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BETJENING: 

1. Stil apparatet på en plan overflade. 

2. Hæld vand på vandbeholderen og spænd låget til. 

3. Stil vandbeholderen på foden. 

4. Tjek at netspændingen passer med den angivne spænding på 
apparatet, og sæt stikket i en stikkontakt. Displayet viser TÆND 
symbolet. 

5. Tryk på TÆND , hvorefter LED-lyset vil tænde. Apparatet vil begynde 
at arbejde på AUTO-funktion. Displayet viser AUTO symbolet samt 
skiftevis den aktuelle luftfugtighed og temperatur i 30 sekunder. Efter 
15 sekunder uden aktivitet dæmpes displayet. Du kan vække displayet 
til live igen ved at trykke på en knap,dog ikke power-knappen 
(tænd/sluk). 

I Auto-funktionen bestemmer apparatet den optimale luftfugtighed og 
arbejder på at opnå denne ved maksimal effekt.Hvis den aktuelle 
luftfugtighed er lav, går apparatet til høj effekt. Når luftfugtigheden er 
nået til det ønsket niveau,  vil maskinen køre i lav hastighed.  

 

Betjeningstrin: 

Tag topdækslet/dysen af og tag vandbeholderen ud af apparatet. Vend 
beholderen på hovedet (over vasken) og åbn vandbeholderen. Fyld den 
med rent vand. Luk dækslet og sæt beholderen tilbage i apparatet. 

 
 

Sæt topdækslet på vandbeholderen. 

Tilslut strømforsyningen og tænd for apparatet (START ALDRIG 
APPARATET, HVIS DER IKKE ER VAND I VANDSKÅLEN), hvorefter 
hovedindikatoren vil tænde. 
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* Vedligeholdelse 

Hvis vandet er hårdt (det indeholder meget calcium og magnesium), 
kan der dannes en form for "hvidt pulver" på overfladen af vandskålen, 
transduceren og indersiden af vandbeholderen. Kalk på overfladen af 
transduceren gør, at apparatet ikke virker ordentligt. Brug evt. N2C-
Kalkfri for at forhindre kalkdannelse. 

 
 
Vi anbefaler, at du:  

1) Bruger kold kogt vand eller destilleret vand.  

2) Rengør transduceren, vandbeholderen og vandskålen hver uge.  

3) Skift regelmæssigt vandet i vandbeholderen, så det holdes frisk.  

4) Sørg for at hælde vandet ud af vandbeholderen og tørre vandskålen, 
hvis apparatet skal gemmes væk i længere tid.  

5) Rengør hele apparatet og sørg for, at alle delene er helt tørre, hvis 
de skal gemmes væk i længere tid.  

 
Sådan rengøres transduceren:  

1) Hæld 5-10 dråber rengøringsmiddel på overfladen af transduceren, 
og vent i 2-5 minutter.  

2) Børst kalken af overfladen.  

3) Skyl transduceren med rent vand.  

 
Sådan rengøres vandskålen:  

1) Rengør vandskålen med en blød klud og rengøringsmiddel, hvis der 
er kalk i den.  

2) Hvis der også er kalk på sikkerhedskontakten, skal du komme lidt 
rengøringsmiddel på kalken og rense det af med en børste 
3) Skyl vandskålen i rent vand.                    
                                                                                                                Brug 
N2C-Kalkfri og undgå tilkalkning: 
Udover rengøring anbefales at tilsætte N2C-Kalkfri til vandet, hvis man 
bruger vandhanevand. 
1) Tilføj pose med 15 gram N2C-Kalkfri til tanken, når vandet fyldes i. 
2) Hver 2. måned udskiftes posen med en ny N2C-Kalkfri pose. 
3) Såfremt man oplever kalkdannelser øges frekvensen. 

 

 


