
1 
 

M779/ X-H05                                                      94307 

USB KLEINE ULTRASONE BEVOCHTIGERS MET ATMOSFEER LAMP  

Gebruiksaanwijzing 
 

LEES DEZE GEBRUIKSAANWIJZING ALSTUBLIEFT VOOR HET EERSTE GEBRUIK, BEWAAR 
DEZE GEBRUIKSAANWIJZING OP EEN VEILIGE PLEK VOOR TOEKOMSTIGE REFERENTIE! 

 
WAARSCHUWINGEN   

1. Als u de voedingskabel van het toestel uit het stopcontact trekt, trek dan aan de stekker, niet aan 
de kabel. 

2. Zorg ervoor dat de gleuf van de stroomaansluiting droog is voordat u het apparaat gebruikt. 

3. Het apparaat moet uit het stopcontact getrokken worden: 
 als er een probleem is tijdens de bediening; 
 alvorens het te monteren of demonteren; 
 wanneer u klaar bent met het apparaat te gebruiken. 

4. Gebruik het apparaat niet wanneer het tijdens de bediening niet juist werkt of indien de 
stroomkabel of stekker beschadigd is. 

5. Probeer het apparaat nooit zelf uit elkaar te halen of te herstellen. Breng uw apparaat naar een 
erkend servicecentrum.Alle reparaties moeten worden uitgevoerd door een gekwalificeerde 
technicus. 

6. Uit de buurt houden van warmtebronnen, direct zonlicht, vochtigheid, water en andere 
vloeistoffen. 

7. Gebruik het niet bij hoge temperatuur. 

8. Dompel het apparaat niet onder in water of andere vloeistoffen. 

9. Stel het niet bloot aan stevige impact en gooi er niet mee. 

10. Niet laten vallen, kortsluiten, aanpassen, uit elkaar halen of doorboren. 

11. Het is geen speelgoed. Blijf uit de buurt van kinderen en mensen met verminderde fysieke, 
zintuiglijke of mentale capaciteit buiten bereik. 

12. Kantel de luchtbevochtiger niet tijdens het gebruik. 

13. Blijf uit de buurt van houten, nylon of ontvlambare oppervlakken, radiatoren, andere 
warmtebronnen. 

14. Plaats het apparaat niet in de buurt van ventilatoren, airconditioners of andere apparaten, omdat 
de werking lucht moet verplaatsen. Al deze apparaten voorkomen de productie van sproeien. 

  
PRODUCTBESCHRIJVING 
 

 

1. Dekking 

2. Kleurverandering LED 

3. Sproeier schakelaar 

4. Absorberende katoenen staaf

5. Sproeier uitgang 

6. Lichtensleutel 

7. Bronnen 
8. Waterreservoir 
 

  
Accessoire: 1 x USB-kabel 
(meegeleverd)  
 
Technische specificities 
5V   0,5A   2,5W  
 
Capaciteit van de Waterreservoir: 
250ml 
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HANDELINGEN 
 

1. Plaats de luchtbevochtiger op een droog, vlak en stabiel oppervlak, ten minste 10 
cm van muren of voorwerpen 

2. WATERRESERVOIR VULLING: Draai het dekking tegen de klok in om het 
dekking te openen. Verwijder het deksel. Voeg natuurlijk mineraalwater of 
leidingwater toe aan de tank. 
Voeg indien gewenst 1 of 2 druppels etherische olie toe. 

Voeg geen gezuiverd of gedestilleerd water toe, anders is het sproeireffect laag 
en bouwt het water zich op in het Sproeier mondstuk. 

      Plaats het dekking en draai de klok mee om het deksel vast.  

3. SCHAKELEN AAN: Gebruik de meegeleverde USB-kabel om de 
luchtbevochtiger aan te sluiten op de USB-poort van een computer of de 
meegeleverde adapter om verbinding te maken met het gebied 

4. SPROEIER FUNKTION : Druk eenmaal op de sproeirschakelaar om een continue sproeir te 
krijgen. Druk nogmaals op een intermitterende sproeir van 5 seconden. 

