Gratulerer! Du har nettopp kjøpt en flott "Stylies Aquarius" luftvasker.
Som for alle elektriske husholdningsapparater krever denne enheten også spesiell
oppmerksomhet og omsorg. For å unngå skade, brann eller skader på apparatet. Vennligst les
denne bruksanvisningen nøye før du bruker apparatet for første gang og følg de nevnte
sikkerhetsrådene på enhetene.

BESKRIVELSE AV ENHETEN:
Denne enheten består av følgende hovedkomponenter:
1. Luftvasker
2. Strømkabel
3. Vanntank
4. Vanntanklokk
5. Vanntrau
6. Vannforbedrer „Clean Cube“
7. Aromabeholder
8. Skiveenhet
9. Vifte
10. Kontrollpanel / skjerm

11. På / Av-kontroll
12. På / Av-indikator
13. "Ingen vann" indikator
14. Viftehastighetsregulering
15. Hastighetsindikator
16. Fuktighetskontroll
17. Fuktighetsindikator
18. Moduskontroll
19. Modusindikator
VIKTIGE SIKKERHETSRETNINGER
• Vennligst les gjennom bruksanvisningen nøye før du bruker apparatet første gang og hold dem
trygt for senere referanse; Om nødvendig, send dem videre til neste eier.
• Coplax AG nekter alt ansvar for tap eller skade som oppstår som følge av manglende
overholdelse av denne bruksanvisningen.
• Apparatet må kun brukes i hjemmet for de formålene som er beskrevet i denne instruksjonen.
Uautorisert bruk og tekniske modifikasjoner på apparatet kan føre til fare for liv og helse.
• Dette apparatet kan brukes av barn i alderen 8 år og eldre og personer med nedsatt
funksjonsevne fysiske, sensoriske eller mentale evner eller mangel på erfaring og kunnskap hvis
de er gitt veiledning eller instruksjon om bruk av apparatet på en trygg måte og forstå farene
involvert. Barn skal ikke leke med apparatet. Rengjøring og vedlikehold av bruker skal ikke gjøres
av barn uten tilsyn.
• Koble bare kabelen til vekselstrøm. Vær oppmerksom på spenningsinformasjonen som er
oppgitt på apparatet.
• Enheten må alltid kobles fra:
- før enheten flyttes til et annet sted
- før enheten åpnes eller når den fylles på nytt med vann
- i tilfelle feil
- før rengjøring
- etter hver bruk.
• Ikke bruk skadede skjøteledninger.
• Bær aldri eller dra enheten med strømkabelen.
• Stikk ikke gjenstander eller fingre inn i apparatet.
• Ikke kjør strømkabelen over skarpe kanter og sørg for at den ikke blir fanget.
• Trekk ikke støpselet ut av kontakten med våte hender eller ved å holde på strømledningen.
• Ikke bruk apparatet i umiddelbar nærhet av badekar, dusj eller svømmebasseng (observere
en minimumsavstand på 3 m). Plasser apparatet slik at en person i badekaret ikke kan røre ved
apparatet.
• Ikke plasser apparatet i nærheten av en varmekilde. Ikke legg strømledningen til direkte varme
(slik som oppvarmet kokeplate, åpne flammer, eller varmeovner for eksempel). Beskytt
strømledninger fra olje.
• Ikke plasser enheten direkte ved siden av vegger, gardiner eller møbler.
• Pass på at apparatet er riktig plassert for å sikre høy stabilitet under driften og sørg for at ingen
kan reise over strømledningen.
• Apparatet tåler ikke vannsprut.
• Kun til innendørs bruk.
• Ikke oppbevar apparatet utendørs.
Oppbevar apparatet på et tørt sted utilgjengelig for barn (pakk apparatet).
• Ikke legg noe til vannet (dufter, essensielle oljer eller vannfriskere).
• Hvis strømledningen er skadet, må den byttes ut av produsenten eller en autorisert verksted
av produsenten eller av tilsvarende kvalifiserte personer for å unngå fare.
• Slå av støpselet og trekk ut støpselet før vedlikehold, rengjøring og bruk etter hver bruk
kabel fra stikkontakten. Ikke plasser enheten direkte på gulvet. Bruk et vanntett underlag!

BRUK
1. Plasser AQUARIUS på en flat overflate på ønsket sted. Koble til strømkabelen (2) inn i
stikkontakten.
