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Introductie

Hartelijk dank voor het aanschaffen van de aroma diffuser van QUIGG.  
Hiermee heeft u een kwalitatief hoogwaardig product gekocht, dat aan de hoogste kwaliteits- en  

veiligheidsnormen voldoet. Ter wille van de juiste hantering en een lange levensduur raden wij  
u aan de volgende instructies in acht te nemen.

Gelieve de handleiding - met name de veiligheidsvoorschriften - zorgvuldig door te lezen alvorens u het  
apparaat in gebruik neemt. U vindt hier een aantal belangrijke en praktische instructies die door elke gebruiker 

van tevoren moeten worden gelezen en begrepen.

Bewaar deze handleiding goed en geef deze mee als het apparaat verder wordt gegeven. 
Deze handleiding kunt u ook als PDF-bestand downloaden via onze homepage.

Aroma diffuser
Model: AX-1006-W/ -B/ -D

GEÏMPORTEERD DOOR: 
AHG Wachsmuth & Krogmann mbH 

Lange Mühren 1 
20095 Hamburg 

Duitsland
WKNF8418

 
www.wachsmuth-krogmann.com
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1  Bovenste deel
2  Deksel waterreservoir
3  Waterreservoir
4  Bedieningseenheid
5  Sensorknop (LIGHT)
6  Sensorknop (AROMA)
7  Ventilator
8  Netaansluiting
9  Opening stoomuitlaat

10  Lichtrand
11  Adapter
12  Maatbeker
13   Maximale vulhoeveelheid

Verpakkingsinhoud

per model naar keuze

Onderdelen apparaat

1 x gebruiksaanwijzing  
en 1x garantiekaart

11

Onderkant 
apparaat

Adapter Maatbeker 4 x geurolie à 5 ml
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Algemeen

Gebruiksaanwijzing lezen en bewaren

  Deze gebruiksaanwijzing hoort bij de aroma 
diffuser. De gebruiksaanwijzing bevat 
belangrijke informatie over de installatie en 
het gebruik.

Lees de gebruiksaanwijzing, met name de veiligheids-
voorschriften, zorgvuldig door alvorens de aroma 
diffuser te gebruiken. Het niet naleven van deze 
gebruiksaanwijzing kan ernstig letsel aan personen  
of schade aan de aroma diffuser veroorzaken.  
De gebruiksaanwijzing is gebaseerd op de in de 
Europese Unie geldende normen en regels. Let in het 
buitenland ook op landspecifieke richtlijnen en wetten.
Bewaar de gebruiksaanwijzing voor toekomstig 
gebruik. Ingeval u de aroma diffuser aan derden 
doorgeeft, dient u deze gebruiksaanwijzing mee te 
geven.

Verklaring van symbolen
De volgende symbolen en signaalwoorden worden in 
deze gebruiksaanwijzing, op de aroma diffuser of op  
de verpakking gebruikt.

  WAARSCHUWING! Dit signaalsymbool / 
-woord duidt op een gevaar met een 
gemiddeld risiconiveau, dat, indien niet 
vermeden, de dood of ernstig letsel tot 
gevolg kan hebben.

  INSTRUCTIE!  
Dit signaalwoord waarschuwt voor 
 mogelijke materiële schade.

INSTRUCTIE!   Dit symbool geeft u praktische aanvullende 
informatie over het in elkaar zetten of over 
het gebruik.

  Conformiteitsverklaring (zie hoofdstuk 
„Conformiteitsverklaring“) Producten die 
met dit symbool zijn gekenmerkt, voldoen 
aan alle geldende communautaire regels van 
de EER (Europese Economische Ruimte).

  Het symbool „GS“ staat voor het keurmerk 
„geprüfte Sicherheit“ (geteste veiligheid). 
Producten die met dit symbool zijn 
gemarkeerd, voldoen aan de eisen van de 
Duitse Productveiligheidswet (ProdSG).

  Dit symbool duidt op elektrische apparaten 
die op basis van een dubbelgeïsoleerde 
behuizing voldoen aan veiligheidsklasse II.

  Producten die met dit symbool zijn 
gemarkeerd, mogen alleen binnenshuis 
worden gebruikt.

