
 



 

! 
• Brug den USB
• Placér ikke Zaahn Ultra Chill

• Kom ikke fremmedlegemer ind i Zaahn Ultra Chill
• Bloker ikke enhedens lameller.
• Nedsænk ikke enheden i vand eller andre væsker.
• Producenten er ikke ansvarlig for skader,

• Dette produkt må ikke benyttes af personer (gælder også børn), med

• Vær forsigtig, når du flytter Zaahn Ultra Chill

• Placér ikke produktet i direkte sollys i en længere periode.
• Produktet kan kun SLUKKES helt, når stikket er taget ud af
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 6. Aromspridning (Endast Deluxe-modellen) 
Ta bort hållaren som håller aromsvampen, och häll några 
droppar valfri essentiell olja på aromsvampen. Sätt tillbaka 
aromhållaren. 

 SÅ HÄR BYTER DU UT VATTENSVAMPEN 
Vi rekommenderar att du byter ut vattensvampen varannan månad, om den 
används 4 timmar 
om dagen. Vi rekommenderar att vattensvampen byts oftare om apparaten 
används under längre 
perioder, eller används med hårt vatten, eller om den sänder ut mindre dimma än 
vanligt. 
Det ingår en extra svamp för byte i paketet. 
1. Ta loss vattentanken genom att frigöra den från enheten. 

(Se steg 1 i Så här använder du apparaten.) 
2. Ta loss det långa höljet för vattensvampen, som sitter på enhetens undersida, 

genom att vrida det 90 grader åt höger eller vänster, och sedan dra ut det. Det 
här visas i Fig. 1. 

3. Byt ut vattensvampen. Fig. 2. 
4. Rikta in den korta skåran på det korta höljet för vattensvampen med den långa 
skåran på 

det långa höljet för vattensvampen, och skjut på det långa höljet för 
vattensvampen 
för att låsa vattensvampen på plats. Fig. 3. 
Kontakta kundtjänsten hos den butik där du köpta apparaten för att 
beställa fler vattensvampar. 

 ! OBS!  Tillsätt inte essentiella oljor i vattentanken – 
då kan apparaten skadas. 

7. LED-nattlampa (Endast Deluxe-modellen). 
 Koppla in nattlampstillbehöret i den externa USB-porten 
 ovanpå enheten. Se till att 
 USB-sladden är inkopplad. Nattlampan tänds. 
Om du vill stänga av nattlampan kopplar du ut den från 
 den externa USB-porten. 

UNDERHÅLL 

 
Fig. 1 Fig. 2 

 
! OBS!  Koppla ur apparaten när du rengör, byter ut 

delar eller flyttar apparaten. 
 Fig. 3 

Kort skåra 

 SÅ HÄR RENGÖR DU DEN ULTRASONISKA 
DIMMENHETEN (SKIVAN) 
För bästa resultat bör den ultrasoniska skivan alltid vara blank, ren och 
fri från kalkbeläggningar. Du behöver rengöra den ultrasoniska skivan 
så snart som du ser kalkbeläggningar på den. 
Det här kan behöva göras veckovis eller månadsvis, beroende på hur mycket 
den används samt vattnets hårdhet. För att rengöra använder du en bomullspinne 
som du doppar i en blandning av ½ vit ättika och ½ vatten. Gnugga den 
ultrasoniska skivans yttre och inre ytor med bomullspinnen, så som visas tills du 
har tagit bort alla beläggningar från skivan. För att rengöra den ultrasoniska skivans inre 
yta behöver du ta bort 
vattensvampen. Se avsnittet SÅ HÄR BYTER DU UT 

 Lång skåra 

VATTENTANK och VATTENSVAMP 
Håll alltid vattentanken ren och torr när den inte används. 
Vid behov kan den rengöras med varmt vatten med diskmedel i, och sköljas 
noggrant. 
Om vattensvampen har lämnats i vattentanken, med vatten i, och inte använts 
under 
en lång period bör du skölja den noggrant i rinnande vatten innan den 
används igen. 
Alternativ bör vattensvampen bytas ut så som beskrivs ovan. 
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