5. LED LICHTEN KLEURVERANDERING: Druk eenmaal om de LED in te schakelen; De LED is 
blauw. Druk een tweede keer: wordt geel, een derde keer: paars, een vierde keer: groen en een 
vijfde keer: LED-scherm 4 kleuren per kwartaal.  

      Druk voor de zesde keer om de LED uit te schakelen.  
 

 
Opmerking: De luchtbevochtiger wordt na 4 uur gebruik automatisch gedeactiveerd om schade 
aan het product te voorkomen als gevolg van de afwezigheid van verdampt water. 
 

Katoenen staaf/geïnstalleerd bronnen  
De bronnen wordt aan de onderkant van het kanaal geïnstalleerd om het katoenen staaf te 
ondersteunen. 
Verlies de bronnen NIET bij het installeren of vervangen van het wattenstaafje. De bronnen moet 
zich in het kanaal voor installatie. 
 
INFORMATIE OVER HET GEBRUIK VAN ETHERISCHE OLIËN 

 Bewaar etherische oliecontainers op een droge plaats, weg van warmte, zon en 
licht. 

 Etherische oliën kunnen worden geconcentreerd. Gebruik ze voorzichtig, handhaaf 
de dosis. 

 Buiten het bereik van kinderen en dieren houden. 
 Niet doorslikken. 
 Sluit het deksel na gebruik omdat de essentiële oliën zeer vluchtig zijn en het 

aroma kan ontsnappen. 
 

REINIGING EN ONDERHOUD 
 

 DOMPEL UZELF NIET ONDER IN WATER OF EEN ANDERE VLOEISTOF. 

 GEBRUIK GEEN SCHUURMIDDELEN OF SCHOONMAAKMIDDELEN. 

 HAAL VOOR HET REINIGEN DE USB-KABEL LOS ALS DEZE IS AANGESLOTEN. 
 
Veeg de buitenkant schoon met een schone, droge, niet-donzige doek. 
 
Reiniging waterreservoir: Leeg na gebruik het resterende water in de tank om de ophoping van bacteriën 
te voorkomen. Bevochtig een doek in een lauwwarme wateroplossing met een beetje vloeibaar wasmiddel. 
Elimineer overtollig vocht en maak het interieur schoon; afspoelen met helder water. Droog met 
keukenpapier. 
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Reiniging katoenen staaf: Omdat het water filtert en de mist vrijgeeft uit schoon water om ervoor te 
zorgen dat u gezondere lucht inademen. Maak regelmatig schoon als u het regelmatig gebruikt, verwijder 
het wattenstaafje en dompel het gedurende 1 minuut in water en plaats het vervolgens in de katheter.  

 

Reiniging van kalkaanslag 
- Vul het waterreservoir met water met een kleine hoeveelheid witte azijn. 
- Laat 15 minuten staan, spoel dan goed af en droog goed af. 
 
Opslag:Bewaarhetproductopeenlage,drogeenluchtigetemperatuur. 

LET OP: U mag dit apparaat niet wegdoen met uw huishoudelijk afval. Uw gemeente heeft een 
speciaal inzamelsysteem opgezet voor dit soort producten. Vraag op uw gemeentehuis waar zich 
de speciaal hiervoor bestemde containers bevinden. Elektrische en elektronische producten 
bevatten namelijk bestanddelen en stoffen die gevaarlijk kunnen zij voor het milieu of voor de 
volksgezondheid en moeten worden gerecycled. Dit pictogram geeft aan dat de elektrische en 
elektronische apparatuur speciaal moeten worden ingezameld. Het pictogram bestaat uit een 
doorkruiste container op wielen. 
 
Geïmporteerd door EML – Prodis Merk, 1 rue de Rome, 93110 Rosny-sous-Bois, Fankrijk/ Gemaakt 
in de VRC 
Op de markt gebracht door EUROtops Versand GmbH, Elisabeth-Selbert-Str.3, D-40764 
LANGENFELD, Duitsland 

 

 

 