 Polariteitsmarkering: positieve polariteit

  GHS 02:  
GEVAARLIJK, LET OP oxideerbare stoffen 
(brandbevorderend, ontvlambaar)

  GHS 08: 
LET OP, let op! Voorzichtig! Bijv. irriterend,  
acute toxiciteit

  GHS 07: 
GEVAARLIJK, gevaarlijk voor de gezondheid 
C = kankerverwekkend (carcinogeen), 
M = mutageen (DNA-beschadigend), 
R = reprotoxisch  
(giftig voor de voortplanting)

Adapter

Veiligheid

Beoogd gebruik
 De aroma diffuser is uitsluitend gemaakt voor het 
bevochtigen van binnenruimtes. De aroma diffuser is 
uitsluitend bestemd voor privégebruik en niet voor 
commercieel gebruik.
Gebruik de aroma diffuser alleen zoals in deze 
gebruiksaanwijzing beschreven. Elk ander gebruik geldt 
als onjuist gebruik en kan leiden tot materiële schade of 
zelfs tot persoonlijk letsel. De aroma diffuser is geen 
speelgoed.
De fabrikant of verkoper is niet aansprakelijk voor 
schade veroorzaakt door oneigenlijk of onjuist gebruik.

Veiligheidsvoorschriften
  WAARSCHUWING 

Elektrocutiegevaar!
Een verkeerde elektrische installatie of een 
te hoge voedingsspanning kunnen leiden tot 
een elektrische schok. 
•   Sluit de aroma diffuser alleen aan, als de 

voedingsspanning van het stopcontact 
overeenkomt met de specificaties op het 
typeplaatje.

•  Sluit de aroma diffuser alleen aan op een 
gemakkelijk toegankelijk stopcontact, 
zodat u de stekker er snel uit kunt trekken 
in geval van een incident.

•  Gebruik de aroma diffuser niet als er 
schade zichtbaar is of het snoer dan wel de 
stekker defect is.

•  Als het snoer van de aroma diffuser 
beschadigd is, moet het worden 
vervangen door de fabrikant of diens 
klantenservice of een gelijkwaardig 
gekwalificeerd persoon, om gevaren te 
vermijden.

•  Maak de behuizing niet open, maar laat de 
reparatie over aan een vakman. Wendt u 
zich daarvoor tot een gespecialiseerde 
werkplaats. Bij zelfstandig uitgevoerde 
reparaties, onjuiste aansluiting of verkeerd 
gebruik zijn aansprakelijkheid en garantie 
uitgesloten.

•  Bij reparaties mogen alleen onderdelen 
worden gebruikt die overeenkomen met 
de oorspronkelijke apparaatgegevens.  
In deze aroma diffuser bevinden zich 
elektrische en mechanische onderdelen 
die essentieel zijn om te beschermen 
tegen gevaar.

•  De aroma diffuser mag niet met een 
externe tijdklok of een afzonderlijke 
afstandsbediening worden gebruikt.

•  Dompel noch de aroma diffuser noch het 
snoer of de stekker onder in water of 
andere vloeistoffen.

•  Raak de stekker nooit met vochtige 
handen aan.

•  Trek de stekker nooit aan het netsnoer uit 
het stopcontact, maar pak altijd de 
netstekker vast.

• Gebruik het snoer nooit als handvat.

Adapter
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•  Houdt de aroma diffuser, de stekker en 
het snoer uit de buurt van open vuur en 
hete oppervlakken.

•  Plaats het snoer zodanig dat er niet over 
kan worden gestruikeld.

•  Knik het snoer niet en leg het niet over 
scherpe randen.

•  Gebruik de aroma diffuser alleen in 
binnenruimtes. Gebruik de aroma 
diffuser nooit in vochtige ruimtes.

•  Berg de aroma diffuser zodanig op, dat 
deze nooit in een badkuip of wasbak kan 
vallen.

•  Raak nooit een elektrisch apparaat aan 
dat in het water is gevallen. Trek in zo’n 
geval direct de stekker eruit.

•  Zorg ervoor dat kinderen geen 
voorwerpen in de aroma diffuser steken.

•  Schakel de aroma diffuser altijd uit en 
trek de stekker uit het stopcontact als u 
de aroma diffuser niet gebruikt, deze 
reinigt, deze uit elkaar haalt, het 
waterreservoir met water vult of als een 
storing optreedt.

