
 

ZenAroma SRL | www.earome.ro 

 
 

 

 
  

 

Instrucțiuni de folosire și întreținere 

Difuzor pentru aromaterapie AURORA - madebyzen® 

 



 

ZenAroma SRL | www.earome.ro 

 
 

 

 

Cuprins: 

A. Despre AURORA 

B. Specificații tehnic 

C. Instrucțiuni de folosire 

D. Caracteristici 

E. Întreținere 

F. Probleme de funcționare 

G. Atenționări - Garanție 

Vă mulțumim pentru achiziționarea difuzorului pentru aromaterapie AURORA, marca madebyzen®.  

Vă rugăm citiți în întregime acest pliant și păstrați-l pentru referințe ulterioare. 

A. Despre AURORA 

Aurora boreală reprezintă acele fascinante lumini polare de culori variate, care apar natural pe cer, în timpul 

nopții polare, în regiunea arctică și Antarctica. Dansul culorilor pe cerul nopții este imitat excelent de către 

difuzorul pentru aromaterapie AURORA. Lumina sa blândă trece delicat de la o culoare la alta, dând încăperii 

o notă astrală și contribuind la efectul de deplină relaxre.  

Dispersând în aer aroma dumneavoastră favorită și împrăștiind în încăpere lumini colorate, AURORA 

transformă orice spațiu într-o oază de calm, integrându-se armonios în orice decor. Lumina poate fi oprită la 

culoarea dorită sau poate fi oprită de tot, pentru folosire pe timpul nopții.  

AURORA funcționează prin adăugarea de apă și ulei esențial în rezervorul său. Apoi, printr-o simplă apăsare a 

butonului, va degaja în atmosferă un fum rece, parfumat, care vă va stimula simțurile și vă va ajuta să vă 

afundați într-o stare relaxată de auto-echilibrare. Se consideră că acesta este cel mai bun mod de a difuza 

uleiurile esențiale pure, căci – în absența căldurii – ele își păstrează proprietățile terapeutice mai mult timp.  

Difuzorul AURORA are posibilitatea de setare a intensității jetului de fum, pe două niveluri: intens și slab. 

Această funcție este potrivită în cazul utilizării uleiurilor mai puternice (Neroli, Ylang-Ylang etc.). O altă funcție 

foarte căutată de utilizatori este cea de setare a intervalului de difuzare: 1 oră, 3 ore, 6 ore. Rezervorul 

generos, cu capacitate de 300 ml apă, permite o folosire continuă de aproximativ 6 ore.  

Folosit fără ulei esențial, vă veți putea bucura de fumul umidificator, care poate contracara într-o anumită 

măsură aerul uscat din încăperi, cauzat de aparatele de încălzire, cele de aer condiționat sau de ventilație.  

Când cantitatea de apă din rezervor scade sub un anumit nivel de siguranță, aparatul se va opri automat din 

funcționare, fiind astfel perfect sigur de a fi folosit.  
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B. Specificații tehnice 

Denumire produs: Difuzor pentru aromaterapie AURORA  

Dimensiuni: ϕ 144 x (h) 136 mm 

Putere: 12W 

Voltaj input: DC 24 V  

Capacitate recipient apă: 300 ml 

Timp de funcționare continuă: 6+ ore 

 

Componente: 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Important de reținut ! 

Plasați întotdeauna difuzorul pentru aromaterapie pe o suprafață plană, lăsând o distanță de cel puțin 60 cm 

de la podea și 10 cm de la perete. NU plasați difuzorul pe mobilă de lemn sau lăcuită, care ar putea fi 

deteriorată de umezeală.   

Scoateți întotdeauna aparatul din priză atunci când îl curățați și/sau turnați apă în el. Folosiți întotdeauna 

cablul electric propriu al aparatului. Asigurați cablul, pentru a evita accidentele și răsturnarea difuzorului. În 

caz de deteriorare a cablului, nu îl mai folosiți și contactați furnizorul de la care ați achiziționat aparatul.  

Înlocuirea cablului de alimentare trebuie făcută doar de furnizorul de la care ați achiziționat aparatul sau de 

către o persoană calificată în acest sens.   

Folosiți întotdeauna un recipient adecvat pentru umplerea rezervorului de apă. Nu încercați niciodată să 

puneți apă direct de la robinet în timp ce acesta curge sau când aparatul e conectat la priza electrică. Nu 

depășiți niciodată linia de marcaj ”Nivel maxim de apă”. Dacă ați turnat prea multă apă, îndepărtați cu grijă 

excesul, turnând afară pe partea indicată de săgeata de pe fundul rezervorului (partea opusă orificiului de 

ventilație), pentru a evita pătrunderea apei la mecanismul interior prin orificiul de ventilație. 

