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VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
- Controleer, nadat u het apparaat uitgepakt hebt, of het in intacte toestand verkeert. Gebruik het in geval van

twijfel niet en wendt u tot vakbekwaam personeel.
- Controleer, alvorens de stekker in het stopcontact te steken, of de netspanning aangeduid op het type-

plaatje van het apparaat overeenkomt met de netspanning in uw woning.
- Als het netsnoer beschadigd is, mag het uitsluitend vervangen worden door de fabrikant of door zijn tech-

nische servicedienst of in elk geval door iemand met soortgelijke vakkennis, om elk risico te voorkomen.
- Dompel het apparaat niet onder in water;
- Dit apparaat mag uitsluitend gebruikt worden voor het doel waarvoor het uitdrukkelijk is bestemd, namelijk

de bevochtiging van woonruimten. Elk ander gebruik dient als oneigenlijk en dus als gevaarlijk te worden
beschouwd. De fabrikant kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade veroorzaakt door
oneigenlijk, verkeerd of onverantwoordelijk gebruik en/of door reparaties uitgevoerd door niet vakbekwaam
personeel.

- Zonder het nodige toezicht mag het gebruik van dit apparaat niet aan kinderen of onkundigen worden toe-
gestaan.

- Laat kinderen niet met het apparaat spelen.
- Binnen dit huishoudelijk apparaat worden hoge temperaturen bereikt. Hanteer het apparaat dus met de

grootste voorzichtigheid.
- Verwijder het reservoir of verplaats het apparaat met de luchtbevochtiger niet wanneer het ingeschakeld is

of voordat 15 minuten zijn verstreken nadat het apparaat is uitgeschakeld en de stekker uit het stopcontact
is gehaald.

- Gebruik de luchtbevochtiger nooit zonder water. Gebruik alleen leidingwater zonder additieven.
Vul het reservoir alleen wanneer het apparaat uitgeschakeld is.

- Verplaats de luchtbevochtiger niet wanneer het reservoir vol is of wanneer het apparaat in werking is.
- Laat het apparaat niet onnodig aan staan, omdat dit een bron van gevaar zou kunnen zijn.
- Houd de handen, het gezicht of het lichaam niet rechtstreeks boven of in de buurt van het mistrooster wan-

neer het apparaat in werking is.
- Zet het apparaat op een stabiele en vlakke ondergrond. Zet het apparaat nooit op vloerbedekking, tapijten of

delicate meubels die beschadigd kunnen worden door contact met het water of de mist.
- Zet de luchtbevochtiger niet in de buurt van een warmtebron, zoals een kachel of radiator. Zet het apparaat

vlakbij een stopcontact. Voor een optimale werking, dient de luchtbevochtiger op minstens 10 cm van een
muur geplaatst te worden.
Zorg ervoor dat de uit het rooster komende mist niet rechtstreeks op een muur is gericht. Dit kan schade
veroorzaken, vooral aan behangpapier.

- Wanneer de stekker in het stopcontact zit, dienen de volgende veiligheidsvoorschriften in acht te worden
genomen:
- raak het apparaat niet aan als u natte handen of natte voeten hebt;
- gebruik het apparaat niet op blote of natte voeten;
- trek niet aan het netsnoer of het apparaat zelf om de stekker uit het stopcontact te halen;
- houd het apparaat buiten het bereik van kinderen;
- voer geen vreemde voorwerpen in het apparaat;
- stel het apparaat niet bloot aan de weersomstandigheden en gebruik het niet in de open lucht.
- verstop het mistrooster niet.

- Als u het apparaat wilt afdanken, dient u eerst de stekker uit het stopcontact te halen en het apparaat ver-
volgens onbruikbaar te maken door het netsnoer door te knippen.

- Voordat u reinigings- of onderhoudswerkzaamheden uitvoert, dient u het apparaat van het elektriciteitsnet
af te koppelen door de stekker uit het stopcontact te verwijderen;

- Schakel het apparaat in geval van mankementen of slechte werking uit en probeer het niet zelf te repareren.
Wendt u zich voor eventuele reparaties uitsluitend tot een bevoegd technisch servicecentrum en vraag om
het gebruik van originele onderdelen en accessoires.

