
AIR DIFFUSER

BAMBOO

BRUGSMANUAL



Den vil bidrage med at opfriske luften, stimulere lugtesansen og løfte vel-
væren i dit hjem. I denne manual kan du læse, hvordan du bruger samt 
passer godt på Bamboo. Vi beder dig læse instruktionerne grundigt, før 
du tager din diffuser i brug. Vi yder ingen garanti, hvis skader sker pga. 
forkert håndtering. Du er selv ansvarlig for at passe på diffuseren. Det 
er et ‘sensitivt’ apparat, som ikke tåler overbrug (brug ikke over 8 timer i 
træk) eller uhensigtsmæssig behandling.  Der er 1 års garanti på din dif-
fuser, så gem derfor din kvittering.

Tillykke med din air diffuser

Din diffuser er lavet af ægte bambus og BPA-frit plastik. Og så anvender 
den LED-lys. Hvis du er en ’duftelsker’ ligesom os, sparer Bamboo dig for 
mange forurenende duftlys mm. og den holder igen og igen. Det eneste 
du behøver er postevand og  eventuelt et par dråber æterisk olie. Bam-
boo bruger ultralyd-teknologi som forvandler vand til ultra-fin damp der 
frigives i luften. Hvis du tilføjer æteriske olier, vil den derfor straks blive 
spredt uden at de brændes af. Din diffuser er til indendørs brug og du kan 
bruge den i soveværelset, stuen, på kontoret, eller hvor du ellers har brug 
for et mere opfrisket og afslappende miljø. 
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1 Placér diffuseren et jævnt sted, der kan tåle fugt.

2 Tag låget af diffuseren.

3 Sæt adapteren til din diffuser i bunden, men vent med at sætte den i 
en stikkontakt endnu.

4 Brug en målekande til at hælde vand i vandtanken. Hold aldrig diffuse-
ren ind under en åben vandhane! Du må fylde op til ”MAX”-linjen som 
er markeret inde i tanken. Der må ikke fyldes mere vand i.

5 Hvis du ønsker duft i diffuseren, dryp 2-6 dråber ren, æterisk olie ned 
sammen med vandet. Du kan her styre, hvor stærk duft du vil have.

6 Sæt låget på diffuseren igen og sæt stikket i stikkontakten.

7 Tryk på damp-knappen (venstre knap) for at starte diffuseren. Tryk på 
lys-knappen (højre knap) for at tænde lyset. Se alle indstillingsmulig-
hederne for diffuseren under punktet Damp og Lys.

Sæt igang!
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Damp

Dampen styres med venstre knap

1. tryk: Damp tænder - Kører konstant til tom tank - Lys i ’ON’ diode

2. tryk: Intervaller aktiveres (á 20 sek.) - Gult lys i ’INT’ diode

3. tryk: Diffuseren vil slukke for dampen - Lyset slukket i dioder

Sæt timer med midterste knap

Som udgangspunkt kører diffuseren til tanken er tom (ca. 7 timer). 
Efter du har tændt dampen, kan du aktivere en timer.

1. tryk: Diffuseren kører 1 time (lys i ’1H’).

2. tryk:  Diffuseren kører 2 timer (lys i ’2H’).

3. tryk: Timer-funktionen deaktiveres (lyset slukkes i ’2H’).

ON INT 1H 2H

ON INT 1H 2H



Lys

Lyset styres med højre knap

1. tryk: Lyset tænder og skifter langsomt farve

2. tryk: Stopper på den aktuelle farve

3. tryk: Lyset slukker

Æterisk olie og duft

Vi har et stort udvalg af naturlige æteriske olier - her-
under også kombinationer af flere forskellige udtræk. 
Gå på opdagelse i vores duft-univers eller lav din egen!
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Vi anbefaler, at du rengør diffuseren med jævne mellemrum - gerne 1 
gang om ugen, hvis du bruger den hver dag. Hvis du vil skifte olie, bør du 
også følge denne procedure. Olie kan over tid ophobe sig på ultralydspla-
den. For at sikre den længst mulige levetid for din diffuser, bør du derfor 
følge denne procedure jævnligt: 

1 Sluk diffuseren - afbryd strømmen fuldstændig.

2 Tag låget af og tøm for vand af hældesiden.

3 Fyld vandtanken med lunkent postevand. Undgå at få vand ind i inds-
uget (den høje søjle inde i vandtanken).

4 Den lille ultralydsplade i bunden af tanken er følsom - Pas på denne! 
Rengør forsigtigt denne med en vatpind.

5 Tøm vandtanken af hældesiden. Tør nu vandtanken med en ren klud. 
Ydersiden af diffuseren kan aftøres med en fugtig klud.

6 Hvis der er kalkaflejringer i vandtanken, gentager du fra trin 3  og til-
sætter 1 tsk. eddike eller citronsyre. Lad det virke 1 min. og gå til trin 4.

Virker din diffuser ikke, kan det skyldes, at du... A) ikke har tilkoblet 
strøm. B) ikke har fyldt vand i tanken. C) har fyldt for meget vand i tanken. 
D)  har fyldt for koldt eller varmt vand i tanken. Det skal være lunkent. E) 
skal rengøre diffuseren (se ovenståene procedure). F) At noget blokerer 
indsuget under diffuseren - rengør/tør bunden (9). G) Prøv at tør låget for-
sigtigt af på den indvendige side for at fjerne kondensvand.

Hvis diffuseren stadig ikke virker, prøves denne procedure: 1) Frakobl 
strøm. 2) Hæld al væske ud af din diffuser (af hældesiden). 3) Ryst diffu-
seren forsigtigt, men bestemt, fra side til side. 4) Stil diffuseren til at tørre 
i 24 timer og prøv den igen.

Rengøring

Deffekt diffuser?



 ! Brug kun postevand og udelukkende naturlige æteriske olier. Fyld 
vand på diffuseren med en målekande eller lille flaske.

 ! Når du skal tømme din diffuser for vand, så hæld altid fra siden hælde-
siden modsat indsuget! Se nedenstående illustration.

 ! Rør aldrig den lille cirkel i bunden af tanken (ultralydspladen) - det kan 
ødelægge din diffuser. Den kan forsigtigt gøres ren med en vatpind. 
Brug ikke skarpe eller spidst genstande til at rengøre.

 ! Der må aldrig komme væske ned i indsuget som placeret øverst på den 
høje søjle inde i vandtanken.

 ! Tilt, ryst eller flyt aldrig diffuseren, mens der er væske i tanken.

 ! Du må ikke bruges rengørings-, opløsnings- eller slibemidler til ren-
gøring.

 ! Brug kun den originale adapter, som følger med diffuseren.

 ! Din diffuser udskiller fugt. Placér ikke diffuseren i, på eller i nærheden 
af fugt-følsomme objekter.

 ! Når vandtanken er tom, vil diffuseren automatisk slukke.

 ! Brug aldrig kogende eller meget koldt vand i din diffuser. Brug lunkent 
vand.

 ! Rumtemperatur, vandtemperatur og luftfugtighed har indflydelse på 
mængden af damp der kommer ud af damp-udgangen (1). Når diffuse-
ren er ny, skal den køre 15-30 minutter, før den virker optimalt.

Vigtige advarsler

HÆLDE-SIDE

Når du skal tømme 
din diffuseren for 
vand, skal du altid 
hælde af hældesiden! 
Det er modsat af 
indsug-søjlen.
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