Difuzorul pentru aromaterapie trebuie păstrat și poziționat departe de accesul copiilor sau animalelor de 

companie, pentru a evita pericolul de accidentare. Nu permiteți copiilor să se joace cu aparatele 

electrocasnice. Folosirea aparatului de către copii ar trebui să se facă doar sub supravegherea unui adult. 

1. Orificiu de difuzare  

2. Capac  

3. Marcaj pentru nivelul maxim de apă  

4. Orificiu de ventilație 

5. Marcaj pentru scurgerea apei 

6. Disc ceramic 

7. Rezervor pentru apă 

8. Adaptor curent electric  

9. Fișă pentru conectarea adaptorului de curent electric 
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Acest aparat nu este destinat a fi folosit de către persoane (inclusiv copii) cu dizabilități fizice, psihice, 

senzoriale sau cognitive, sau cu lipsă de experiență și cunoștințe, decât dacă au primit instrucțiuni clare și 

sunt supravegheați de un adult responsabil pentru siguranța lor.  

Poziționați aparatul într-un spațiu larg, pentru a permite vaporilor să se împrăștie în mod egal în spațiul 

înconjurător. Poziționați aparatul departe de alte aparate electrocasnice, mai ales dacă acestea sunt sensibile 

la apă.  

Difuzorul pentru aromaterapie trebuie curățat după fiecare utilizare și trebuie păstrat întotdeauna curat și 

uscat între folosiri. Nu lăsați niciodată apă și uleiuri esențiale în difuzor pe perioade lungi de timp. Nu folosiți 

niciun fel de detergenți, solvenți sau alte produse de curățenie pentru a curăța aparatul. Clătiți cu apă curată 

și ștergeți cu o cârpă uscată și moale.  

Nu încercați să dezasamblați sau reparați produsul. Dacă e necesară inspecția mecanismului intern al 

aparatului, contactați furnizorul.  

Dacă observați ceva neobișnuit, de ex. fum, mirosuri ciudate, zgomote anormale, opriți imediat aparatul, 

pentru a evita producerea vreunui accident. Scoateți aparatul din priză și contactați furnizorul. 

Nu acoperiți niciodată adaptorul de curent și/sau difuzorul de aromaterapie cu nimic (textile, hârtie etc.), 

deoarece blocarea ventilației ar putea duce la producerea unui incendiu.  

Manevrați aparatul cu grijă – deteriorările accidentale nu sunt acoperite de garanție.  

Folosiți apă la temperatura camerei. Se recomandă a se folosi apă dedurizată.  Nu puneți în rezervor nimic 

altceva în afară de apă și uleiuri esențiale pure.  

Introduceți întâi fișa cablului electric în aparat și apoi conectați cablul la priză.  

Nu îndepărtați niciodată capacul în timp ce aparatul funcționează.  

Nu atingeți NICIODATĂ discul ceramic în timp ce aparatul este conectat la curent electric, deoarece ar putea 

surveni accidente grave.  

Nu scufundați aparatul în apă sau alte lichide. Nu curățați aparatul în mașina de spălat vase.  

Dacă aparatul este răsturnat accidental în timpul funcționării, lichidul din interior va curge și ar putea 

pătrunde la mecanismul interior prin orificiul de ventilație. În acest caz, scoateți aparatul din priză și goliți 

rezervorul de apă. Lăsați aparatul să se usuce într-o încăpere bine ventilată pentru aproximativ 24 ore.  

Când e folosită doar funcția de lumini, funcția de auto-oprire nu e valabilă. Lumina trebuie oprită manual de 

la butonul special destinat acestei funcții.  
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C. Instrucțiuni de folosire 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Conectați adaptorul de curent 

electric la orificul special destinat 

lui, de la baza aparatului.  

3. Adăugați apă în rezervor, folosind un recipient 

adecvat, până la linia de marcaj pentru nivel maxim de 

apă. Nu depășiți nivelul maxim de apă admis! Folosiți 

mereu un recipient adecvat pentru umplerea 

rezervorului; NU încercați să umpleți rezervorul direct 

de la robinet în timp ce acesta curge! 

4.  Adăugați 3-5 picături ulei esențial sau 

conform recomandărilor 

aromaterapeutului.  

