
HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Febreze/Ambi Pur 
ÁLLÍTHATÓ ILLATPÁROLOGTATÓ + ILLATPATRON 

3volution 

(Type ED33) 

Az utántöltőt mindig tartsa állítva és az ábrának megfelelően használja 

 

 

 

FONTOS, A BIZTONSÁGOS HASZNÁLATRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK: 
• A készüléket kizárólag váltóáramú hálózatba csatlakoztassa és győződjön meg arról, hogy a hálózati 

feszültség megfelel a készüléken feltűntetett feszültségértéknek. 

• A készülék kizárólag a Febreze/Ambi Pur utántöltővel használható. Más illatanyagok használata 
mérgezést vagy tüzet okozhat. Az üvegtartályokba ne töltsön más folyadékot. 

• Éjszakára távolítsa el a konnektorból és tárolja állított helyzetben. Rendszeresen ellenőrizze a 
készüléket. Mivel a készülék hőt termel, normál működés közben kissé felmelegedhet. A készülék 
túlmelegedése, a megszokottnál erősebb szagok, vagy füst esetén azonnal távolítsa el a konnektorból. 

• Ne távolítsa el a készülék burkolatát. A készüléket ne érje erős ütés. Ha a párologtató készülék elromlik 
vagy megsérül, húzza ki a konnektorból. 

• Tisztításhoz húzza ki a készüléket a konnektorból és használjon száraz törlőkendőt.  Gyermekek nem 
tisztíthatják illetve nem végezhetnek karbantartást a készüléken felügyelet nélkül. 

• A készüléket 8 évnél fiatalabb gyermekek, fizikai vagy szellemi fogyatékkal élők, illetve a készülék 
használatát és az abban rejlő veszélyeket nem ismerő, illetve abban tapasztalattal nem rendelkező  
személyek kizárólag felügyelet mellett használhatják! 

• A készüléket gyermekek játékra ne használják! 

• Ne érjen hozzá vizes kézzel, vagy fémtárggyal. 
• A párologtatót ne takarja le és ne fesse le. 

• Ne helyezze polírozott, festett, vagy műanyag felületekre illetve annak közelébe. 

• Beltéri használatra, jól szellőző helyiségben. Ne helyezze hőforrás vagy közvetlen napsugárzás 

közelébe. 
• A készüléket ne használja zárt térben. 

• A kiömlött folyadékot azonnal törölje fel. 

• A kifogyott utántöltőt húzza ki a konnektorból és cserélje ki! 

• Az utántöltőt mindig állított helyzetben tárolja! Kizárólag rendeltetésszerű használatra.  

• A készülék fölött legalább 50 centiméter helyet szabadon kell hagyni!  

• Ne takarja le és ne helyezze függöny mögé! 
• Ne használja hosszabbító kábellel vagy hálózati elosztóval! 



HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Febreze/Ambi Pur 
ÁLLÍTHATÓ ILLATPÁROLOGTATÓ + 

ILLATPATRON 
3volution 

(Type 3263) 
Az utántöltőt mindig tartsa állítva és az ábrának megfelelően használja 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FONTOS, A BIZTONSÁGOS HASZNÁLATRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK: 
• A készüléket kizárólag váltóáramú hálózatba csatlakoztassa és győződjön meg arról, hogy a hálózati 

feszültség megfelel a készüléken feltűntetett feszültségértéknek.  

• A készülék kizárólag a Febreze/Ambi Pur utántöltővel használható. Más illatanyagok használata 
mérgezést vagy tüzet okozhat. Az üvegtartályokba ne töltsön más folyadékot. 

• Éjszakára távolítsa el a konnektorból és tárolja állított helyzetben. Rendszeresen ellenőrizze a 
készüléket. Mivel a készülék hőt termel, normál működés közben kissé felmelegedhet. A készülék 
túlmelegedése, a megszokottnál erősebb szagok, vagy füst esetén azonnal távolítsa el a konnektorból. 

• Ne távolítsa el a készülék burkolatát. A készüléket ne érje erős ütés. Ha a párologtató készülék elromlik 

vagy megsérül, húzza ki a konnektorból. 

• Tisztításhoz húzza ki a készüléket a konnektorból és használjon száraz törlőkendőt. Gyermekek nem 
tisztíthatják illetve nem végezhetnek karbantartást a készüléken felügyelet nélkül.  

• A készüléket 8 évnél fiatalabb gyermekek, fizikai vagy szellemi fogyatékkal élők, illetve a készülék 
használatát és az abban rejlő veszélyeket nem ismerő, illetve abban tapasztalattal nem rendelkező 
személyek kizárólag felügyelet mellett használhatják! 

• A készüléket gyermekek játékra ne használják! 
• Ne érjen hozzá vizes kézzel, vagy fémtárggyal. 

