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Gratulerar till ditt köp av reseluftfuktaren Atlas från Stylies®! Den kan effektivt hjälpa till att 
skapa en bekväm och skön luftkvalitet runt dig när du reser eller för personligt bruk. Detta är 
den minsta reseluftfuktaren som finns tillgänglig. Den är lätt att bära och tack vare universala-
daptern kan den användas var som helst i världen. Mycket nöje!
Placera den var du vill, men ställ den inte på trägolv. Atlas har mycket låg energiförbrukning. 
Precis som för alla hushållsapparater gäller att man måste vara uppmärksam när luftfuktaren 
används för att undvika personskador, eldsvådor och skador på apparaten. Läs noga igenom 
bruksanvisningen innan du använder apparaten första gången. Observera säkerhetsanvisning-
arna och den tryckta informationen på apparaten.

BESKRIVNING AV APPARATEN
Apparaten består av följande huvudkomponenter:

1. Dimutlopp
2. Stativ
3. Basenhet
4. Fot 
5. Flaskadapter
6. Huvudströmbrytare
7. Anslutning
8. Adapter
9. Stickpropp för Nordamerika och Asien

10. Stickpropp för EU
11. Väska
12. Borste

VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR
• Sätt aldrig apparaten direkt på golvet. Fukt kan hindras från att avdunsta 

vilket kan skada trägolv eller mattor.
• Läs igenom bruksanvisningen noga innan du använder reseluftfuktaren 

Atlas från Stylies för första gången. Spara bruksanvisningen på ett säkert 
ställe för framtida bruk. Om du överlåter luftfuktaren till en annan person 
så ska bruksanvisningen följa med. 

Svenska
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• Coplax AG frånsäger sig allt ansvar för skador som orsakats av att bruks-
anvisningen inte följts.

• Apparaten är endast avsedd för hemmabruk och för de ändamål som be-
skrivs i denna bruksanvisning. Om apparaten används för andra ändamål 
än de avsedda eller om ändringar utförs på apparaten kan det medföra 
hälsorisk eller livsfara.

• Därför får apparaten inte användas av personer (inklusive barn) med 
nedsatt fysik, känsel eller uppfattningsförmåga och/eller bristande kun-
skaper, såvida de inte övervakas av en person som ansvarar för deras 
säkerhet eller instruerar dem om hur apparaten används.

• Barn ska hållas under uppsikt så att de inte leker med apparaten.
• Apparaten får endast anslutas till växelström. Observera angiven spänning 

som står på apparaten.
• Apparaten ska alltid kopplas ur:

- innan apparaten flyttas till en annan plats
- innan apparaten öppnas eller fylls på med vatten
- om apparaten inte fungerar korrekt
- innan apparaten rengörs
- efter varje gång den använts.

• Använd aldrig en skadad förlängningssladd.
• Nätkabeln får inte användas till att bära eller dra apparaten.
• Det är absolut förbjudet att sticka in föremål i apparaten.
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• Om nätkabeln skadas måste den bytas ut av en fackman.
• Dra inte nätkabeln över vassa kanter och låt den inte komma i kläm.
• Dra aldrig i sladden för att ta ur stickproppen ur vägguttaget och ta aldrig 

i stickproppen med våta händer.
• Använd inte luftfuktaren i omedelbar närhet av badkar, dusch eller swim-

mingpool (håll alltid ett avstånd på minst 3 m). Placera alltid apparaten så 
att den inte kan nås av en person i badkaret.

• Placera inte apparaten i närheten av värmekällor. Utsätt inte apparaten 
för direkt hetta (som t.ex. spisplattor, öppna lågor, strykjärn eller kaminer). 
Skydda nätkabeln från olja.

• Placera inte apparaten direkt mot väggar, gardiner eller möbler.
• Se till att apparaten står stadigt när den används och att ingen kan snubb-

la på nätkabeln.
• Apparaten är inte stänksäker.
• Förvara eller använd inte apparaten utomhus.
• Slå inte på apparaten om det saknas vatten i behållaren.
• Använd inga metall- eller hårda föremål för att rengöra oscillatorn.
• Använd inga skarpa kemikalier i vattenbehållaren. 
• Sätt inte apparaten i vatten och låt det inte komma in vatten i basenheten.
• För att undvika skador p.g.a. läckande vatten får apparaten inte placeras 

på golvet.



50

• Rör inte oscillatorn när apparaten är i gång.
• Doppa aldrig apparaten och dess elsystem och fläkt i vatten eller andra 

vätskor. Skölj aldrig apparaten med vatten eller andra vätskor.
• Förvara apparaten på en torr plats utom räckhåll för barn (i originalför-

packningen).
Tillsätt ingenting till vattnet (doftmedel, eteriska oljor eller vatten-
behandlingsmedel).