- Controleer altijd voordat u het apparaat gebruikt, of het netsnoer intact is.
- Houd de vochtsensor droog en dompel hem niet in water onder.
- Een overmatige vochtigheidsgraad in het vertrek kan condensatievocht op ramen en meubels veroorzaken.

Schakel in dit geval de luchtbevochtiger uit.

BEWAAR DEZE AANWIJZINGEN ZORGVULDIG VOOR 
EVENTUELE TOEKOMSTIGE RAADPLEGING.

NL
LEES DEZE GEBRUIKSAANWIJZINGEN AANDACHTIG DOOR VOORDAT U HET AP-
PARAAT GAAT GEBRUIKEN. ALLEEN OP DEZE MANIER KUNT U DE BESTE RESUL-
TATEN VERKRIJGEN EN HET APPARAAT OP DE VEILIGSTE MANIER GEBRUIKEN.
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BESCHRIJVING VAN HET APPARAAT
A) Mistrooster met dispenser voor

geuren of medicinale stoffen
B) Mistuitlaatpijp
C) Waterreservoir
D) Basis
E) Bedieningspaneel
F) Vochtsensor
G) Waterleiding
H) Verdampingsplaat 

Mod. UH700M
I) Schakelaar ON/OFF/hygrostaat
L) Controlelampje gebrek aan water
M) Controlelampje werking
N) Controlelampje apparaat ingeschakeld

Mod. UH800E
O) Display
P) Knop voor verhogen van relatieve

vochtigheid
Q) Knop voor verlagen van relatieve

vochtigheid
R) Selectieknop maximum- en mini-

mumvermogen
S) Herstartknop
T) ON/OFF kno

Het reservoir van de luchtbevochtiger heeft een inhoud van ongeveer 6 liter water
en garandeert een werkingsduur van ongeveer 26 uur.

VÓÓR HET GEBRUIK

OPMERKING: wanneer u de luchtbevochtiger uit de verpakking haalt, is het moge-
lijk dat u  sporen van water zult aantreffen. Dit is normaal, omdat elk apparaat gete-
st wordt alvorens het op de markt wordt gebracht.

1.Controleer of de stekker van het apparaat niet in het stopcontact zit.
2.Plaats het apparaat op een stabiel oppervlak.
3.Draai, om het reservoir te vullen, dit om en draai de dop tegen de wijzers van de 

klok in los. Vul het reservoir met fris en schoon water en draai de dop in wijzerzin 
weer goed vast. 

4.Controleer of de verdampingsplaat schoon en vrij van vreemde voorwerpen is.
5.Zet het reservoir correct op de basis.
6.Steek de stekker in het stopcontact.

GEBRUIKSAANWIJZINGEN
Wanneer het reservoir correct op de basis staat en de stekker in het stopcontact zit,
kan de luchtbevochtiger ingeschakeld worden.
Model UH700M
Draai de schakelaar ON/OFF/hygrostaat (I) in een van de beschikbare standen tussen
OFF en MAX.

TECHNISCHE GEGEVENS

MODEL UH 700M UH 800E
Inhoud reservoir 6 liter 6 liter
Stroomverbruik zie typeplaatje zie typeplaatje
Niveaus vrijkomende damp 1 2
Automatische uitschakeling * *
Controlelampje gebrek aan water * *
Verdampingsplaat met teflonbekleding * *
Dispenser van geuren en medicinale stoffen * *
Afmetingen (LxBxH) 33x20,6x35,4 cm 33x20,6x35,4 cm
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Het controlelampje “apparaat ingeschakeld” (N) gaat branden. Het apparaat werkt
uitsluitend wanneer het controlelampje “werking” (M) gaat branden. 
Opmerking: Wanneer de vochtigheid in het vertrek hoger is dan de ingestelde vochti-
gheid, gaat het controlelampje “werking” (M) uit. Draai, om het apparaat weer te
starten, de schakelaar ON/OFF/hygrostaat (I) naar de stand MAX. 
Draai, zodra de gewenste vochtigheidsgraad is bereikt, de hygrostaat linksom totdat
het controlelampje “werking” uit gaat (M). Op die manier houdt het apparaat de om-
geving op de ingestelde vochtigheidswaarde. 
Wanneer het water in het reservoir is opgeraakt, houdt het apparaat op met bevoch-
tigen en alle drie controlelampjes blijven branden. Schakel, om de werking te hervat-
ten, het apparaat uit door de schakelaar ON/OFF/hygrostaat (I) in de stand OFF te
zetten, vul het reservoir met koud water, wacht circa 10 minuten en schakel het ap-
paraat weer in. Als het apparaat niet start, dienen deze handelingen herhaald te wor-
den.

