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Zahvaljujemo se vam za nakup razpršilnika 

ZenKey, prvega razpršilnika dišav, ki se 

napaja preko vhoda USB. 

Uporabljate ga lahko doma ali v pisarni, lahko 

pa ga tudi vzamete s seboj na pot. 

 Naj bo vsak dan svež in svetel. 

Pred prvo uporabo razpršilnika ZenKey 

pozorno preberite navodila za uporabo in 

vzdrževanje.  

1. Razpršilnik ZenKey 

2. Vložek za olje 

3. Stenj 

4. Kapalka 

5. Uporabniški priročnik 

A. Izhod za meglico 

B. Časovnik  

Seznam delov 

Prva uporaba 

1. Odstranite pokrov 

predala za vložek na 

zadnji strani razpršilnika. 

2. Odstranite vložek. 

3. Odvijte stenj in s pomočjo 

priložene kapalke napolnite 

vložek z eteričnim oljem Gisa 

Wellness. 

4. Privijte stenj, obrnite 

vložek s stenjem navzdol in 

ga pridržite v tem položaju 

vsaj 5 sekund. 

5. Vstavite vložek v predal, 

kot prikazuje slika – s 

spodnjim delom naprej, tako 

da je stenj obrnjen proti 

vibracijski ploščici. 

6. Zaprite pokrov predala za vložek.      

Razpršilnik je pripravljen za uporabo. 

7. Vklopite razpršilnik v vhod USB. 

8. Prižgala se bo lučka, ki označuje, da   

razpršilnik deluje. 

9. Razpršilnik bo začel oddajati meglico  

10. S časovnikom (B) nastavljate 

dolžino premora med pršenji meglice: 

40 sekund (III), 80 sekund (II) ali 210 

sekund (I). 

Tako lahko prilagajate delovanje 

razpršilnika glede na velikost prostora 

in jakost dišave. 

11. Ko razpršilnika ne uporabljate, zlasti 

če ga uporabljate v avtomobilu, ga vedno 

Polnjenje  

Razpršilnik ZenKey je zasnovan za 

uporabo s posebnimi eteričnimi olji družbe 

Gisa Wellness. 

Da bi napolnili vložek, ga preprosto 

odstranite iz predala in ga s pomočjo 

priložene kapalke napolnite z  eteričnim 

oljem. 

Vedno očistite razpršilnik po vsakem daljšem obdobju neuporabe in vsakič, ko 

zamenjate eterično olje. 

Očistite razpršilnik po naslednjem postopku: 

1. Izklopite razpršilnik iz vhoda USB in odstranite vložek. 

2. S pomočjo priložene kapalke na notranji in zunanji del vibracijske ploščice kapnite 

2 ali 3 kapljice alkohola. 

3. Vklopite razpršilnik v vhod USB in preverite, ali se je prižgala modra lučka, ki 

označuje, da razpršilnik deluje.Pustite razpršilnik nekaj minut delovati, dokler ne 

neha oddajati meglice. Nato lahko razpršilnik izključite in vstavite vložek nazaj v 

predal. 

 Očistite vložek in stenj po naslednjem postopku: 

1. Odstranite vložek iz predala. 

2. Odvijte stenj. 

3. Očistite vložek in stenj z razmaščevalnim čistilom. 

4. Operite vložek in stenj s toplo vodo. 

5. Vložek in stenj sta pripravljena za uporabo. 

Nega in vzdrževanje 

Opozorila 

Le za priključitev v vhod USB. Nikoli ne priključite razpršilnika na kakršen koli drug vir 

napajanja. 

Hranite zunaj dosega otrok in živali. Razpršilnik ni igrača. 

Priporočamo, da pred uporabo eteričnega olja vedno preberete navodila in opozorila 

na njegovi embalaži. Močno odsvetujemo uporabo eteričnih olj, ki vsebujejo PEG-40 

hidrogenirano ricinusovo olje oziroma so narejena na osnovi ricinusovega olja, saj 

lahko resno poškodujejo razpršilnik. 

Razpršilnik smejo uporabljati samo odrasle osebe. 

Ne uporabljajte razpršilnika pri prenizki ali previsoki temperaturi. 

Priporočamo, da razpršilnik uporabljate samo pri temperaturi med 5 in 38 °C. 

Če v razpršilnik vdre voda ali prah, se lahko poškoduje. 

Reševanje težav 

Razpršilnik ne oddaja meglice: 

– Preverite, ali gori modra lučka. 

– Preverite, ali je vložek pravilno vstavljen. 

– Preverite, ali je vložek poln. 

– Očistite vibracijsko ploščico skladno z navodili za nego in vzdrževanje. 

– Če ste ravnokar napolnili vložek, lahko traja nekaj minut, da se stenj 

popolnoma prepoji z eteričnim oljem. 

– Če je eterično olje oziroma dišava pregosta, razpršilnik ne bo deloval. 

Priporočamo, da uporabljate le eterična olja Gisa Wellness. 

Razpršilnik oddaja zelo redko meglico: 

– Gostota meglice je odvisna od gostote eteričnega olja. Gostejše, kot je olje, 

redkejša bo meglica. 

Iz razpršilnika uhaja olje: 

– Preverite, ali je stenj dobro privit v vložek. 
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Garancijska izjava 

Družba Gisa S.r.l. izjavlja, da je bil izdelek preizkušen in odobren za 

uporabo skupaj z namenskimi eteričnim olji Gisa Wellness. Družba 

Gisa S.r.l. jamči, da za izdelek velja garancijsko obdobje 2 let.  

Za brezplačno popravilo v garancijskem obdobju se obrnite na 

Medisanus d.o.o. , poslovalnica Tržaška cesta 134, 1000 Ljubljana  

Telefon 0132 00 809 

Če v garancijskem obdobju pride do okvare, razpršilnik skupaj z 

embalažo, priloženo opremo in računom dostavite pooblaščenemu 

serviserju družbe Gisa S.r.l. 

 Garancija zlasti ne pokriva okvar in poškodb zaradi: 

– Padca ali napačne uporabe, kar med drugim vključuje neuporabo 

izdelka za predvideni namen, uporabo, ki ni skladna z navodili v 

uporabniškem priročniku, ter neupoštevanje navodil za nego in 

vzdrževanje. 

– Uporabe izdelka skupaj z dodatno opremo ali eteričnimi olji, ki jih ni 

odobrila družba Gisa S.r.l. 

– Požara, potresa, nevihte, poplave, razjedanja in naravnih katastrof, 

na katere družba Gisa S.r.l. ne more vplivati. 

– Nepooblaščenih posegov v izdelek. 

Če družba Gisa S.r.l. popravi ali nadomesti izdelek, za popravljeni ali 

nadomestni izdelek velja garancija do izteka prvotnega garancijskega 

obdobja. 

Tehnični podatki 

Napajanje: 4,5–5 V/5–300 mA.  

Način delovanja: hladna meglica z ultrazvočnim vibriranjem . 

 

 