ANVÄNDNING FÖRSTA GÅNGEN/HANDHAVANDE
Förberedelser:
Placera luftfuktaren på en jämn, vågrät och stabil yta första gången den används. För att stabilisera 
den kan du fälla ut de två fötterna (4) under basenheten (3).
Öppna fästet på adaptern (8) genom att trycka på knappen på den. Välj stickpropp (9) och (10) och 
tryck in den i spåret tills det hörs ett klick.
Fyll en flaska med max 0,5 liter rent, färskt och kallt vatten. Sätt fast flaskadaptern (5) på flaskan 
tills det tar stopp. Använd inte kolsyrat vatten. För att undvika kalkavlagringar rekommenderas de-
stillerat vatten.

Handhavande
1. Öppna dimutloppet (1) och se till att det inte vetter direkt åt eller är för nära eluttag, väggar 

eller andra föremål.
2. För tillbaka flaskan tillsammans med flaskadaptern (5) på basenheten (3). Tryck inte på plast-

flaskan.
3. Sätt in adaptern i anslutningen (7) och med stickproppen (9) eller (10) i vägguttaget.
4. Slå på apparaten genom att vrida huvudströmbrytaren (6) medurs.
5. Mängden dimma som avges kan ställas in med huvudströmbrytaren (MAX är längst åt höger)
6. Lysdioden blir röd om det inte finns tillräckligt med vatten i apparaten. Då måste du stänga av 

apparaten och fylla på flaskan med färskt, rent vatten.

Viktig information:
Fyll inte på Atlas utan att först ha kopplat ur den från vägguttaget.

RENGÖRING
Reseluftfuktaren är en pålitlig och robust produkt, men den behöver underhållas med jämna mellan-
rum. Underhållet är beroende av hur och hur ofta apparaten används. 
Beroende på vattnets hårdhet kan det bildas avlagringar av kalcium, magnesium eller andra ämnen 
i behållaren som täcker oscillatorns yta. Därför måste du rengöra och avkalka reseluftfuktaren Atlas 
med jämna mellanrum, beroende på hur mycket den används.
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För att undvika kalkavlagringar
Använd rent och mjukt vatten, kallt kokat vatten eller destillerat vatten.
Rengör behållaren, och särskilt oscillatorns yta, varje vecka: använd INTE vassa verktyg eller redskap.
Torka apparaten fullständigt med en mjuk trasa innan den används och innan den ställs undan.

Avkalkning och rengöring
• Stäng av apparaten genom att vrida huvudströmbrytaren (6) helt åt vänster. Koppla ur adaptern 

från vägguttaget.
• Rengör flaskan, flaskadaptern och dimutloppet. Ta bort kalkavlagringar och smuts med avkalk-

ningsmedel.
• Oscillatorns yta kan rengöras med borsten (12).
• Observera: apparaten får INTE diskas i diskmaskin
• Skölj alla delar med färskt, rent vatten. Observera: se till att det inte kommer in vatten i basenheten. 
• Torka alla delar med en mjuk trasa.

VIKTIGT: 
Använd inte rengöringsmedel eller skurmedel för att rengöra apparaten.
Använd inga metall- eller hårda föremål för att rengöra oscillatorn.

FELAVHJÄLPNING

Problem Möjlig orsak Lösning

Apparaten är påslagen 
men det kommer inte ut 
någon dimma

Adaptern är inte korrekt 
ansluten till apparaten och 
vägguttaget

Kontrollera om adapterns 
stickpropp är ordentligt 
isatt i vägguttaget och 
i anslutningen på ba-
senheten 

Apparaten avger för lite 
dimma

För mycket kalkavlagringar 
eller för hög vattennivå

Rengör apparaten och ta 
bort avlagringarna, eller ta 
bort en del av vattnet från 
behållaren

Apparaten avger en obe-
haglig lukt

Behållaren är smutsig eller 
inte ordentligt rengjord 

Rengör apparaten och fyll 
på den med färskt vatten

REPARATION/ÅTERVINNING
• Reparationer av alla elektriska apparater (inklusive byte av nätkabeln) får endast utföras av fack-

man. Alla garantianspråk uteblir om reparationer utförts på ett otillbörligt sätt, .
• Om nätkabeln skadas måste den bytas av tillverkaren, dennes auktoriserade servicepartner eller 

fackman. Detta för att undvika skador i framtiden.
• Använd aldrig apparaten om nätkabeln eller stickproppen är skadade, efter att apparaten inte 

fungerat korrekt, om den har tappats eller blivit skadad på något annat sätt (t.ex. sprickor eller 
skador på höljet).

