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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 Basic. Vi beder dig læse instruktionerne grundigt, før du 

tager din diffuser i brug. Vi yder ingen garanti, hvis skader sker pga. for-

kert håndtering. Du er selv ansvarlig for at passe på diffuseren. Det er et 

‘sensitivt’ apparat, som ikke tåler overbrug(brug ikke mere end 8 timer i 

træk).

Tillykke med din air diffuser
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1 Placér diffuseren et jævnt sted, der kan tåle fugt.

2 Tag toppen/låget af din diffuser - det skal drejes af mod uret.

3 Sæt adapteren til din diffuser i bunden, men vent med at sætte den i 
en stikkontakt endnu. Sæt stikket helt i bund og få ledningen gennem 
ledningkanalen i bundden af diffuseren, så den kan stå plant og stabilt.

4 Brug kande til at hælde vand i vandtanken. Hold aldrig diffuseren ind 
under en åben vandhane! Du må fylde op til ”MAX”-linjen og ikke me-
re. Dvs. max 100 ml. vand. Brug lunkent postevand.

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

6 Drej toppen på diffuseren igen og sæt stikket i stikkontakten.

7 For at starte dampen, skal man trykke Mist-knappen ind 1 sekund.  
Tryk igen på denne knap og vælg det ønskede interval. Se lysdioden. 
For at slukke dampen holdes knappen inde 1 sekund igen.

8 Tryk på lys-knappen (venstre) for at tænde lyset. Tryk igen for at ned-
tone lyset en anelse. Husk at slukke lyset igen, når diffuseren selv har 
slukket for dampen.

Sæt igang!



Damp

Dampen styres med højre knap

Lys

Lyset styres med venstre knap

1. tryk: Lyset tænder

2. tryk: Lyset nedtones

3. tryk: Lyset slukker

Husk at slukke lyset, når diffuseren slukker

For at tænde og slukke: Hold mist knappen inde 1 sek.

1. tryk: 30 minutter

2. tryk: 60 minutter

3. tryk: 120 minutter

4. tryk: 180 minutter
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Vi anbefaler, at du rengør diffuseren jævnligt - gerne 1 gang om ugen, hvis 
du bruger den hver dag. Olie kan over tid ophobe sig på ultralydspladen. 
Hvis du vil skifte olie, bør du også følge proceduren: 

1 Sluk diffuseren - afbryd strømmen fuldstændig.

2 Tag toppen af. Hvis der er vand i tanken, tøm nu fra ”drain-side” (se pil 
i bunden af tanken).

3 Fyld vandtanken med lunkent postevand. Hæld med kande.

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

5 Tøm vandtanken af ”drain-siden” og tør den af med en ren klud. Yder-
siden 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 i vandet. Lad det virke 5 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 (5). C) har fyldt for meget vand i tanken. D) 
har fyldt for varmt eller koldt vand på. Det skal være lunkent. E) skal ren-
gøre diffuseren (se ovenståene).

Hvis diffuseren stadig ikke virker, prøves denne procedure: 1) Frakobl 
strøm. 2) Hæld al væske ud af din diffuser (af drain-siden). 3) Ryst diffuse-
ren 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 kande.

 ! Når du skal tømme din diffuser for vand, så hæld altid fra”drain siden”.

 ! Hvis du ikke skal bruge air diffuseren i et stykke tid, skal den tømmes 
for vand og olie . 

 ! Fyld aldrig tanken med vand direkte under vandhanens hårde stråle.

 ! 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.

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

 ! 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. Når diffuseren 
er ny, skal den køre 15-30 minutter, før den virker optimalt.

Vigtige advarsler

DRAIN-SIDEN

Når du skal tømme din diffuseren for vand, 
skal du altid hælde af ”Drain”-siden!
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W W W.MINDFOOD.SHOP

FIND OS PÅ

MINDFOODDK

http://www.mindfood.shop

