
M770/ PT-65              ESSENSIELL OLJE DIFFUSER MED FARGET LYS 

 
Les disse anvisningene nøye før bruk og ta vare på dem som en 

referanse til senere bruk. 
 

Denne enheten kan brukes av barn over 8 år og av 
personer med reduserte fysiske, sensoriske og 
mentale evner med begrenset erfaring eller 
kunnskap, såfremt de er under tilstrekkelig tilsyn, er 
godt kjent med apparatets bruksanvisninger og hvis 
medfølgende risiko er blitt tatt hensyn til. Denne 
enheten er ikke et leketøy. Rengjøring og 
vedlikehold må ikke utføres av barn som ikke er 
under tilsyn. 
 

VIKTIGE FORHOLDSREGLER 
 

1. Før du kobler enheten til strømnettet, se til at spenningen i din enhet som vist på merkeplaten er i 

samsvar med spenningen lokalt. 

2. Ikke bruk apparatet til noe annet enn det den er beregnet til. 

3. Flytt ikke og trekk ikke ut kontakten til enheten ved å dra i ledningen.  

4. For å koble enheten fra strømforsyningen, må du trekke i støpselet og IKKE i kabelen. 

5. Bruk enheten utelukkende på en stabil overflate. 

6. Ikke stikk gjenstander inn i hull eller åpninger, fordi de kan komme i kontakt med strømførende 

deler eller forårsake kortslutning. Dette kan resultere i elektrisk støt eller brann. 

7. Ikke utsett den for kraftige støt, og ikke kast den. 

8. Den må ikke falle ned, kortsluttes, modifiseres, demonteres eller punkteres. 

9. Plugg enheten fra veggen og kontakt en autorisert reparatør til å utføre reparasjoner dersom: 

a. Strømkabelen eller støpselet blir skadet.  

b. Enheten ikke virker som den skal selv etter.  

c. Enheten har falt i gulvet eller er blitt skadet og ikke virker som den skal.  

10. Hvis en del må skiftes ut, må du forvisse deg om at reparatøren benytter en reservedel som er 

godkjent av produsenten eller en del med de samme egenskapene som originaldelen. Skifte 

av en del med en ikke-godkjent del kan resultere i brann, elektrisk støt eller andre farer. 

11. Alle reparasjoner må utføres av en godkjent radioreparatør. 

12. Hold den unna varmekilder, direkte sollys, fuktighet, vann eller andre væsker. 

13. Ikke utsett den for høye temperaturer. 

14. Slå av og koble fra apparatet alltid etter bruk,ved fylling og før rengjøring.  

 
 



 

BESKRIVELSE AV PRODUKTET 
                                    

            

  
Forsiden 

 

Under bunndelen 
 
 

 

1. Lokk 

2. Luftuttak 

3. Lokk til beholderen 

4. Beholder 

5. Bunndel 

6. Adapter kontakt 

7. Adapter 

 
  a. På/ Av knapp (LED) 
  b. På/ Av knapp (diffuser) 

 

 
 

              
 3 funksjoner: aroma diffuser, luftfukter og stemningsfylt lys. 

 

TEKNISKE SPESIFIKASJONER 
 

Diffuser      
DC 24V   0.65A   15.6W 

Adapter 
AC100-240V,50-60Hz  
DC 24V,500mA    
 

Rominnhold av beholderen: 200 ml 
 

 

FUNKJON 
 

• Plasser diffuseren på en plan overflate, tørr og stabil, opptil 60 cm over gulvet og minst 

10 cm fra vegger eller andre gjenstander.  

• Bruk kaldt vann fra kranen eller destillert eller filtrert vann. 

• Unngå overflater av tre, av nylon eller andre lettantennelige overflater, radiatorer eller 

andre varmekilder.  

• Ikke diffus i begrensede rom.    

• Ikke hell eller bikk diffuseren mens den er i bruk. 
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Ikke fyll beholderen 
over linjen  
for maksimalt nivå! 
 

 Legg til 2 eller 3 
dråper av 
essensiell olje. 

  

    7  

Aktivering/ Deaktivering av funksjonen «dis» 

Trykk på knappen « b » for å aktivere funksjonen «dis» eller 

deaktiver den. 
 
 
Slå på/ av LED-lyset 

Trykk på knappen « a » for å tenne lyset.  

Trykk på knappen « a » for å velge en etter en blant de 7 

fargene. Etter å ha valgt, stopp å trykke.  
Trykk og hold den inntrykkede knappen i 3 sekunder for å slå 
av.  

 

 
                     

Merk: Når beholderen er tom, slår apparatet seg av automatisk.  

 
INFORMASJON OM BRUK AV ESSENSIELLE OLJER 
 

▪ Oppbevar de essensielle oljeflakongene på et tørt sted, beskyttet mot varme, sol og lys. 

▪ De essensielle oljene kan være veldig konsentrerte. Bruk dem med forsiktighet ved å 

respekter dosene.  

▪ Oppbevar utenfor rekkevidde av barn og husdyr.   

▪ Ikke svelge.   



▪ Skru korken godt igjen etter bruk fordi oljene er veldig volatile og aromaene kan slippes 

ut.  

RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD 
• IKKE SENK NED BUNNDELEN OG BEHOLDEREN I VANN.  

• Ikke bruk skure- eller rengjøringsmidler.  

• Før man kobler til diffuseren igjen, må apparatet så vel som alle dets elementer være helt 
tørre. 

 

- Rengjør diffuseren regelmessig minst 2 ganger i uken og tøm ut vannet som er igjen i 
beholderen etter bruk for å unngå oppsamling av bakterier.  

- Før hver rengjøring koble apparatet fra veggkontakten så vel som adapter kontakten under 
apparatet. 

- Fjern forsiktig glasslokket og lokket til beholderen. 

 

Beholder 

- For å tømme den, hell den lett til den siden hvor dampen slippes ut.  

- Bløtlegg en klut i en blanding av varmt vann tilsatt en liten mengde av flytende oppvaskmiddel. 

Vri den og rense innsiden og skyll den med klart vann. Tørk med absorberende papir.  

- Tørk av de utvendige overflatene av beholderen og av glasslokket med en fuktig klut. Tørk av 

med en ren, tørr klut som ikke er bløt. 

 

 

Rengjør kalkholdige bunnfall 

- Fyll beholderen med vann tilsatt en liten mengde av hvit eddik.  
- La stå i 15 minutter deretter tøm, skyll godt og tørk. 

 

ADVARSEL: Denne enheten må ikke kastes sammen med annet husholdningsavfall. Det finnes 

egne ordninger for avhending av denne produkttypen. Vennligst kontakt renovasjonselskapet 

der du bor for å finne ut hvordan du kvitter deg med denne typen utstyr. Disse restriksjonene 

gjelder fordi elektrisk og elektronisk utstyr inneholder farlige stoffer som kan skade mennesker 

eller miljøet og må gjenvinnes. Dette symbolet angir at elektrisk og elektronisk utstyr må 

kastes i egne containere. Symbolet viser en søppelkasse som er krysset ut med en stor X. 

Hvis strømkabelen er skadet, må den erstattes av produsenten, ettersalgsservice eller en 

person som er kvalifisert i dette området for å unngå ulykker som oppstår. 

 
Importert av PRODIS SAS, 1 rue de Rome, 93110 Rosny-sous-Bois, Frankrike/ Produsert i Kina 
Markedsført av EUROtops Versand GmbH, Elisabeth-Selbert-Str.3, D-40764 LANGENFELD, 
Tyskland 

 

 