2. Trekk vanntanken (5) ut (ca. 4 cm) til du kan løfte vannbeholderen (3). Fjern vannbeholderdekselet (4) og fyll vannbeholderen (3) med rent rent vann (maks. 4,5 liter). Trekk vanntankens
deksel (4) tilbake på vanntanken og plasser tanken på enheten.
3. Ikke flytt Aquarius mens den er fylt med vann da vannet kan komme ut fra skuﬀen.
4. AQUARIUS styres via kontrollpanelet (10). Start luftskiven ved å trykke på På / Av-kontroll (11).
Vær oppmerksom på at en forsiktig berøring er tilstrekkelig (berøringsskjerm). I ettertid På / Avindikatoren (12) skal lyse og enheten starter. Hvis det røde „Tomt for vann“ (13) lyser, AQUARIUS
kan ikke begynne å arbeide på grunn av mangel på vann i vanntanken (3).
5. Utstyrets fuktighetsutgang avhenger av hastigheten på viften (9). I "Manuell" -modus, kan du
velge mellom 4 forskjellige hastighetsinnstillinger ved å trykke på viftehastigheten 9 kontroll (14)
på kontrollpanelet (10), og sett det på ønsket utgangsnivå (lav, middels, høy eller turbo).
6. I "manuell" modus kan ønsket fuktighetsnivå settes (40-75% og kontinuerlig drift 'Co') manuelt
ved å trykke fuktighetskontrollen (16) gjentatte ganger (fuktighetsindikatoren (17) blinker med
ønsket fuktighetsnivå valgt). Noen få sekunder etter at denne inngangen har ble tatt, blinker
indikatoren (17) blinker og bytter for å vise det nåværende rommet fuktighetsnivå igjen.
7. Informasjon: Når den ønskede fuktigheten er nådd, stopper enheten og fuktighetsindikatoren
(17) blinker. Enheten måler fuktighetsnivået hvert 30. minutt (når enheten måler luftfuktigheten,
ventilatoren (9) vil fortsatt løpe i 1-2 minutter). Hvis det målte fuktighetsnivået faller under innstilt
verdi, enheten starter fuktingen igjen, og fuktighetsindikatoren (17) slutter å blinke.
8. Modus 'M' - enheten har 3 forskjellige forhåndsprogrammerte moduser: Rengjør, Auto og Natt.
Du kan velge og endre blant disse modusene ved å trykke på 'Modus' -kontrollen (18) på
kontrollpanelet (10).
9. Rengjøringsmodus: Denne modusen er ideell for rengjøring og avkalking av enheten. I denne
modusen roterer skiven(8) men viften (9) kjører ikke, derfor blir ingen luft blåst inn i rommet.
10. Auto-modus: I denne modusen er Aquarius satt automatisk for å holde fuktighetsnivået på
45%. Jo lavere luftfuktighetsnivået i rommet er, desto høyere er hastigheten på ventilatoren og
derfor er jo høyere fuktighetsutgangen valgt av programmet.
11. Hvilemodus: Denne modusen er ideell når du vil at enheten skal kjøre stille om natten. De
Belysningen er dimmet og enheten er satt til et fuktighetsnivå på 45%. Viftehastigheten er satt til
sitt laveste nivå.
12. Du kan også bruke Vannmannen til å spre duftene i romluften. For å legge til duft, du kan
trekke ut Aroma-boksen (7) fra skuﬀen og hell mindre enn 2 dråper i esken, og sett den så tilbake i
skuﬀen. Vi ber din hyggelige oppmerksomhet om å bruke så lite som mulig duft i Aroma-boksen,
kan en overdreven dosering føre til feil og til og med skader på enheten.
13. Tips: Hvis du ønsker å bytte duften til en annen, trekker du Aroma-boksen (7) fra skuﬀen,
rengjør plastburet med såpe og erstatt bomullet inne i esken med en ny en. Nå er Aquarius klar
igjen for å ta en ny duft og å spre i din romluft.
14. Så snart „LED-indikatoren"Tomt for vann "(13) lyser rødt, må vanntanken (3) fylles på nytt.
Trekk ut vanntanken og vannskuﬀen (5) til du kan løfte tank (3) (ca. 4 cm), ta av vannbeholderdekselet (4) fra vanntanken og fyll på Tank med rent, ferskvann (ca. 4,5 liter). Sett tankdekselet (4)
tilbake på tanken tett og sett tanken i skuﬀen (5), skyv skuﬀen forsiktig tilbake til sin opprinnelige
posisjon. Etter at tanken er plassert i enheten, vil Aquarius starte på nytt automatisk noen få
sekunder.

