
NL – LUCHTREINIGER & AROMAVERNEVELAAR 
 

Let op, om te beginnen 
Wanneer u voor het eerst het product gaat gebruiken, stopt u de absorberende 
katoenen stick in de aangegeven hoeveelheid water. Wacht tot die maximaal water 
heeft geabsorbeerd en zinkt, om zo het beste resultaat te krijgen. 
 
Prestaties en functies 
De HMZ automatische chip verstuift puur water zonder wit poederfenomeen. Het 
licht aanraken van het contact kan onmiddellijk een heerlijk frisse lucht verspreiden 
en de gewenste ruimte bevochtigen. 
Het van kleur veranderende LED licht geeft een aangename sfeer. 
Eigenschappen: vernevelingsstuk voor speciale behandeling, corrosiebestendig, 
zuurbestendig, alkali weerstand, geschikt voor allerlei PH water. 
 
Installeren (zie fotoreeks hieronder) 
Gebruik één hand om het bevochtigingsgedeelte van het onderste stuk vast te houden, de andere hand houdt de bovenkant van het 
toestel vast en draait tegen de klok in om het te openen. Plaats de veer eerst in de bodem van het onderste stuk en plaats vervolgens het 
absorberende katoen erin; neem dan het bovenste stuk van het toestel op en lijn de kop uit met het middengedeelte van het blootgestelde 
gedeelte van absorberend katoen, richt naar het middengedeelte en sluit het toestel met de klok mee.  
Wanneer u een klik hoort, is het apparaat geïnstalleerd. 
Steek de usb-stekker van het netsnoer in de bijhorende adapter en in een stopcontact of computer.  
Het apparaat zal nu in stand-by modus komen. 
Vul het waterreservoir (of bevestig de standaard waterbeker) met geschikt water, en plaats de bevochtiger in de houder. Druk één keer 
zachtjes op de startknop (de statuslampring is gradiënt), en het toestel is ingeschakeld (werkmodus). De tweede druk op de knop is om de 
lichten uit te schakelen, de derde keer de toets aanraken is om het toestel helemaal uit te schakelen. 
Bij een 1e gebruik, of na lange tijd het toestel niet gebruikt te hebben, vormt er zich de eerste 3 minuten geen nevel; dit is een normaal 
verschijnsel. Eens het absorberend katoen voldoende water opgenomen heeft, zal dit water naar de verstuivingchip geleid worden en zal 
de vernevelaar in functie treden. 
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Opletten 
Deze machine gebruikt de voedingsspanning DC5V, zorg ervoor dat u de bijpassende stroomadapter voor dit toestel kiest. 
De vernevelaar moet op een plaats buiten het bereik van kinderen worden bewaard. 
Vul alsjeblieft met vers water (gezuiverd water is hier perfect voor) om ervoor te zorgen dat de nevel goed wordt schoongemaakt; gebruik 
ook geen te heet water. 
Gebruik geen scherp of hard voorwerp om de vernevelingchip aan te raken om schade aan het oppervlak ervan te voorkomen. Om het 
verstuivingsstuk schoon te maken, gebruikt u een zachte vochtige doek. 
Als het toestel korte tijd niet wordt gebruikt, ontkoppel dan de stroom. Als het toestel langere tijd niet wordt gebruikt (langer dan 3 
dagen), haal het toestel dan uit het waterreservoir, droog het af en bewaar het op de juiste plaats. 
Veeg het apparaat met een zachte doek schoon, zo sijpelt geen water in het bovenstuk van het toestel. Het is verboden het hele toestel in 
vloeistof onder te dompelen. Gebruik geen benzine, alcohol of andere organische oplosmiddelen. 
Als de voedingskabel beschadigd is, of bij andere uitzonderlijke omstandigheden, dient deze door een professionele persoon te worden 
gerepareerd. 
Het regelmatig reinigen van de automatiseringschip en het veranderen van het absorberend katoen is belangrijk om de levensduur van het 
toestel te verlengen. 
Vermijd om het toestel zonder water te laten werken; dit zal de levensduur van het toestel beïnvloeden en/of het beschadigen. 
Dit product mag alleen voor rechtmatige doeleinden gebruikt worden. 
U kan, naar wens en voorkeur, ook enkele druppels aroma toevoegen, eens het toestel aan het vernevelen is. 
 



Opmerkingen 
Als de bovenkant van het toestel per ongeluk in het water komt te zitten, volg dan de onderstaande stappen: 

• Schakel het apparaat uit en trek het netsnoer uit. 

• Schroef de bovenkant van het toestel los en trek het absorberende katoen eruit. 

• Schud de bovenkant van het toestel voorzichtig en laat het water dat erin gesijpeld is zo snel mogelijk weglopen. 

• Plaats het toestel veilig aan de kant en laat het 24 uur in open lucht drogen. 
 
Indien defecten 

Wanneer een defect optreedt, controleer dan het volgende: 

Na het aanzetten, indien 
het apparaat niet werkt. 

Controleer of het product is aangesloten op de adapter, en check of de voedingsadapter en het apparaat 
correct zijn aangesloten. 
Controleer of de voedingsadapter overeenkomt met de specificatie van de voedingsadapter. 
Controleer of de container gevuld is met water en of het water op de juiste manier aan het absorberende 
katoen raakt; als er water te kort is, voeg dan een geschikte hoeveelheid water toe. 

Het apparaat vernevelt 
niet, of niet zoals normaal. 

Wanneer de verstuivingchip verontreinigd is, reinig dan de verstuivingchip. 
Als absorberende katoenen verontreinigingen of veroudering serieus zijn, vervang dan het absorberende 
katoen en maak het watergat schoon. 
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