• Använd aldrig vassa, repande föremål eller frätande kemikalier.
• Uttjänta apparater ska omedelbart kasseras (klipp av nätkabeln) och lämnas till återvinnings-

centralen.
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• Kasta inte elektriska apparater i hushållsavfallet. Lämna apparaten till återvinningscentralen.
• Om uttjänta elektriska apparater inte omhändertas på rätt sätt utan hamnar i naturen kan det 

leda till att hälsovådliga ämnen frigörs och förorenar grundvattnet och näringskedjan. Detta kan 
få allvarliga effekter på djur- och växtliv under oöverskådlig tid.

TEKNISKA DATA
Mått
(bredd x höjd x djup) 113 x 53 x 68 mm 
Vikt ca. 0.2 kg
Effekt 10 W
Kapacitet 80 ml/timme
Automatisk avstängning ja
Uppfyller EU-kraven CE/WEEE/RoHS
Med reservation för tekniska ändringar.

Apparaten får inte kastas i hushållsavfallet. Lämna den uttjänta apparaten till återvin-
ningscentralen. Insamling och återvinning av uttjänta elektriska apparater sparar vär-
defulla resurser.
Förpackningens material kan återvinnas. Se till att förpackningen omhändertas på ett 
miljövänligt sätt så att den kan återvinnas.

TVÅ ÅRS GARANTI
Under garantitiden två år efter att produkten inhandlats kommer vi, utan kostnad för delar eller 
arbete, att reparera eller ersätta den felaktiga produkten med en renoverad produkt (efter vårt 
val), detta gäller alla produkter eller delar som uppvisar brister angående material eller tillverkning.
FÖRUTOM GARANTIN SOM NÄMNS OVAN, GER Coplax INGA UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER AV 
NÅGOT SLAG ELLER ANDRA GARANTIER OM SÄLJBARHET OCH LÄMPLIGHET FÖR ETT SPECI-
ELLT SYFTE EFTER ATT GARANTITIDEN HAR GÅTT UT. Coplax kommer att, efter eget gottfinnande, 
reparera eller ersätta en produkt under garanti. Ekonomisk ersättning utgår INTE. De ovan nämn-
da kompensationerna är de enda kompensationerna i händelse av brister i ovan nämnda garantin
VEM GÄLLER GARANTIN:
Garantin gäller för den ursprungliga ägaren till en privatägd Coplax-produkt som kan uppvisa inköps-
bevis med datumangivelse i form av faktura eller kvitto. Garantin kan inte överlåtas. Inköpsbeviset 
måste uppvisas (skicka en kopia via fax, e-post eller vanlig post) innan produkten returneras. Ange 
produktens modellnummer och bifoga en detaljerad beskrivning (helst maskinskriven) av problemet 
tillsammans med produkten. Lägg beskrivningen i ett kuvert och tejpa fast det på produkten innan 
förpackningen försluts. Skriv inte på originalförpackningen och gör inga andra ingrepp på förpack-
ningen.
VAD GARANTIN INTE TÄCKER:
• Delar som normalt måste bytas ut, t.ex. patroner för bortfiltrering av mineraler, Ionic Silver Cube, 

filter med aktivt kol, vattenfilter eller andra förbrukningsvaror som måste bytas regelbundet såvi-
da dessa inte uppvisar brister i material eller tillverkning.

• Skador, felfunktion, förlust eller försämring som orsakats av vanligt slitage från hårdhänt han-
tering, felanvändning, försummelse, olycka, felaktig installation, placering eller handhavande, 
felaktigt underhåll, obehörig reparation, exponering för orimliga temperaturer eller förhållanden. 
Detta inkluderar skador som orsakats av eteriska oljor eller vattenbehandlingsmedel och ren-
göringsmedel.

• Skador som orsakats av olämpligt emballage eller transportskador på returnerade produkter.
• Felplacering eller förlust av munstycke, doftkapsel, lock till vattenbehållare osv.
• Transportkostnader till och från reparationsställen.
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• Alla sorters direkta, indirekta speciella skador eller följdskador inklusive utebliven inkomst eller 
annan ekonomisk förlust.

• Transportskador på en produkt vid transport från en av våra återförsäljare. Kontakta återför-
säljaren direkt.

Garantin täcker inte skador eller brister som orsakats av eller som är resultatet av att Coplax anvis-
ningar inte följts till punkt och pricka i samband med installation, handhavande, användning, underhåll, 
eller reparation av Coplax-produkten.


