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Met deze verstuiver worden de Essentiële Oliën (E.O.) verneveld door middel van een 
ventilator, die koude lucht door de oliën blaast, zonder de Essentiële Oliën op te warmen.

Deze methode van verstuiving is uiterst efficiënt en verspreidt alle aromatische 
bestanddelen in hun totaliteit. Hierdoor worden alle waardevolle eigenschappen van de 
Essentiële Oliën behouden!

Deze krachtige, maar stille verstuiver, is geschikt voor gebruik in alle ruimtes van het huis 
en zorgt voor een aangename en gezonde omgeving.

INHOUD

- Bolvormige verstuiver met verstuivingscapsule
- Twee verstuivingscapsules met bijhorend celluloseschijfje
- Metalen decoratieschijfje 
- Elektrische adapter
- Bijsluiter
- Garantiebon

GEBRUIKSWIJZE

Werking
Deze verstuiver van Essentiële Oliën werkt door ventilatie. Enkele 
druppels Essentiële Olie worden aangebracht op de capsule met 
schijfje in cellulose (neutraal materiaal) en daarna wordt de lucht door 
de capsule gestuurd zodat een optimale efficiëntie bereikt wordt. (1) 
De verstuiver filtert de luchttoevoer alvorens de Essentiële Oliën 
te verstuiven. (2) Deze filter bevindt zich op de achterzijde van het 
product. (3) De verstuiver verstuift gedurende 30 minuten en schakelt 
daarna automatisch uit. Dankzij deze automatische uitschakeling kan 
de verstuiver veilig zonder toezicht of net vóór het slapengaan worden 
aangezet. 

(1)

(2)

(3)

gebruiksWijze
1.  Haal het metalen decoratieschijfje van het apparaat om toegang te 

krijgen tot de capsule. Neem de capsule van het apparaat door op de 
twee “borgclipjes” te drukken.  

2.  Breng 3 à 5 druppels Essentiële Olie (Oliën) aan op het papieren 
gedeelte van de capsule. Let erop dat u niet te veel Essentiële Olie 
(Oliën) gebruikt.

 Let op: Laat geen Essentiële Olie druppelen in de holte onder de 
capsule om de verstuiver niet te beschadigen.

3.  Plaats de capsule opnieuw op de juiste plaats en let erop dat u 2 kliks 
hoort die aangeven dat de capsule correct is vastgeklikt.

Nu is de verstuiver gebruiksklaar. Bevestig opnieuw het metalen 
decoratieschijfje op de voorziene opening. 

Het product verstuift gedurende 30 minuten en wordt 
automatisch uitgeschakeld.

Een gezonde en aangename omgeving

de capsule en 
het schijfje in cellulose

luchtafvoer
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regelbare verstuiving
De kracht van de verstuiving kan geregeld worden op 3 snelheden: 
«stil», «normaal» en «turbo». 
Druk op de knop verstuiving . De knop rechts van de verstuiver 
activeert verscheidene functies:
•	 Eerste	druk:	stille modus, zwakke ventilatie en veelkleurige verlichting;
•	 	Tweede	druk:	normale modus, gemiddelde ventilatie en veelkleurige 

verlichting;
•	 Derde	druk:	turbo modus, sterke ventilatie en dynamische verlichting.

kleurrijke en gezonde omgeving
Aan de voorzijde van het apparaat is het metalen schijfje van insnijdingen 
voorzien die de luchtstroom en de sfeerverlichting doorlaten. Door de 
LED-lampjes die zachtjes van kleur veranderen worden de Essentiële 
Oliën in een ontspannende sfeer verstoven. 
Door die oplichtende zone is het ook mogelijk de actieve 
verstuivingsmodus te onderscheiden. Bij de standen “stil” en “normaal” 
wisselen de kleuren zachtjes af en kan men voor de gewenste kleur 
kiezen. Bij de “turbo” modus is de verlichting dynamisch en veelkleurig.

afstellen van de verlicHtingsmodi
•	Tijdens	de	verstuiving	in	modus	“stil”	en	“normaal”:

Bij de start van de verstuiving wordt de verlichting automatisch 
wisselend en veelkleurig ingeschakeld. Ze kan op de gewenste kleur 
blijven staan door eenmaal op de knop  te drukken. Wacht tot 
wanneer de gewenste kleur tijdens de cyclus aan de beurt is en druk 
op dat ogenblik op de knop.
Druk weer op de knop om de veelkleurige schakeringen opnieuw op 
gang te brengen. 
Druk langdurig (3 seconden) op de knop om de verlichting uit te 
schakelen.