 WAARSCHUWING 
Gevaarlijk voor kinderen en personen 
met een verminderd fysiek, zintuiglijk 
of mentaal vermogen (bijvoorbeeld 
gedeeltelijk invaliden, oudere 
personen met een beperkt fysiek en 
mentaal vermogen), of met een tekort 
aan ervaring en kennis (bijvoorbeeld 
oudere kinderen).

 Deze aroma diffuser kan worden gebruikt 
door kinderen vanaf 8 jaar en ouder evenals 
door personen met verminderd fysiek, 
zintuiglijk of mentaal vermogen of met een 
tekort aan ervaring en kennis, indien zij 
onder toezicht staan of instructies hebben 
gekregen over het veilig gebruiken van de 
aroma diffuser en begrijpen welke gevaren 
er kunnen optreden.

•   Laat kinderen niet met de aroma diffuser 
spelen.

•  Laat reiniging en onderhoud alleen door 
kinderen uitvoeren als zij onder toezicht 
staan.

•  Houd kinderen uit de buurt van de aroma 
diffuser en de aansluitkabel.

•  Laat de aroma diffuser als deze aan is niet 
zonder toezicht achter.

•  Laat kinderen niet met de verpakkingsfolie 
spelen. Zij kunnen er bij het spelen in 
verstrikt raken en stikken.

•  Het apparaat mag tijdens het vullen  
en de reiniging niet op het stroomnet  
zijn aangesloten.

 Gevaar voor de gezondheid! 
Het water in het waterreservoir van het 
product is geen drinkwater. Het drinken van 
dit water kan leiden tot gezondheidsrisico’s. 
Dit geldt vooral als er geuroliën in het water 
zitten.
-  Drink in geen geval water uit het 

waterreservoir.
-  Raadpleeg onmiddellijk een arts als er 

water met geuroliën is gedronken.

INSTRUCTIE!   Gevaar voor schade!
Een onjuist gebruik van de aroma diffuser 
kan tot beschadigingen leiden.
•   Zet de aroma diffuser op een goed toegan-

kelijke, vlakke, droge, hittebestendige en 
watervaste werkplek die stabiel genoeg is. 
Zet de aroma diffuser niet aan of op de rand 
van de werkplek.

•  Vermijd oververhitting, door de aroma 
diffuser niet te dicht bij een wand of onder 
een hangkast o.i.d. te zetten. Door de vrijko-
mende nevel kunnen meubels worden 
beschadigd.

•  Dek de aroma diffuser niet af als deze aan is.
•  Zet de aroma diffuser nooit op of in de 

buurt van hete oppervlakken (bijvoorbeeld 
een kookplaat enz.).

•  Zet de aroma diffuser nooit op of in de 
buurt van elektrische apparaten.

•  Breng het snoer niet in contact met hete 
onderdelen.

•  Stel de aroma diffuser nooit bloot aan  
hoge temperaturen (verwarming enz.) of 
weersinvloeden (regen enz.).

•  Stel de aroma diffuser niet bloot aan directe 
zonnestralen of heteluchtcirculatie.

•  Gebruik de aroma diffuser alleen bij een om- 
gevingstemperatuur tussen de 10 en 45 °C.

•  Ingeval het water in de watertank bevroren 
is, moet u wachten tot het gesmolten is.

•  Doe nooit water rechtstreeks in het 
stoomuitlaatkanaal.

•  Doe nooit water met een temperatuur van 
boven de 40 °C in het waterreservoir, om 
verkleuring of vervorming te voorkomen.

•  Doe alleen water in het waterreservoir en 
nooit in andere onderdelen van de aroma 
diffuser.

•  Doe nooit water in de opening van de 
stoomuitlaat of in het stoomuitlaatkanaal 
van de aroma diffuser. Veeg natte plekken 
op de aroma diffuser met een droge doek 
weg.

•  Leeg het waterreservoir indien de kamer-
temperatuur onder de 0 °C is, aangezien 
bevroren water de aroma diffuser kan 
beschadigen.

•  Doe geen metaal, chemicaliën of schoon-
maakmiddel in het waterreservoir, aangezi-
en de verdamping dan niet goed werkt.

•  Verwijder nooit waterresten uit het 
stoomuitlaatkanaal als de aroma diffuser is 
ingeschakeld. De sensor gaat daardoor 
kapot.

•  Indien er veel water in de watertank is, 
dient u de aroma diffuser niet te veel te 
bewegen, aangezien er dan water uit kan 
lopen en in andere onderdelen van de 
aroma diffuser kan komen.
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•  Doe de aroma diffuser nooit in de vaat- 
wasser. De aroma diffuser gaat daardoor 
kapot.

