
 

Hartelijk gefeliciteerd met de aankoop van uw diffuser!  

 
Gebruiksaanwijzing 
Installeer uw diffuser zoals de Engelse gebruiksaanwijzing aangeeft. Zorg ervoor dat, 
wanneer uw diffuser een plastic tuitje met klepje heeft, de opening van het tuitje aan de 
kant van de sensor zit. (LET OP: onderdelen kunnen ook aan de buitenkant van het 
piepschuim zitten.) 
 
Als er sprake is van een plastic mistmaker (plastic tuitje): Het misteffect is verstelbaar door 
het klepje naar beneden of boven te plaatsen. Indien het klepje naar beneden staat komt er 
neerwaartse mist. Indien het klepje naar boven staat komt er meer mist rondom vrij. 
 
De draad trekt u door de daarvoor gemaakte opening welke u kunt afsluiten met het witte 
afsluitdopje. Sluit deze aan op de adapter. 
Vul de diffuser bij voorkeur met demi-water, dit zorgt voor een langere levensduur van uw 
diffuser i.v.m. kalkaanslag door gebruik van kraanwater. 
 
Het water 3 à 4 cm over de mistmaker heen laten komen. Echter het waterniveau moet 
onder het aangeduide rode streepje blijven. 
Als het waterniveau te laag is gaat de LED verlichting rood knipperen, dus op tijd bijvullen. 
Wanneer niet op tijd wordt bijgevuld, kan het pompje kapot gaan. 
 
Vul de diffuser regelmatig met schoon (demi) water. Zorg ook dat het pompje goed schoon 
blijft. Wij raden aan om alles eens in de 7 dagen goed door te spoelen en schoon 
(demi)water toe te voegen. 
 
Uw diffuser is klaar voor gebruik. U kunt 4 tot 6 druppels essentiële olie toevoegen indien 
gewenst. Wanneer u olie gebruikt, zorgt u er dan voor dat u het pompje eens in de 3-4 
dagen doorspoelt. De olie kan er namelijk voor zorgen dat de pomp verstopt raakt. 

 
 
Let op:  
De diffuser verspreidt koude stoom/mist. Deze kan nevel achterlaten. Zet daarom de 
diffuser niet in de buurt van elektriciteit. Plaats de diffuser op een waterbestendige 
ondergrond. 
 
 
 
 
 