• A párologtatót ne takarja le és ne fesse le. 

• Ne helyezze polírozott, festett, vagy műanyag felületekre illetve annak közelébe.  

• Beltéri használatra, jól szellőző helyiségben. Ne helyezze hőforrás vagy közvetlen napsugárzás 
közelébe. 

• A készüléket ne használja zárt térben. 

• A kiömlött folyadékot azonnal törölje fel. 

• A kifogyott utántöltőt húzza ki a konnektorból és cserélje ki! 

• Az utántöltőt mindig állított helyzetben tárolja! Kizárólag rendeltetésszerű használatra. 
• A készülék fölött legalább 50 centiméter helyet szabadon kell hagyni!  

• Ne takarja le és ne helyezze függöny mögé! 

• Ne használja hosszabbító kábellel vagy hálózati elosztóval! 

 

1. Vegye le az összes kupakot az utántöltőről! Ne vegye ki az 
üvegcséket a tartóból! 

 
2. Az utántöltő cseréjéhez húzza ki az illatpárologtató készüléket 
a konnektorból! Pattintsa helyére az utántöltőt! 
 

3. A készüléket mindig állított helyzetben helyezze a 
konnektorba! (A helyes irányt a felfelé mutató nyíl jelzi a termék 
hátoldalán). 
 

4. Adott időközönként váltogatja az illatokat. 
 
5. Amikor minden fény egyidejűleg villog, cserélje ki az 
utántöltőt! 



HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Febreze/Ambi Pur 
ÁLLÍTHATÓ ILLATPÁROLOGTATÓ + 

ILLATPATRON 
Mono-chamber 

Az utántöltőt mindig tartsa állítva és az ábrának megfelelően használja. 

 

 

 
                                     

 
 
 

FONTOS, A BIZTONSÁGOS HASZNÁLATRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK: 
• A készüléket kizárólag váltóáramú hálózatba csatlakoztassa és győződjön meg arról, hogy a hálózati 

feszültség megfelel a készüléken feltűntetett feszültségértéknek. 

• A készülék kizárólag a Febreze/Ambi Pur utántöltővel használható. Más illatanyagok használata 
mérgezést vagy tüzet okozhat. Az üvegtartályokba ne töltsön más folyadékot. 

• Éjszakára távolítsa el a konnektorból és tárolja állított helyzetben. Rendszeresen ellenőrizze a 
készüléket. Mivel a készülék hőt termel, normál működés közben kissé felmelegedhet. A készülék 
túlmelegedése, a megszokottnál erősebb szagok, vagy füst esetén azonnal távolítsa el a konnekto rból. 

• Ne távolítsa el a készülék burkolatát. A készüléket ne érje erős ütés. Ha a párologtató készülék elromlik 

vagy megsérül, húzza ki a konnektorból. 

• Tisztításhoz húzza ki a készüléket a konnektorból és használjon száraz törlőkendőt. Gyermekek nem 
tisztíthatják illetve nem végezhetnek karbantartást a készüléken felügyelet nélkül.  

• A készüléket 8 évnél fiatalabb gyermekek, fizikai vagy szellemi fogyatékkal élők, illetve a készülék 
használatát és az abban rejlő veszélyeket nem ismerő, illetve abban tapasztalattal nem rendelkező 
személyek kizárólag felügyelet mellett használhatják! 

• A készüléket gyermekek játékra ne használják! 
• Ne érjen hozzá vizes kézzel, vagy fémtárggyal. 

• A párologtatót ne takarja le és ne fesse le. 

• Ne helyezze polírozott, festett, vagy műanyag felületekre illetve annak közelébe. 

• Beltéri használatra, jól szellőző helyiségben. Ne helyezze hőforrás vagy közvetlen napsugárzás 
közelébe. 

• A készüléket ne használja zárt térben. 

• A kiömlött folyadékot azonnal törölje fel. 

• A kifogyott utántöltőt húzza ki a konnektorból és cserélje ki! 

• Az utántöltőt mindig állított helyzetben tárolja! Kizárólag rendeltetésszerű használatra.  
• A készülék fölött legalább 50 centiméter helyet szabadon kell hagyni!  

• Ne takarja le és ne helyezze függöny mögé! 

• Ne használja hosszabbító kábellel vagy hálózati elosztóval! 

 

 

Konnektorba helyezéskor a parfümüvegcsék alul 
helyezkedjenek el. A készülék fölé 50 cm magasságig ne 
helyezzen tárgyat. 

Amennyiben szükséges, állítson az illat intenzitásán. 

Az utántöltő üvegcséről távolítsa el a kupakot. A behelyezés előtt a 
készüléket húzza ki a konnektorból. Pattintsa helyére a 
parfümüvegcsét úgy, hogy a márkaembléma elől helyezkedjen el. 