•  Gebruik de aroma diffuser niet meer als  
de kunststof componenten van de aroma 
diffuser scheuren of barsten bevatten of 
vervormd zijn. Vervang beschadigde 
componenten alleen door geschikte 
originele reserveonderdelen.

•  Doe geen metaal, chemicaliën of schoon-
maakmiddel in het waterreservoir, aangezi-
en de verdamping dan niet goed werkt.

•  Verwijder nooit waterresten uit het 
stoomuitlaatkanaal als de aroma diffuser  
is ingeschakeld.

•  Indien er veel water in de watertank is, 
dient u de aroma diffuser niet te veel te 
bewegen, aangezien er dan water uit kan 
lopen en in andere onderdelen van de 
aroma diffuser kan komen.

•  Doe de aroma diffuser nooit in de vaatwas-
ser. De aroma diffuser gaat daardoor kapot.

•  Gebruik de aroma diffuser niet meer als  
de kunststof componenten van de aroma 
diffuser scheuren of barsten bevatten  
of vervormd zijn. Vervang beschadigde 
componenten alleen door geschikte 
originele reserveonderdelen.

Aanwijzingen m.b.t. gevaren en  
veiligheid
Eucalyptusolie / Lavendelolie / Kamilleolie / Citroengrasolie

P101  Bij het inwinnen van medisch 
advies, de verpakking of het etiket 
ter beschikking houden.

P102  Buiten het bereik van kinderen 
houden.

P103  Alvorens te gebruiken, het etiket 
lezen.

P280  Beschermende handschoenen/
beschermende kleding/
oogbescherming/
gelaatsbescherming dragen.

P210  Verwijderd houden van warmte/
vonken/open vuur/hete 
oppervlakken. — Niet roken.

P321  Specifieke behandeling vereist zie 
eerstehulpmaatregelen op dit 
etiket.

P370+ In geval van brand:  
P378  Gebruik CO2 chemisch poeder, 

waternevel of alcoholbestendig 
schuim om te blussen. Gebruik niet 
water met volle straal

P501  Inhoud / container afvoeren voor 
verwijdering in overeenstemming 
met lokale / nationale / 
internationale voorschriften.

P403+ Op een goed geventileerde 
P235 plaats bewaren. Koel bewaren.
H226  Ontvlambare vloeistof en damp.
H304  Kan dodelijk zijn als de stof bij 

inslikken in de luchtwegen 
terechtkomt.

H315  Veroorzaakt huidirritatie.
H317  Kan een allergische huidreactie 

veroorzaken
H319  Veroorzaakt ernstige oogirritatie

Eerstehulpmaatregelen
Beschrijving van 
eerstehulpmaatregelen 
Algemeen advies 
In geval van ongeval of indien men zich 
onwel voelt, onmiddellijk een arts 
raadplegen (indien mogelijk hem de 
bedrijfsinstructies of het 
veiligheidsinformatieblad tonen). Vervuilde, 
gedrenkte kleding direct uittrekken. 
Bij inademing
Het slachtoffer in de frisse lucht brengen en 
zorgen voor een onbelemmerde 
ademhaling. Bij irritatie van de luchtwegen 
een arts raadplegen. 
Bij huidcontact 
Vervuilde, gedrenkte kleding direct 
uittrekken. Met overvloedig water 
afspoelen. Bij huidirritatie een arts 
raadplegen. 
Bij oogcontact 
Enkele minuten voorzichtig met water 
uitspoelen. Eventueel aanwezige 
contactlenzen indien mogelijk verwijderen. 
Blijven spoelen. Bij aanhoudende 
oogirritatie: Arts raadplegen/medische hulp 
inroepen. 
Bij inslikken 
Mond zorgvuldig met water uitspoelen. 
Rijkelijk water in kleine slokjes laten drinken 
(verdunningseffect). GEEN braken opwekken. 
Bij een bewusteloos persoon of ingeval van 
krampen nooit iets via de mond toedienen. 

Als er symptomen optreden of in geval van 
twijfel een arts consulteren. 
Belangrijkste acute en uitgestelde 
symptomen en effecten 
Geen informatie beschikbaar. 
Vermelding van de vereiste 
onmiddellijke medische verzorging en 
speciale behandeling 
Symptomatische behandeling.