 

2. Plasați difuzorul pe o suprafață plană, 

în poziție verticală. Îndepărtați capacul, 

ridicându-l.  
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Funcțiile butoanelor  

Prin apăsarea succesivă a butoanelor, următoarele funcții se vor activa: 

Apăsare buton  
Buton difuzare – MIST 

(sus) 
Buton lumină – LIGHT (mijloc) 

Buton TIMER (butonul 
rotund) * 

O dată 
PORNIT – difuzare cu 
intensitate mare (jet 

puternic de aburi) 

PORNIT – se aprinde o lumină 
de veghe, care își schimbă 
gradual intensitatea, de la 
puternic la slab și invers  

Butonul va deveni albastru, 
indicând setarea timpului 

de difuzare la 1 oră 

De 2 ori 
PORNIT – difuzare cu 
intensitate joasă (jet 

mai slab)  

PORNIT -  Luminile colorate se 
aprind și se schimbă alternativ 
printr-un spectru de mai multe 

culori 

Butonul va deveni roșu, 
indicând setarea timpului 

de difuzare la 3 ore 

De 3 ori 
OPRIT – se oprește 

difuzarea 
PORNIT -  Lumina colorată se 
oprește la culoarea respectivă 

Butonul va deveni verde, 
indicând setarea timpului 

de difuzare la 6 ore 

De 4 ori - OPRIT – se sting luminile 
Se revine la difuzarea 
continuă, fără setarea 

vreunui interval de timp.  

*Butonul TIMER se va activa doar dacă difuzarea a fost pornită de la butonul MIST. Pentru siguranță, această 

funcție nu va fi activă dacă nivelul de apă din aparat este scăzut. 

5. Repoziționați capacul. Introduceți 

ștecherul adaptorului în priză. 

Notă: Nu înclinați difuzorul după ce l-ați umplut cu apă.  

Trebuie păstrat în poziție verticală, pentru a evita 

vărsarea apei, fapt ce ar putea duce la stricarea 

aparatului.  

 

Porniți difuzarea de la butonul ”MIST” (cel de sus), iar 

lumina de la butonul ”LIGHT” (cel de la mijloc). 

Intervalul de difuzare poate fi setat de la butonul 

”TIMER”(cel rotund, de jos). 

Nu încercați să goliți 

rezervorul sau să 

adăugați apă în timp 

ce aparatul 

funcționează sau e 

conectat la curent 

electric.  
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Aparatul poate fi folosit doar pentru difuzare (fără lumină) sau doar pentru lumină (fără difuzare). În cazul în 

care se folosește lumina fără difuzare, lumina va fi aprinsă până când este oprită prin apăsarea butonului de 

pornire/oprire lumină (LIGHT) – nu se oprește automat.  

Când apa ajunge la un anumit nivel minim, aparatul se va opri automat (atât difuzarea, cât și lumina), cu 

excepția cazului în care se folosește doar lumina – vezi mai sus.    

D. Caracteristici 

Difuzorul pentru aromaterapie AURORA reprezintă modul ideal de a odoriza încăperile și de a beneficia de 

efectele terapeutice ale uleiurilor esențiale pure. Tehnologia sa ultrasonică modernă presupune vibrații de 

frecvență înaltă, ce descompun apa și uleiurile esențiale în particule microscopice care sunt apoi dispersate în 

aer.  

 Design patentat unic 

 Becuri LED cu consum redus de energie 

 Mini umidificator 

 Difuzor pentru aromaterapie, se recomandă a se folosi cu uleiuri esențiale pure 

 Lampă de veghe – Aparatul poate fi folosit fără difuzare, ideal ca lumină de veghe 

 Funcționare silențioasă 

 Funcție de auto-oprire când apa scade sub un anumit nivel – pentru mai multă siguranță. Notă: 

Această funcție nu este valabilă și pentru modul ”Lumină”. Lumina trebuie oprită manual, de la 

butonul aferent. 

 Ușor de curățat și întreținut 

 

E. Întreținere 

 

 

 

 

1. Apăsați butoanele MIST și LIGHT pentru a opri 

aparatul. Deconectați cablul de alimentare de la priză și 

scoateți fișa acestuia din aparat. 

2. Îndepărtați capacul.  
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Curățați bine aparatul, folosind o pensulă / un bețișor de urechi / o cârpă moale, ușor umede, după care 

ștergeți cu o cârpă uscată, neabrazivă. Nu folosiți materiale abrazive (bureți abrazivi, detergenți abrazivi etc). 

Nu folosiți niciun fel de detergenți, solvenți sau alte produse de curățenie pentru a curăța aparatul. Părțile 

detașabile pot fi spălate cu apă călduță (nu fierbinte). Nu curățați părțile detașabile în mașina de spălat vase, 

sterilizator sau orice alt aparat de curățenie.  

Difuzorul de aromaterapie trebuie curățat după fiecare utilizare. Păstrați mereu aparatul curat și uscat când 

nu e în funcțiune.  

