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BESCHRIJVING VAN HET TOESTEL: 

Bedankt voor uw aankoop!
Fysic spant zich in om uw leefomgeving prettiger en gemakkelijker 
te maken. Deze persoonlijke luchtbevochtiger van Fysic verbetert de 
luchtkwaliteit in uw directe omgeving door vocht aan de lucht toe te 
voegen en zo te zorgen voor een aangename vochtigheidsgraad.

Een juiste vochtigheidsgraad beschermt u tegen droge luchtwegen, 
voorkomt ademhalingsproblemen en voorkomt een droge en geïrriteerde 
huid. Een voldoende bevochtigde omgeving voorkomt dat houten 
meubels  inkrimpen, waardoor scheurtjes ontstaan, en zorgt ervoor dat 
papier van boeken of behang niet uitdroog, broos wordt of vervormt. Ook 
zorgt voldoende luchtvochtigheid ervoor dat stof neerslaat en minder aan 
oppervlaktes blijft plakken, wat schoonmaken vereenvoudigt.

De luchtvochtigheid wordt meestal aangeduid in procenten. Dit getal is 
de  hoeveelheid waterdamp in de lucht vergeleken met de hoeveelheid 
waterdamp die de lucht kan bevatten bij de kamertemperatuur. Bij een 

De ideale luchtvochtigheid ligt tussen de 40% en 50%. Een 
luchtvochtigheid van minder dan 30% is droog en kan als oncomfortabel 
ervaren worden. Om de luchtvochtigheid in uw omgeving te meten, kunt 
u gebruik maken van een hygrometer.

De luchtbevochtiger van Fysic maakt gebruik van een ultrasone, 
hoogfrequente generator om water in kleine deeltjes te breken. Een 
ventilator blaast deze waterdeeltjes als een nevel de lucht in, waar de 
kleine deeltjes gemakkelijk in de lucht opgenomen worden.
De ultrasone techniek zorgt voor een stille werken zonder dat de 
kamertemperatuur wijzigt, de ramen beslaan of er condens ontstaat in de 
directe omgeving.
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EERSTE GEBRUIK:

1. Zorg ervoor dat de luchtbevochtiger uitgeschakeld is (de regelknop 
staat geheel naar links, tegen de klok in, gedraaid) en de stekker 
losgekoppeld is van het stopcontact.

2. Plaats de luchtbevochtiger op een effen oppervlak op ongeveer 60 cm 
van de vloer en 10 cm van de muur. 

3. Aanwijzingen voor het vullen van het waterreservoir (zie afbeelding 2).
 - Verwijder het waterreservoir door deze recht omhoog te heffen.
 - Draai de dop aan de onderkant van het reservoir los door tegen 

de klok in te draaien en vul het reservoir met gedemineraliseerd of 
gedestilleerd water. Voor het eerste gebruik is het aan te raden om 
het waterreservoir eerst om te spoelen.
 - Vul het reservoir NIET met warm water; dat kan lekkage 

veroorzaken.
 - Vul het reservoir NIET met kraanwater. Kraanwater bevat kalk, 

deze kalk kan met de waterdamp meekomen en op uw meubels 
of vloer neerdalen. De witte laag die hierdoor achterblijft is 
moeilijk te reinigen.

 - Plaats de dop terug op het reservoir nadat u het gevuld hebt door 
stevig met de klok mee te draaien en plaats het waterreservoir 
opnieuw op de basis. Het reservoir zal onmiddellijk beginnen leeg 
te lopen in de basis.

4. Sluit het netsnoer aan op een stopcontact.
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SPECIFICATIES:

• Product: ........................... Ultrasone luchtbevochtiger met koele damp
• Ingangsvoltage: ............... 240V, 50Hz
• Bevochtigingscapaciteit: .. 350ml/h
• Volume waterreservoir: .... 4.1 liter
• Nominaal vermogen: ....... 30Watt
• Afmetingen: ..................... 280x167x167 mm
• Gewicht: .......................... 1.4 kg
• Dekkingsgebied: .............. 90-110m3

 

REINIGING EN ONDERHOUD:

Luchtbevochtigers zorgen voor de luchtvochtigheid die nodig is om onze 
gezondheid te beschermen. 
Volg alle onderhoudsaanwijzingen nauwkeurig om optimaal te genieten 
van de luchtbevochtiger en om een storing in het toestel te voorkomen. 
Als de aanbevolen zorg en het aanbevolen onderhoud niet gevolgd 
worden, is het mogelijk dat er micro-organismen ontstaan in het water 
van de luchtbevochtiger. Ook kunt u een gevoeligheid ontwikkelen voor 
organisch stof uit de luchtbevochtiger als deze niet regelmatig wordt 
gereinigd. Stop bij ademhalingsproblemen onmiddelijk met gebruik van 
de luchtbevochtiger en raadpleeg een arts.

