
 

 
 

 
1. Naam van het product   

 

Lichtgevende aromaverspreider met luidspreker  
 

2. Product code  
21893 
 

3. Kleur 

Zoals afgebeeld. 
 

4. Korte omschrijving 
Een aromaverspreider met kleur en geluid! Geniet tijdens het luisteren van je favoriete (rustgevende) 
muziek van de heerlijke geuren die de aromaverspreider verspreidt. Daarnaast verandert de kleur 
van de aromaverspreider automatisch en kan ook vastgezet worden op een vaste kleur. Dit zorgt 
voor veel sfeer. Deze drie Snoezelen stimulaties  worden gecombineerd en zorgen voor een zalige 
ontspanning! 
Afmeting: 14,5 x 12 cm 
 

5. Snoezelen stimulaties 
Zien, horen en ruiken 
 

6. Specificaties model 
Afmeting aromaverspreider: 14,5 x 12 cm 
Gewicht (exclusief adapter): ca. 520 gram 
Lengte van de snoer: ca. 120 cm 
Tankinhoud: 500 ml 
LED verlichting: 9 bollen 
  

7. Onderhoud  
Na 5-6 keer gebruik, of 2-3 dagen, reinig het product als volgt: 

 Koppel het apparaat los van het lichtnet en verwijder de deksel. 
 Giet eventueel achtergebleven water uit de "afvoerzijde" van de tank. 
 Koppel het net snoer los van de basis van het apparaat. 
 Doe 1 eetlepel citroenzuur in de watertank, voeg iets minder dan 100 ml warm water toe (tot 70 

° C) 
 Laat het gedurende 5 minuten intrekken en laat de oplossing uit de "afvoerzijde" van de tank 

lopen. 
 Veeg het met een zachte doek schoon. Vermijd ultrasone trilling plaat, die voorzichtig kan 

worden schoongemaakt met wattenstaafje. 
 
Gebruik nooit andere zuren, enzymen of reinigingsmiddelen, omdat hierdoor giftig gas kan ontstaan       
of een storing kan optreden. 
 
De deksel heeft een binnen hoes die ook kan worden verwijderd om te reinigen. 

1. De deksel heeft een binnenhoes die ook kan worden verwijderd om te worden gereinigd. 
2. Na het reinigen van de binnen klep, vervangt u door de greep  vast te houden en druk de 
binnen- en buitenklep naar beneden totdat u "klik" hoort. 



 

 
 

 

8.  Voorzorg maatregelen 
Volg onderstaande adviezen om een storing van het apparaat te voorkomen: 
 

 Vul nooit meer dan 500ML "max" in. 
 Schakel de stroom niet in als de tank leeg is. 
 Raak de ultrasone trilplaat niet aan. 
 Reinig regelmatig volgens onderhoudsinstructies om storingen te voorkomen.  
 Haal altijd de stekker uit het stopcontact voor onderhoud. 
 Breng om hygiënische redenen na gebruik het resterende water weg van de "afvoerzijde" 

van de tank en veeg het af met een schone, droge doek. 
 Essentiële oliën kunnen vlekken veroorzaken. In geval van morsen van contact, veeg weg met 

een zachte doek. 
 Gebruik alleen de meegeleverde maatbeker om water aan de tank toe te voegen. Vul nooit 

rechtstreeks uit de kraan. 
 Laat geen mist direct op meubels, kleding, muren enz. blazen. 
 Blijf uit de buurt van warmtebronnen en airconditioners van ventilators. 
 Blijf altijd uit de buurt van elektronische apparatuur, zoals tv- en computerapparatuur. 
 Laat het product niet kantelen, hierdoor kan water in het mechanisme binnendringen en een 

storing veroorzaken. 
 Gebruik het product niet langer aaneensluitend dan 10 uur. 

Wacht 60 minuten voordat u opnieuw opstart om schade aan de ultrasone plaat te 
voorkomen. 

 Gebruik alleen leidingwater, geen mineraalwater, bruisend water enz.  
 De hoeveelheid en intensiteit van de geproduceerde mist zal variëren, maar dit is niet 

ongebruikelijk en moet niet als een fout worden beschouwd. 
 Factoren die dit beïnvloeden zijn watertype, vochtigheid, temperatuur, luchtstromingen. 
 Verplaats het product nooit in gebruik. 
 Raak geen een deel van het product aan met natte handen. 
 Buiten het bereik van kinderen en huisdieren houden. Ook worden kinderen onder toezicht 

gehouden om niet met het product te spelen. Het apparaat mag niet worden gebruikt door 
kinderen of personen met verminderde fysieke, sensorische of mentale capaciteiten of 
gebrek aan ervaring en kennis, tenzij ze toezicht of instructie hebben gekregen.  