RENGJØRING
Etter hver bruk og før vedlikeholdet må enheten være slått av og strømkabelen må kobles fra
strømuttaket. Derfor, før rengjøring av Aquarius, du må først koble fra strømkabelen (2).
Vær oppmerksom på: Dyp aldri enheten i vann (risiko for kortslutning).
• Rengjør overflaten på enheten, tørk støv av med en fuktig klut og tørk deretter grundig.
• For å rengjøre de indre delene av enheten, bør du trekke ut vannbrettet (5) som inneholder
Skiveinnretning (8). Denne diskenheten (8) og vanntanken (3) må rengjøres hver 2 uker. Rengjør
beholderen grundig med en børste. Hvis det er kalkrester, så vask beholder i avkalkingsmiddel og
skyll deretter grundig med rent vann. For å rengjøre 10 vanntank (3), Skyll tanken med varmt vann
grundig. Hvis det er kalkrester i tanken, kan du også bruke avkalkningsmidler for å rengjøre
innsiden av vannbeholderen. Skyll deretter vanntanken med rent vann etter avkalking og tørk den.
• Skivenheten (8) skal rengjøres ca. hver 4. uke: Hell først de resterende vann i skuﬀen (5). For det
andre, fyll skuﬀen (5) med avkalkningsmiddel (bedre blandet med rent vann) opp til nivået på
flottørens øvre kant. Skyv skuﬀen tilbake i kammeret igjen (uten vannbeholderen), koble til
strømkabelen og kjør enheten under "Clean" -modus (se også seksjon 6 under oppstart / drift). La
enheten kjøre under denne rensemodusen til alt kalket er oppløsest i avkalkningsmidlet.
Informasjon: Under "Clean" -modusen går ikke viften (9). Bare diskenheten (8) roterer i
avkalkningsmidlet og det vil derfor ikke komme luftstrøm gjennom enheten.
Vannforbedrer CLEAN CUBE
Clean Cube TM (6) er laget med et spesielt patentert materiale. Det forhindrer veksten av bakterier
i vannet ved stadig å frigjøre sølvioner. Denne pinnen skaper hygienisk inneklima. Dens eﬀektivitet
kan vare i ett år. Derfor anbefaler vi deg å endre dette tilbehør for hver ny fuktersesong. Clean
Cube TM blir eﬀektiv så snart og så lenge det kommer i kontakt med vann, så selv når enheten er
slått av, virker den.
NYTTIG INFORMASJON
Informasjon om hvordan en luftvaskeren fungerer:
Luftvaskeren "vasker" luften ved å trekke den gjennom de våte platene. Partiklene i luften vil bli
fanget og holde fast på de våte platene, og deretter vasket av i vannet og forbli på bunnen av
vannbassenget. Denne enheten er en ideell kombinasjon av luftfukter og luftrenser, spesielt egnet
for rengjøring av pollen, støv og andre partikler i luften og til økning av fuktigheten i rommet på et
optimalt nivå - uten å måtte bytte filtre. Den ideelle fuktigheten nivå for vår helse og velvære, som
anbefalt av leger, er mellom 40% og 60%.
Tips til vann:
Rent vann må alltid brukes for å sikre at luften forblir hygienisk å puste. Enheten, og spesielt
vanntanken må alltid være hygienisk ren. Anbefaling: Bruk alltid Clean Cube, da dette reduserer
dannelsen av bakterier i vannet.
Hygrostat:
Standardtoleransen til en integrert hygrostat er +/- 10%. Det betyr den eﬀektive målingen av
fuktiighetsnivået kan avvike tilsvarende.
FEILSØKING
Displayet kan ikke slås på: Vannbeholder ikke satt riktig inn. Fjern og sett inn på nytt.
REPARASJONER / KASTING
• Reparasjoner av alle elektriske apparater (inkludert bytte av strømkabel) må kun utføres
av instruerte eksperter. Å utføre uhensiktsmessige reparasjoner annullerer garantien og nr
ansvar skal aksepteres.
• Hvis strømkabelen er skadet, må den erstattes av produsenten, hans oﬃsielle
service partner eller en kvalifisert person, for å unngå ytterligere skade.
• Bruk aldri enheten hvis kabelen eller støpselet er skadet, etter at enheten har fungert,
hvis den har blitt droppet eller om den har blitt skadet på annen måte (dvs. med sprekker eller
brudd på huset).
• Ikke bruk skarpe, slitende gjenstander eller etsende kjemikalier.