DAGELIJKS ONDERHOUD:

1. Schakel de stroom uit en haal de stekker van het toestel uit het 
stopcontact voordat u begint met reinigen.

2. Til het reservoir van de luchtbevochter van de basis op.
3. Breng het waterreservoir naar een gootsteen, laat het leeglopen, 

spoel het vervolgens grondig uit en verwijder eventueel bezinksel en 
vuil. Veeg het waterreservoir schoon en droog met een schone zachte 
doek of keukenpapier.

4. Vul het waterreservoir met fris gedemineraliseerd of gedestilleerd 
water, plaats de dop terug op het reservoir en plaats het reservoir 
terug op de basis.
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WEKELIJKS ONDERHOUD:

1. Herhaal de stappen 1-3 voor dagelijks onderhoud. 
2. Giet het water dat in de basis achtergebleven is weg. Let er hierbij 

op dat u het toestel niet aan de stroom aangesloten heeft wanneer u 
deze verplaatst.

3. Giet een kop witte azijn (ongeveer 200 ml) in de verlaging van de 
basis, waar ook de transductor zich bevindt, en laat dit 15 minuten 
inwerken, veeg daarna de aanslag in de basis en vooral in de 
transductor los met behulp van de zachte borstel die in de basis zit.

4. Verwijder de aanslag en de oplossing met witte azijn met een schone, 
zachte doek. 

5. Spoel de basis met water om te zorgen dat er geen azijn in de basis 
overblijft, zorg ervoor dat de basis niet in water ondergedompelt 
wordt, maar spoel enkel de verlaging in de basis.

6. Vul het waterreservoir met fris gedemineraliseerd of gedestilleerd 
water, plaats de dop terug op het reservoir en plaats het reservoir 
terug op de basis.

 

LET OP BIJ ONDERHOUD:

• Zorg ervoor dat de basis nooit in water ondergedompeld wordt.
• Gebruik geen oplosmiddelen of agressieve reiningingsmiddelen om 

het toestel te reinigen.
• Reinig de binnenkant met een zachte doek
• Gebruik enkel de borstel om de transductor te reinigen. Dit moet één 

keer per week gebeuren.
• Gebruik enkel een borstel met zachte haren.
• Ververs het water in het waterreservoir minstens een keer per week 

als het water er voor meer dan een week in blijft staan.

DE LUCHTBEVOCHTIGER OPBERGEN:

• Reinig de luchtbevochtiger zoals hierboven beschreven en droog hem 
grondig.

• Berg de luchtbevochtiger bij voorkeur op in zijn originele doos.
• Vermijd hoge temperaturen.
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PROBLEMEN OPLOSSEN:

Als uw luchtbevochtiger niet correct werkt, gelieve dan de volgende 
oorzaken te controleren:

PROBLEEM VERMOEDELIJKE 
OORZAAK OPLOSSING

Luchtbevochtiger 
werkt niet.

Netsnoer is niet 
aangesloten. Sluit het netsnoer aan.

Het on/off lampje 
brandt rood, er 
verschijnt geen damp.

Geen water in het 
waterreservoir.

Vul het reservoir met 
water.

De waterdamp 
verspreidt een 
onaangename geur.

Nieuw toestel.

Open het reservoir 
en plaats deze 12 uur 
op een schaduwrijke, 
koele plek.

Vuil water of het water 
staat al te lang in het 
waterreservoir.

Reinig het water-
reservoir en ververs 
het water.

Het uitvoervolume van 
de damp is laag.

De transductor is vuil.
Reinig de transductor 
met azijn en een 
zachte borstel.

Te vuil water of het 
water staat al te lang 
in het reservoir.

Reinig het water-
reservoir en ververs 
het water.

Ongewoon geluid.

Weergalm in het 
water-reservoir als er 
te weinig water is.

Vul het waterreservoir 
met water.

Toestel bevindt zich 
op een onstabiel 
oppervlak.

Verplaats het toestel 
naar een stabiel, vlak 
oppervlak.