Het eerste gebruik 
Aroma diffuser en verpakkingsinhoud 
controleren

INSTRUCTIE!   Gevaar voor schade!
Als u de verpakking onvoorzichtig opent met een  
scherp mes of ander spits voorwerp, kan de aroma 
diffuser snel worden beschadigd.
•   Open de verpakking daarom voorzichtig.
1.  Neem de aroma diffuser uit de verpakking en 

controleer of de aroma diffuser of de losse onder-
delen beschadigd zijn. Gebruik, als dit het geval is,  
de aroma diffuser niet. Wendt u zich tot de fabrikant 
via het serviceadres dat op de garantiekaart is 
aangegeven.

2.  Controleer of de levering compleet is (zie pagina 4).
3.  Reinig het waterreservoir conform het hoofdstuk 

„Reiniging“, om eventuele stofresten van de 
verpakking en productieresten te verwijderen.

Gebruik

  Letselgevaar!
Vreemde geluiden of onaangename geuren kunnen 
erop wijzen dat de aroma diffuser is beschadigd.
•   Trek de stekker direct uit het stopcontact, indien de 

aroma diffuser vreemde geluiden veroorzaakt.
•  Maak de aroma diffuser schoon zoals beschreven in 

het hoofdstuk „Reiniging“ op blz. 13, om geuren te 
vermijden.
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•  Wendt u zich tot de fabrikant via het serviceadres  
dat op de garantiekaart is aangegeven, als de aroma 
diffuser defect is.

INSTRUCTIE!   Gevaar voor schade!
Gebruik de aroma diffuser nooit zonder water in het 
waterreservoir te hebben.
Als de aroma diffuser wordt gebruikt met een leeg 
waterreservoir, kan de aroma diffuser snel worden 
beschadigd. 
 

 Tip: 
Gebruik de aroma diffuser het liefst met koud, 
afgekookt water of met gedestilleerd water.
Ververs het water in het waterreservoir 
regelmatig, zodat de aroma diffuser schoon 
blijft.
Als het waterreservoir vol is, kan de aroma 
diffuser tot 6 uur onafgebroken en zonder na  
te vullen worden gebruik.

INSTRUCTIE!   Gevaar voor schade!
Let erop dat het apparaat op een ondergrond wordt 
gezet die niet gevoelig is voor vocht, aangezien de 
neerslaande waterdamp mogelijk schade aanricht aan 
de tafel of vloerbedekking enz.

Apparaat plaatsen
Plaats het apparaat in de buurt van een veiligheids- 
stopcontact (met een netspanning conform het 
typeplaatje) dat makkelijk toegankelijk is.

Met water en geurolie vullen
1.  Haal de bovenkant 1  van de bedieningseenheid 4  

van de aroma diffuser af.
2.  Vul de watertank 3  met maximaal 300 ml water 

(gebruik geen heet water). Gebruik hiervoor de 
meegeleverde maatbeker 12 . 
Let op de maximale vulhoeveelheid 13 .

3.  Vul een paar druppels geurolie in de watertank 3 .

4.  Plaats de bovenkant 1  weer op de bedieningseen-
heid 4  en veeg water- en olieresten met een droge 
doek weg.

5.  Als er niet genoeg water in het waterreservoir 3  is, 
schakelt de aroma diffuser automatisch uit.

Aroma diffuser in- en uitschakelen
1.  Steek de adapter 11  in het apparaat. De netaan- 

sluiting 8  bevindt zich aan de onderkant van het 
apparaat.

2.  Controleer of er voldoende water in het water- 
reservoir 3  is (zie „Met water en geurolie vullen“).

3.  Sluit de adapter 11  nu aan op een veiligheidsstop- 
contact.

4.  De aroma diffuser beschikt over vier tijdniveaus  
(1h, 3h, 6h, continu). U kunt de duur instellen door  
op de AROMA-knop 6  te drukken. 
Druk vijf keer op de AROMA-knop 6  (van 1h, 3h, 6h, 
ON naar OFF) om de aroma diffuser uit te schakelen.

5.  Door langer op de AROMA-knop 6  te drukken kan  
de stoomintensiteit worden gevarieerd 
a) 2x toon betekent ‚hoge‘ stoomintensiteit 
b) 1x toon betekent ‚lage‘ stoomintensiteit

Als er niet genoeg water in het waterreservoir 3  is, 
schakelt de aroma diffuser automatisch uit.

