
Boostiv Aroma Diffuser
Handleiding

Lees de handleiding aandacht door voor gebruik
om zeker te weten dat u het product juist gebruikt

Instructies

Haal de bovenkant van de aroma diffuser los. 
Giet water in het reservoir tot het aangegeven
niveau. 
Voeg vervolgens 2/3 druppels aroma olie toe
aan het water om de geurverspreider te
gebruiken.
Druk op de 'verneveling' knop om de diffuser
aan- en uit te zetten 

- Aromatherapie functie: 
1.
2.

3.

4.

Druk één keer kort op de 'licht knop' om het
licht van het vlam-effect aan te zetten.
Druk nogmaals op de 'licht knop' om het
vlam-effect sterker te maken en meer led
licht toe te voegen.
Druk nogmaals om het licht effect van de
vlam uit te schakelen

- Licht functie: 
1.

2.

3.

USB type-C
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Productspecificaties
- Model: DQ701
- Huidig: <90mA
- Verbruik:<4.5W
- Reservoir: 180ML
- Verneveling: 15-20ml/uur

- Gewicht: 90 gram
- Input: DC5.0V/2A
- Afmetingen: 170*75*101
- Materiaal: ABS/PP/PCBA
- Verneveling: 15-20ml/uur

Maximale
waterniveau

Mocht het product ongeacht de reden niet
juist functioneren zoals het hoort, neem dan
contact op met Boostiv.
Laat de Air Purifier gerust 24-uur per dag aan.
Eén filter setje gaat minimaal 6 maanden
mee.
Vragen of opmerkingen? Neem contact met
ons op.

Tips:
1.

2.

3.

Email: info@boostiv-brand.nl
Whatsapp: 0637374349
Boostiv 

- Het waterreservoir heeft een maximale
capaciteit van 180ml. Op de aroma diffuser staat
aangegeven wat het maximale waterniveau
mag zijn. Overschrijf deze nooit. Dit kan lekkage,
vermindering van de prestaties en schade
toebrengen. 

Let op

- Gebruik bij voorkeur de meegeleverde Type-C
2A usb-kabel. Indien je een andere kabel
gebruikt kan dit leiden tot vermindering van de
prestaties van de aroma diffuser.

- Gebruik enkel gezuiverd (kraan)water.
Onzuiver water kan schade veroorzaken aan de
diffuser en voor vermindering van de prestaties
zorgen.

- De aroma diffuser schakelt zichzelf uit wanneer
het waterreservoir leeg is. Dit is een beveiligde
functie.

- Tijdens de werking kan er een zacht geluid
mogelijk hoorbaar zijn. Dit is normaal. Dit is het
geluid van de vernevelaar.
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