Model UH800E
Bij de eerste inschakeling, nadat de stekker in het stopcontact is gestoken, geeft het
apparaat een geluidssignaal af, geeft de display enkele momenten alle pictogrammen
weer en gaat vervolgens in stand-by staan. 
Het apparaat is voorzien van 5 functieknoppen.
Bij het bedienen van een van deze knoppen, geeft het apparaat een geluidssignaal af.
1. Druk op de knop ON/OFF (T), de display geeft de vochtigheid in het vertrek weer.

Als de vochtigheid minder dan 40% bedraagt, geeft de display LL OO weer, als de vo-
chtigheid meer dan 90% bedraagt, geeft de display HH II weer.

2. Stel de gewenste vochtigheid in met behulp van de knoppen (P) en (Q).
Opmerking: De vochtigheid kan in stappen van 5% worden ingesteld, tussen 40%
en 85%.
Door nog eens op de knop (P) te drukken, verkrijgt men continue werking en geeft
de display “     “ CC oo% weer.
Na selectie van de gewenste vochtigheidswaarde, geeft de display de omgeving-
svochtigheid weer.

3. Bij inschakeling werkt het apparaat met het maximumvermogen “    “ HH II. Druk, als
men het apparaat met het minimumvermogen wil laten werken, op de knop (R). 
Wanneer de vochtigheid in het vertrek hoger is dan de ingestelde vochtigheid,
houdt het apparaat op met werken en geeft de display het symbool “     “ weer. 
Opmerking: Als het apparaat op het elektriciteitsnet blijft aangesloten, zal het bij
elke volgende inschakeling met de laatst ingevoerde instellingen werken.
Wanneer het water in het reservoir is opgeraakt, houdt het apparaat op met
werken en gaat het symbool “       “ op de display knipperen.
Vul, om de werking te hervatten, het reservoir met koud water, wacht circa 10 mi-
nuten, en druk op de herstartknop (S). Als het apparaat niet start, deze handeling
herhalen.

• De bevochtiger doet er minstens 3 minuten over om het water aan de kook te
brengen en warme mist in het vertrek af te geven.

• Wanneer de vochtigheidsgraad in de omgeving lager is dan de ingestelde vochti-
gheidsgraad, zal het apparaat mist produceren en zal het zich uitschakelen zodra
het ingestelde niveau wordt bereikt. 

• De dispenser voor geuren en aromatische of medicinale stoffen bevindt zich mid-
den op het mistrooster. Om deze dispenser te kunnen gebruiken, volstaat het om
er aromatische stoffen in te doen. De dispenser kan makkelijk verwijderd en gerei-
nigd worden. Doe de aromatische stoffen niet in het waterreservoir.
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BELANGRIJK: indien men het apparaat gedurende twee of meerdere opeenvolgen-
de dagen niet zal gebruiken, moet het reservoir volledig geledigd en afgedroogd
worden, om de vorming van algen en bacteriën in stilstaand water te voorkomen.

