaikyti 

garantijos. 

Perkrovos ir netinkamo naudojimo atveju: t.y. kai gaminys(įrenginys) naudojamas pažeidžiant eksploatacijos 

taisykles, naudojamas ne pagal paskirtį arba tyčinio sugadinimo atveju. 

Modifikacijos atveju: Jei bandoma ardyti, remontuoti, modifikuoti gaminį(įrenginį) be pardavėjo serviso 

sutikimo arba buvo naudoti netinkami ar nekokybiški priedai. 

Kitais atvejais: jei gaminys(įrenginys) pažeidžiamas ar sugadinamas gaisro, vandens apliejimo(potvynio), žemės 

drebėjimo ir  kt. stichinių nelaimių atvejais. 

Garantija taikoma tik prietaiso gedimui. UAB “Slaugivita” neprisiima atsakomybės už žalą padarytą kitam turtui 

ar asmenims. Garantija galioja pateikus šį garantinį taloną ir pirkimo dokumento kopiją. 

Dėmesio: garantinio aptarnavimo laikotarpiu neveikiančius gaminius  paims kurjeriai. Todėl, prašome sugedusį  

gaminį supakuoti  (pageidautina originalioje pakuotėje) ir perduoti mūsų kurjeriui . Kai defektas bus 

pašalintas, prekė bus išsiųsta atgal. 

 

 

Su garantijos sąlygomis susipažinau ir sutinku: 

 

Pirkėjo parašas___________________________ 

 

Garantinis aptarnavimas tel.: 8 41 540204; 8 611 48081; 8 620 11394 

 

1. Gedimas________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________ 

  

Data: ____________________ 

Panaudotos dalys: ________________________________________________________ 

                              ________________________________________________________ 

                              ________________________________________________________ 

                              ________________________________________________________ 

 

Servisas________________________________________ 

                        (Pareigos,vardas; pavardė; parašas) 

 

2. Gedimas________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________ 

  

 

Data: ____________________ 

Panaudotos dalys: ________________________________________________________ 

                              ________________________________________________________ 

                              ________________________________________________________ 

                              ________________________________________________________ 

 

Servisas________________________________________ 

                        (Pareigos,vardas; pavardė; parašas) 

 
 

 