În cazul acumulării de ulei, pentru a curăța folosiți o dischetă demachiantă îmbibată în alcool sanitar.  

 Nu lăsați niciodată apă (cu sau fără uleiuri esențiale) în aparat, pentru perioade mai lungi 

de timp! Acest lucru poate duce la pierderea garanției și poate reduce durata de viață a 

aparatului! 

 Feriți aparatul de lumina directă a soarelui și păstrați-l departe de orice sursă de căldură.  

 Păstrați aparatul în încăperi bine ventilate, cu umiditate normală.  

 Nu expuneți aparatul la temperaturi extreme.  

 

1. Probleme de funcționare 

Simptom Cauza posibilă Soluția 

Aparatul nu scoate abur sau jetul 
de abur este foarte slab 

Aparatul nu e conectat la priză 

Verificați conectarea cablului la 
aparat și conectarea ștecherului la 

priză, porniți aparatul de la butonul 
MIST. 

Cantitatea de apă este sub nivelul 
senzorului de apă 

Adăugați apă în rezervor, având grijă 
să nu depășiți linia de marcaj ”Nivel 

maxim de apă” 

3. Goliți rezervorul, turnând pe partea opusă 

orificiului de ventilație. Nu turnați niciodată apa 

prin dreptul orificiului de ventilație! 

4. Curățați cu atenție aparatul și discul 

ceramic, folosind un bețișor cu vată sau 

o cârpă moale. 
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Cantitatea de apă depășește linia de 
marcaj ”Nivel maxim de apă” (300 ml) 

Goliți apa în exces, având grijă să nu 
turnați prin dreptul orificiului de 

ventilație 

Orificiul prin care iese aburul (vaporii de 
apă +ulei esențial) este blocat / Pe 

suprafața discului ceramic s-a format o 
peliculă de ulei 

Curățați bine aparatul conform 
indicațiilor de mai sus, inclusiv orificul 

prin care iese aburul, interiorul 
capacului și rezervorul de apă. 

Capacul nu este corect poziționat Asigurați-vă că ați pus bine capacul. 

Discul ceramic a atins durata maximă de 
utilizare – 3000 ore de funcționare 

Înlocuiți discul ceramic. 

Aparatul nu pornește 
Nu este suficientă apă în rezervor 

Adăugați apă, dar nu umpleți peste 
nivelul maxim admis. 

Cablul de alimentare nu este conectat 
corect. 

Verificați conectarea cablului la 
aparat și la priză. 

Curge apă din aparat 

Capacul nu este corect poziționat Asigurați-vă că ați pus bine capacul. 

Aparatul a fost răsturnat sau a căzut. 

Scoateți aparatul din priză și goliți 
rezervorul de apă. Lăsați aparatul să 

se usuce într-o încăpere bine 
ventilată pentru aproximativ 24 ore. 

Temperatura este prea joasă sau este 
umiditate prea ridicată în încăpere 

În aceste condiții, aburul se poate 
transforma, prin condens, în picături 

mici de apă. 

 

Intensitatea și cantitatea aburului pot varia, dar acest lucru nu este neobișnuit și nu trebuie considerat 

viciu. Anumiți factori pot influența acest lucru, ca de exemplu tipul de apă folosit, umiditatea, 

temperatura, curenții de aer etc.  

2. Atenționări – Garanție 

Acest produs are o garanție de 12 luni de la data cumpărării, în condiții de exploatare normale și conforme cu 
acest manual, pentru orice vicii de fabricație. Avariile accidentale nu sunt acoperite de garanție. Dacă apar 
defecțiuni în perioada de garanție, vă rugăm să luați legătura cu furnizorul – www.earome.ro. 

Uleiurile corozive, precum Citronella și altele, pot deteriora aparatul dacă sunt lăsate în rezervor. Acest tip de 
deteriorare nu este acoperit de garanție. 

La furnizorul de la care ați achiziționat aparatul, găsiți și discuri ceramice de înlocuire a celor inițiale. Discurile 
ceramice sunt considerate consumabile, prin urmare nu sunt acoperite de garanție.  

Difuzorul de aromaterapie trebuie curățat după fiecare utilizare.  

Important!     

Conform Directivei 2002/96/CE privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice (DEEE), acest aparat 
nu ar trebui aruncat împreună cu deșeurile menajere. La sfârșitul duratei de utilizare trebuie să îl predați unui 
centru de colectare adecvat.  
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Vă dorim să aveți cât mai multe clipe magice în compania difuzorului dumneavoastră pentru aromaterapie 

și a uleiurilor esențiale ZeNN!  