• Slå av enheter som skal kastes øyeblikkelig (ved å koble av strømkabelen) og kast dem i et
passende avfallsoppsamlingssenter.
• Ikke kast elektrisk utstyr i husholdningsavfallet. Bruk den oﬃsielle resirkuleringssamlingen
sentre, hvor tilgjengelig.
• Hvis elektriske enheter avhendes på en uregulert måte, kan forvirringens eﬀekter forårsake
farlige stoﬀer for å forurense grunnvannet og matkjeden eller dette kan resultere i
en byrde på flora og fauna i årene som kommer. Denne enheten må ikke kastes med
husholdningsavfall. Vennligst kast bort denne enheten ved det aktuelle søppelavfallet. Innsamling
og gjenvinning av elektrisk og elektronisk utstyr avfall sparer verdifulle ressurser.
Emballasjematerialet er resirkulerbart. Kast emballasjen i miljøvennlig måte, og sørg for at den når
det resirkulerbare materialet.
TEKNISKE DATA
Luftfuktighetskapasitet: 300g / time
Strømforbruk: maks. 15 watt
Dimensjoner: 392 mm x 295 mm x 401 mm (lengde x bredde x høyde)
Netto vekt: 5,6 kg
Vanntank kapasitet: 4,2 liter
Støynivå: ca. 31 dB (A)
Oppfyller EUs regelverk CE / WEEE / RoHS
Med forbehold om tekniske endringer uten varsel.
To års garanti
For garantiperioden 2 år etter kjøpet av apparatet repareres eller erstattes med et oppusset
produkt (etter eget valg), uten kostnad for deg for deler eller arbeid, noe maskin eller del som viser
seg å være defekt i materialer eller utførelse. Bortsett fra garantien som er gitt ovenfor, overtar
Coplax noe og alt annet som er underforstått GARANTIER OG NOEN GARANTI FOR
SALGBARHET ELLER EGNETHET FOR ET BESTEMT FORMÅL MED HENSYN TIL PRODUKTET
FOR EN PERIODE ETTER UTFØRELSEN. Coplax vil, etter eget skjønn, reparere eller bytte ut et
produkt under garantien. Ingen kreditt vil være utstedt. De ovenfor beskrevne rettsmidler er dine
eneste rettsmidler i tilfelle brudd på garantien gitt ovenfor.
HVEM ER DEKKET:
Den opprinnelige eieren av et privateid Coplax-apparat som kan gi et datert kjøpsbevis i form av
en faktura eller kvittering er dekket. Garantien kan ikke overføres. Den opprinnelige datert
Kjøpsbevis (en kopi må bli faks, e-post, sendt) før du returnerer enheten. Oppgi modellnummer på
apparatet ditt og en detaljert beskrivelse (fortrinnsvis skrevet) av problemet med punkt. Legg inn
beskrivelsen i en konvolutt og fest den direkte til apparatet før boksen er forseglet. Ikke skriv noe
på eller endre på noen måte den originale boksen.
HVA DENNE GARANTIEN IKKE OMFATTES:
• Deler som normalt krever utskifting, for eksempel demineraliseringskassetter, Clean Cube,
aktive karbonfiltre, vannvannfiltre og andre forbruksvarer som trenger regelmessig bruk
erstatning med unntak av mangler på materiell eller ferdigstillelse.
• Skader, feil, tap eller forverring på grunn av vanlig slitasje fra misbruk, misbruk, uaktsomhet,
ulykke, feil installasjon, plassering og drift, feil vedlikehold, uautorisert
reparasjon, eksponering for urimelige temperaturer eller forhold. Dette inkluderer skader
forårsaket av misbruk av essensielle oljer eller vannbehandling og rengjøringsløsninger.
• Skader som følge av utilstrekkelig pakking eller transportmishandling av returnerte produkter.
• Feil eller tap av tilbehør som dyse, duftkapsel, vannbeholderdeksel etc.
• Frakt og transport koster til og fra et hvilket som helst sted for reparasjon.
• Direkte, indirekte spesielle eller følgeskader av noe slag, inkludert tap av fortjeneste eller annet
økonomisk tap.
• Transportskade av en enhet som sendes fra en av våre forhandlere. Ta kontakt med dem direkte.
Denne garantien dekker ikke skader eller feil som skyldes eller skyldes manglende
overensstemmelse strengt til Coplaxs spesifikasjoner i forbindelse med installasjon, drift, bruk,
vedlikehold, eller reparasjon av Coplax-apparatet.