Licht aan- en uitschakelen
De aroma diffuser beschikt over een kleurwisseling  
met 7 verschillende kleuren (licht/donker).
Door op de LIGHT-knop 5  te drukken, wordt de 
automatische kleurwisselingsfunctie van de aroma 
diffuser geactiveerd.
Door opnieuw op deze knop te drukken, kan de kleur 
handmatig worden gewisseld.
Druk opnieuw op de LIGHT-knop 5  om het licht weer 
uit te schakelen. 

Waterreservoir bijvullen
Als er geen water in het waterreservoir 3  is, wordt het 
dampproces automatisch gestopt door het ingebouwde 
veiligheidsmechanisme.

1.  Trek de stekker uit het veiligheidsstopcontact en  
doe water in het waterreservoir 3  (zie hoofdstuk 
„met water en geurolie vullen‘‘) om de aroma 
diffuser opnieuw te gebruiken.

2.  Steek de stekker in het veiligheidsstopcontact en 
schakel de aroma diffuser in (zie hoofdstuk „In- en 
uitschakelen aroma diffuser“).

Gebruik beëindigen
1.  Schakel de aroma diffuser uit en trek de stekker uit 

het veiligheidsstopcontact.
2.  Laat aroma diffuser volledig afkoelen voordat u het 

apparaat opbergt.
3.  Verwijder de rest van het watermengsel uit het 

waterreservoir 3  als u de aroma diffuser voor 
langere tijd niet gebruikt.

4. Veeg water- en olieresten met een droge doek weg.

Reiniging

Reinigen waterreservoir
1.  Schakel de aroma diffuser uit en trek de stekker eruit.
2. Laat aroma diffuser afkoelen.
3.  Verwijder de rest van het watermengsel uit het 

waterreservoir 3 .
4. Maak een doek iets vochtig met een beetje azijn.
5.  Verwijder met de vochtige doek de kalkaanslag en de 

water- en olieresten, en spoel het waterreservoir met 
helder water.

6.  Droog vervolgend het waterreservoir met een droge 
doek.

Reinigen buitenkant
Neem de aroma diffuser van buiten met een licht 
vochtige doek af. Laat vervolgens alle onderdelen 
volledig drogen.

  WAARSCHUWING 
Elektrocutiegevaar! 
Korstluitingsgevaar

Trek altijd de stekker uit het stopcontact en 
laat het apparaat volledig afkoelen voordat 
u het reinigt en opruimt!
Als er water in de behuizing komt, kan dit 
kortsluiting veroorzaken.
•  Dompel de aroma diffuser nooit onder 

water.
•  Zorg ervoor dat er nooit water in de 

behuizing komt.

INSTRUCTIE!   Gevaar voor schade!
Incorrecte reiniging van de aroma diffuser kan tot 
beschadigingen leiden.
•  Gebruik geen agressieve of chemische schoonmaak-

producten, geen afwasmiddel, metalen of nylon 
borstels, noch scherpe of metallische schoonmaak- 
artikelen zoals messen, harde spatels en dergelijke. 
Deze kunnen de oppervlakken en onderdelen binnenin 
de diffuser beschadigen.

•  Dompel de aroma diffuser bij het schoonmaken nooit 
onder water en gebruik bij het schoonmaken geen 
stoomreiniger. Anders zou de aroma diffuser kunnen 
beschadigen.

•  Doe de aroma diffuser nooit in de vaatwasser.  
De aroma diffuser kan daardoor kapot gaan.

•  Het waterreservoir moet om de 2 tot 3 weken worden 
gereinigd. 

Opbergen
1.  Laat aroma diffuser volledig afkoelen.
2.  Leeg het waterreservoir 3 , verwijder water dat  

zich binnenin het bedieningselement 4  bevindt  
en maak alle onderdelen droog met een doek.

3.  Berg de aroma diffuser in de originele verpakking  
en op een droge plek op.
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De AROMA-knop 6   
brandt niet.
Er komt geen lucht en 
geen waterdamp naar 
buiten.

De stekker 11  zit niet goed in het 
stopcontact.
De aroma diffuser is niet aan.

-  Steek de stekker 11  in een  
veiligheidsstopcontact.

De sensorknoppen lichten 
op.
Er komt lucht naar 
buiten, maar er is geen 
waterdamp.

