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Introduktion

Användning

Fyll på 2,5 dl rent, filtrerat vatten i kärlet. Vattnet ska nå upp till 

den översta nivån på indikatorn på kärlets sida. Tillsätt 15–20 

droppar av en enkel eterisk olja eller blandning med eteriska 

oljor. Anslut adaptern till uttaget på spridarens baksida och till 

ett strömuttag för hushållsel. Slå inte på strömmen till spridaren 

förrän skålen har fyllts med vatten enligt anvisningarna.



Specifikationer
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Yttermått   17.5cm * 15cm * 11cm
Transformator  110V/24V/750mA:    
   220V/24V/750mA
Maximal driftsspänning 24V/750mA
Maximal inmatning  18W
Driftsfrekvens  1.7MHZ
Spridningshastighet  50~60
Partikelstorlek  Ca. 3 mikrometer

Reglage   

*på-/avströmbrytare
* reglage för uteffekt i mitten; vrid medsols för att öka uteffekt,  
 vrid motsols för att minska
* Timer-strömbrytare (5 inställningar)
1 Arbetar kontinuerligt till dess låg vattennivå är uppnådd och  
 går då automatiskt till stoppläge
2 Arbetar kontinuerligt i 2 timmar och går då automatiskt går  
 till stoppläge
3  Sprider i 15 sekunder och vilar i 40 sekunder
4  Sprider i 30 minuter och vilar i 15 minuter

Tillbehör   Luftfuktare, transformator, sprid 
   ningsmun stycke, lock 
Vattennivå   0,5 cm under vattenblockerande  
   lock
Stopplägets vattennivå Drivs med 1,3 cm vatten i 
   behållaren
Behållarens kapacitet  250 ml



Felsökning Gör-det-själv

Problem Lösning

Maskinen fungerar inte när 
den är påslagen

1 Kontrollera att kontakten är 
ordentligt isatt i uttaget baktill på 
maskinen

2 Kontrollera att kontakten är 
ordentligt isatt i vättuttaget

3  Kontrollera att vattennivån 
är korrekt och det finns vatten i 
behållaren

Ingen spridning eller lägre än 
vanligt

1 Kontrollera att vattennivån är 
korrekt

2 Kontrollera att vattennivåns 
givare inte är blockerad

3  Kontrollera om omvandlaren 
är ren: använd inte något 
rengöringsmedel 
(se anvisningar)

4 Justera uteffektens reglage

5  Kontrollera om det övre locket 
är ordentligt påsatt

6 Starta maskinen igen
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Produktegenskaper

Säkerhet Ingen risk för överhettning och/eller explosion 
eftersom den kalla imman som genereras inte har 
någon låga eller någon slags hetta

Användarvänlig Du kan ställa in uteffekt och tid enligt din egen 
personliga önskemål

Drift När enheten är fylld kan den arbeta i upp till 5 
timmar

Digitalt 
reglage  

För att spara energi och förlänga produktens liv 
har ett digitalt reglage utformats för att stoppa 
enheten när vattnet är under rekommenderad 
vattennivå

Funktioner  Kan användas som luftfuktare, spridare och 
luftrenare

Egenskap Speciell nattlampa installerad



Beskrivning av delar

1. vattenblockerande lock
2. indikator för ström på
3. på-/avströmbrytare
4. timer
5. uteffekt
6. tidsreglage
7. spridarmunstycke
8. vattennivågivare
9. lock
10. vattentank
11. omvandlare
12. huv