•	Tijdens	de	verstuiving	in	modus	“turbo”:
Er is geen mogelijkheid om voor één kleur te kiezen. Schakel de 
verlichting uit zoals hierboven aangegeven.

•	De	modus	verlichting	inschakelen	zonder	verstuiving:
Druk op de knop  om de veelkleurige cyclus te starten. Volg daarna 
de instructies zoals hierboven aangegeven om een bepaalde kleur te 
kiezen of om de verlichting uit te schakelen.

ONDERHOUD & REINIGING

De verstuivingscapsule kan vervangen worden indien ze meerdere keren 
gebruikt is of indien u een andere Essentiële Olie wenst te verstuiven. 
Bijkomende capsules met celluloseschijfjes kunnen afzonderlijk 
aangekocht worden.

vervanging van Het scHijfje in cellulose
Het celluloseschijfje zit tussen de twee plastic ringen gehecht. 
Samen vormen ze op die manier de capsule. Het schijfje en de ringen 
zijn onderling vastgeklikt. Open de capsule om het celluloseschijfje te 
vervangen.

Het metalen decoratieschijfje kan met water worden gereinigd en 
indien nodig met zeep. Goed afdrogen na de poetsbeurt.

VOORZORGSMAATREGELEN

Lees en bewaar zorgvuldig de voorzorgsmaatregelen vóór u de 
verstuiver in werking stelt.

- Plaats de verstuiver op een vast onderstel.

- Hou de verstuiver buiten het zicht en het bereik van kinderen.

- Hou rekening met de aanwezigheid van kinderen jonger dan 6 jaar, 
zwangere en lacterende vrouwen en personen die allergisch zijn voor 
sommige E.O.’s wanneer u voor een bepaalde Essentiële Olie kiest. 

- Verstuif niet continu. Het is aangeraden de verstuiver gedurende 
6 tijdsspannen van 30 min. per dag te gebruiken, met telkens een 
pauze van tenminste een half uur.

- Stel de verstuiver niet bloot aan hoge temperaturen noch aan een 
vochtige omgeving.

- Schakel de verstuiver uit tijdens het bijvullen van Essentiële Olie en 
tijdens de poetsbeurt.

- Dompel het apparaat niet in het water.

- Gebruik uitsluitend de bijhorende adapter.

GARANTIE 

De garantie op uw Sirocco verstuiver geldt voor 2 jaar tegen 
fabricagefouten. Om aanspraak te maken op de garantie dient de 
aankoopdatum op het garantiebewijs vermeld te worden. Deze 
garantie dekt geen defecten die ontstaan zijn door verkeerd gebruik, 
val, demontering of herstelling door niet-bevoegde personen. Een 
herstelling of een standaardomruiling tijdens de garantieduur heeft 
geen invloed op de vervaldatum van deze garantie. 

De garantie op deze verstuiver is van toepassing op alle gebreken 
of defecten aan de ventilator bij normaal gebruik, zoals hierboven 
omschreven. De garantie is uitgesloten wanneer één van de normale 
gebruiksvoorwaarden niet werd nageleefd. Ze is niet van toepassing op 
capsules en op het metalen decoratieschijfje.

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN 

- Functioneert in sector 220/240 V - 50/60 Hz
- Afmetingen: Hoogte = 135 mm, Breedte = 150 mm, Lengte = 150 mm
- 3 snelheden: «stil», «normaal», «turbo»
- Tijdschakelaar 30 min.
- 3 vervangbare capsules
- Veelkleurige sfeerverlichting
- Keuzemogelijkheid tussen verlichtingskleuren

Bescherm het milieu!
Gooi elektrische toestellen niet bij het huisvuil. Breng ze naar het dichtstbijzijnde 
recyclagepark waar ze vernietigd of gerecycleerd kunnen worden.

Imported by:
Gingo Biloba SA/NV
BE-1150 Brussels

metalen decoratieschijfje

verstuivingszone

oplichtingszone

de clips onder
de capsule uittrekken

de capsule openen en 
het centrale schijfje 
vervangen
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