REINIGING

Door de droge lucht in woningen op de gewenste vochtigheidsgraad te brengen, dra-
gen de luchtbevochtigers bij tot het scheppen van een comfortabele leefomgeving.
Volg aandachtig onderstaande aanwijzingen om optimaal voordeel uit deze appara-
ten te halen en een onjuist gebruik te vermijden. 
Onthoud dat elk elektrisch apparaat dat in werking is met voorzichtigheid gehanteerd
moet worden.
Het niet in acht nemen van de fundamentele reinigingsvoorschriften kan aanleiding
geven tot het ontstaan van micro-organismen in het water van het reservoir. De vol-
gende handelingen moeten dus regelmatig uitgevoerd worden, om een correcte en
doeltreffende werking van uw luchtbevochtiger te garanderen. Wij wijzen nogmaals
met klem op het belang van een correcte en regelmatige reiniging van het apparaat,
om de vorming van bacteriën en algen te voorkomen.

DAGELIJKS ONDERHOUD

De luchtbevochtiger brengt het water tot het kookpunt waardoor het gesteriliseerd
wordt en produceert warme en schone mist. Alle onzuiverheden worden opgevangen
in de verdampingskamer
Gebruik geen metalen of scherpe voorwerpen om de verdampingsplaat te reinigen
Gebruik voor de reiniging van de luchtbevochtiger of zijn componenten geen reini-
gingsproducten, petroleum, kerosine, benzine, vloeibare producten voor de reiniging
van ramen, meubels of andere oplosmiddelen.
1.Schakel, alvorens met reinigen te beginnen, de luchtbevochtiger uit met behulp

van de schakelaar “ON/OFF Knb” en haal de stekker uit het stopcontact;
2.Haal het reservoir uit de luchtbevochtiger en ledig het;
3.Verwijder de mistuitlaatpijp (B).
4.Neem de basis van het apparaat met beide handen vast en kantel hem boven een

spoelbak om het restwater uit de basis te laten weglopen. Zet de basis van de lu-
chtbevochtiger nooit in de spoelbak of rechtstreeks onder de kraan.

5.Maak de tank en de basis zorgvuldig schoon met een doek; indien men de luchtbe-
vochtiger onmiddellijk daarna opnieuw wil gebruiken, het reservoir met fris water
vullen en op de basis zetten.

WEKELIJKS ONDERHOUD

Om vuilafzettingen te verwijderen:
1. Herhaal de handelingen 1, 2 en 3 van de vorige paragraaf.
2. Giet een kop onverdunde witte azijn in de verdampingskamer en het reservoir.

Laat ongeveer 20 minuten inwerken en maak alle binnenwanden schoon met
behulp van een zachte kwast. Om eventuele hardnekkige vuilresten te verwijderen,
de azijn 30 minuten of langer laten inwerken. Gebruik een met onverdunde azijn
bevochtigde doek om vuilafzettingen van de basis van de luchtbevochtiger te
verwijderen.

3. Verwijder, alvorens het reservoir te desinfecteren, elk spoor van azijn met lauw
water.



Om het reservoir te desinfecteren:
1.Vul het reservoir met twee lepeltjes bleekmiddel en water.
2.Laat de oplossing ongeveer 20 minuten inwerken en schud het reservoir af en toe;

zorg ervoor dat alle oppervlakken in contact komen met de oplossing;
3.Giet het reservoir na ongeveer 20 minuten leeg en spoel goed met stromend wa-

ter, tot de geur van bleekwater volledig verdwenen is;
4. Indien men onmiddellijk weer gebruik wil maken van de luchtbevochtiger, het re-

servoir vullen en op de basis aanbrengen.

HOE UW LUCHTBEVOCHTIGER TE BEWAREN

Indien men de luchtbevochtiger gedurende een langere periode niet zal gebruiken,
als volgt te werk gaan:
1. Reinig, spoel en droog de luchtbevochtiger op de eerder beschreven manier. 

Laat GEEN water in de luchtbevochtiger staan wanneer hij voor een langere periode
opgeborgen wordt. Het water zou de werking van het apparaat op herstelbare wijze
kunnen beïnvloeden.

2. Doe het apparaat in de originele verpakking en berg het op een koele en droge plaats
op.

3. Reinig de luchtbevochtiger alvorens hem weer te gebruiken bij het begin van het vol-
gende seizoen.
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