Er is geen water in het waterreservoir 3 .
-  Doe water in het waterreservoir 3   

(zie blz. 12).

De waterdamp heeft een 
onaangename geur.

De aroma diffuser is nieuw.
Het water in het waterreservoir 

3  is niet schoon.

-  Maak het waterreservoir 3   
schoon (zie blz. 13).

-  Vervang het waterreservoir 3  indien  
de storing aanhoudt.

De sensorknoppen lichten 
op.
Er komt geen lucht en 
geen waterdamp naar 
buiten.

Het waterniveau in het bedienings- 
element 4  van de aroma diffuser is  
te hoog.

Trek de stekker 11  uit het stop- 
contact en giet een beetje water uit het 
bedieningselement 4  van de aroma 
diffuser.

Er komt slechts heel 
weinig waterdamp naar 
buiten.

Het water is niet schoon of heeft te  
lang gestaan.
De luchtaanzuiging is bevuild.

-  Ververs het water in het  
waterreservoir 3 .

Het apparaat is lek.

De deksel van het waterreservoir zit  
er niet goed op.
Lage omgevingstemperatuur of hoge 
luchtvochtigheid.

-  Haal het bovenste deel en deksel van 
het waterreservoir eraf en plaats deze 
correct op het apparaat.

-  Op deze manier kan de waterdamp snel 
condenseren en waterdruppels creëren.

Ongewone geluiden of 
onaangename geuren.

Het apparaat is defect. - Neem contact op met het servicecenter.

Conformiteitsverklaring
  Wij,  

AHG Wachsmuth & Krogmann mbH,  
Lange Mühren 1,  
20095 Hamburg, Duitsland, 

verklaren onder eigen verantwoordelijkheid dat het 
hierboven genoemde product voldoet aan de 
elementaire eisen van de vermelde EU-richtlijnen.
De EU-conformiteitsverklaring kan worden opgevraagd 
via het adres dat op de garantiekaart staat vermeld.

Afvoer
Verpakking verwijderen

  Het verpakkingsmateriaal is gedeeltelijk 
herbruikbaar. Verwijder de verpakking 
milieuvriendelijk door te sorteren. Breng  
waardevolle materialen naar een openbaar 
inzamelpunt.

Afgedankt apparaat afvoeren
   Afgedankte apparaten mogen niet via 

het huisvuil worden verwijderd! Als de 
aroma diffuser niet meer kan worden gebruikt, 
is de consument wettelijk verplicht om 
afgedankte apparaten apart van het 
huisvuil, bijv. bij een verzamelpunt van zijn 
gemeente/stad, af te geven. Zo wordt 
gegarandeerd dat afgedankte apparaten 
vakkundig worden gerecycled en negatieve 
effecten op het milieu worden vermeden. 
Daarom zijn elektrische apparaten met het 
hierboven afgebeelde symbool gekenmerkt.

Technische gegevens

Model:  AX-1006-W/ -B/ -D
Opgenomen vermogen : 12 W
Ingangsspanning: 24 V 
Frequentie:  2,4 MHz
Beschermingsklasse:  II

Tijdklok:  1h / 3h / 6h / ON  
 (continuwerking)
LED-kleurenwissel:  7 kleuren 
Afmetingen (h x b): ca. 16,8 x 15,0 cm
Inhoud watertank:  ca. 300 ml
Omgevingstemperatuur:  0 - 40 °C
Artikelnummer:  8304 

Aroma diffuser

Naam van fabrikant: Zhongshan city Lianyuan 
 Electron Co.,Ltd
Handelsregisternummer: 914420003382021526
Adres:  #1, 2nd Floor, Weihai Road, 

Nantou Town,  
528427 Zhongshan City,  
Guangdong Province,   
PEOPLE‘S REPUBLIC OF CHINA

Model: LY015AHV240050
Ingangsspanning: 100-240 V~; 50-60 Hz

Uitgangsspanning: 24,0 V DC
Afgegeven vermogen: 0,5 A
Afgegeven vermogen: 12,0 W
Gemiddeld rendement tijdens gebruik: 83,0 %
Rendement bij geringe belasting  77,3 % bij 115 V ~ 
(10 %): 68,5 % bij 230 V ~
Opgenomen vermogen bij nullast: 0,10 W
Beschermingsklasse: II
Netsnoerlengte:  ca. 150 cm

Adapter
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