 Houd het snoer vrij of looppaden en trek er op geen enkel moment krachtig aan.  
 Als er rook of een brandende geur wordt gedetecteerd, trek dan onmiddellijk de s tekker uit 

het stopcontact. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 

9. Installatie 
1. Plaats het product ondersteboven en verwijder de bovenste kap. 
2. Verbind de AC adapter naar de basis van de DC-aansluiting. Die bevindt zich aan de onderkant 

van het product. 
3. Gebruik de maatbeker om water uit de waterleiding te voeren. Let op, giet geen water uit de 

beker en vul geen water in de watertank met de maatbeker. 
Let op het gevulde waterniveau; overschrijd de max lijn op de watertank niet. 
Water met hoge temperatuur en de mist kan naar buiten vliegen, vul nooit water in tijdens 
het gebruik. 

4. Laat essentiële olie verticaal in de watertank vallen. De dosering is ongeveer 2-3 druppels 
(ongeveer 0,1-0,15 ml) per 100 ML water. 
 
LED verlichting 

Het knopje links;  
Kort indrukken: wit licht 
Lang indrukken: gekleurd licht, blijft automatisch wisselen van kleur 
 
Bij automatische wisseling: kort op het knopje drukken → de kleur blijft vaststaan  
 
 
 
Bluetooth 

Druk kort in, schakel de Bluetooth-audioweergavemodus en de prompttoon en -
indicator in / uit. 
 
Schakel het zoeken naar Bluetooth-apparaten "SHS1618" in, waarmee na het 
matchen muziek kan worden afgespeeld. Als u het lange tijd niet gebruikt, moet u het 
water uit de watermassa van de tank droog laten lopen en het dan goed bewaren. Als 
je het wilt gebruiken, gebruik dan het neutrale schoonmaakmiddel om het water 
nogmaals te  reinigen, en dan kunt u het gebruiken.    
 
 
Geurverspreider 
Lang indrukken: open/sluit de geurverspreiderfunctie 
Kort indrukken: Geur gedurende 120 minuten 
Nogmaals kort indrukken: Geur gedurende 180 minuten 
Blijf kort indrukken om te sluiten. 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Aanwijzing knop LED 
verlichting  

Aanwijzing knop 
Bluetooth modus  

Aanwijzing knop 
geurverspreider  



 

 
 

 
10. Problemen oplossen 
Symptoom Mogelijke oorzaak Oplossing 
schakelt het 
uitschakelen niet vroeg 
in 

 Zit er genoeg water in de tank? 
 Is het netsnoer correct 

aangesloten? 

 Voeg water toe aan de tank. 
 Koppel los, controleer kabels en 

sluit voorzichtig opnieuw aan. 
Geen mist of abnormale 
mist  

 Niet genoeg water? 
 Te veel water? 
 Vuil op de ultrasone plaat? 
 Vuil aan de lucht aanzuigpoort 

aan de onderzijde van de basis? 

 Voeg een geschikte hoeveelheid 
water in de tank toe. 

 Water mag nooit over een lijn van 
500 ml (max) worden gevuld. 

 Raadpleeg de 
onderhoudsinstructies. 

 Verwijderen en opnieuw 
installeren, zodat dampen vrij 
kunnen worden vrijgegeven. 

 Reinig de lucht aanzuigopening 
van stof. 

 Beperkte luchtstroom heeft 
invloed op mist. 

Waterlekkage van het 
product 

 Hoes en binnenhoes zijn niet 
juist geïnstalleerd. 

 Is het apparaat omgevallen? 
 Lage temperatuur of hoge 

luchtvochtigheid? 

 Verwijderen en opnieuw 
installeren, zodat dampen kunnen 
worden vrijgegeven. 

 Volg de instructies voor 
accidenteel lekken. 

 Onder deze omstandigheden kan 
de nevel snel condenseren tot 
waterdruppeltjes. 

Bluetooth-luidspreker 
kan normaal gesproken 
niet worden afgespeeld 

Is niet verbonden met de adapter, 
de batterij is voldoende. Er is niet 
meer nodig, alleen batterijen. 

Sluit de adapter aan of laad na 
gebruik op. 

 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

Voor meer informatie kunt u onze website www.nenko.info bezoeken. 

http://www.nenko.info/