Dop zeer 
nauwsluitend. Te hard vastgedraaid.

Smeer wat vloeibare 
zeep binnen in de dop 
om hem makkelijk te 
kunnen openen.

Witte aanslag op 
meubels en grond.

Grote hoeveelheid 
kalk in het gebruikte 
water.

Gebruik 
gedemineraliseerd of 
gedestilleerd water.
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Bij het omgaan met elektrische apparaten dient u altijd een aantal 
veiligheidmaatregelen in acht te nemen om het risico op brand, 
elektrische schokken en verwondingen te voorkomen. Houd onder 
meer rekening met het volgende:

1. Controleer de spanning van de netstroom om ervoor te zorgen dat het 
overeenstemt met het nominale voltage voor het toestel voordat u dit gebruikt.

2. Gebruik de luchtbevochtiger nooit onbeheerd in een gesloten ruimte, vooral 
niet als er een kind in slaapt, rust of speelt.

3. Voeg niet rechtstreeks water toe via de vochtuitvoer. Het toestel kan daardoor 
beschadigd raken.

4. Laat kinderen niet spelen met de verpakking van het product, bv. plastic 
zakken.

5. Leg het snoer nooit onder tapijten of in de nabijheid van verwarmingsroosters, 
radiatoren, kachels of verwarmingstoestellen.

6. Plaats de luchtbevochtiger niet vlak bij kachels, radiatoren en overige 
verwarmingstoestellen. De luchtbevochtiger moet 10 cm of meer van een 
wand verwijderd zijn om de beste resultaten te verkrijgen.

7. Gebruik nooit een toestel met een beschadigde snoer of stekker, nadat het 
toestel een defect vertoont of op een of andere manier gevallen of beschadigd 
is. Zend het toestel terug naar de fabrikant voor onderzoek, bijregeling of 
herstel.

8. Plaats de luchtbevochtiger altijd op een stevig, vlak, horizontaal oppervlak.
9. Draai de vochtafvoer niet rechtstreeks naar een muur.
10. Kantel, verplaats of leeg het toestel nooit terwijl het in werking is.
11. Schakel het toestel uit en neem de stekker uit het stopcontact voordat u het 

waterreservoir verwijdert of het toestel verplaatst.
12. Probeer geen elektrische of mechanische functies op dit toestel te herstellen 

of aan te passen. Als u dat wel doet, wordt de garantie ongeldig. 
13. De binnenkant van het toestel bevat geen onderdelen die de gebruiker kan 

onderhouden. Onderhoud mag enkel uitgevoerd worden door deskundig 
personeel. Met het openen van het basisstation verloopt de garantie van dit 
product

14. Gebruik nooit detergentia, benzine, glasreiniger, poetsmiddel voor meubelen, 
verfverdunner of andere huishoudelijke oplosmiddelen om een deel  van de 
luchtbevochtiger te reinigen.

15. Te hoge vochtigheid in een kamer kan leiden tot watercondensatie op ramen 
en bepaalde meubelen. Schakel de luchtbevochtiger uit als dit gebeurt.

16. Plaats de behuizing nooit onder stromend water of dompel ze niet onder in een 
vloeistof.
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VEILIGHEID VOOR CONSUMENTEN:

Schakel de luchtbevochtiger uit als er zich vocht vormt op de muren of 
ramen van de kamer. De kamer is dan reeds meer dan vochtig genoeg 
en bijkomend vocht kan schade veroorzaken. Langdurige overmatige 
luchtvochtigheid kan negatieve effecten hebben, zoals de groei van 
huismijt en schimmel en zorgt ervoor dat de omgeving fijner is voor 
verschillende insecten. Ook zal was minder goed binnenshuis opdrogen. 

Wanneer vocht op ramen verschijnt, duidt dit ook op onvoldoende 
ventilatie in huis.

Een ideale luchtvochtigheid is tussen de 40% en 50%. 

Blokkeer de luchttoevoer of -afvoer nooit.

De lengte van het snoer dat gebruikt wordt bij dit toestel is gekozen om 
het gevaar te verminderen van het mogelijk verstikt raken in of struikelen 
over een langer snoer. 
Als u een langer snoer nodig heeft, kunt u een verlengsnoer gebruiken. 
Het elektrisch vermogen van het verlengsnoer moet gelijk zijn aan of 
groter zijn dan het vermogen van de luchtbevochtiger. 
Wees voorzichtig bij het plaatsen van het verlengsnoer, zodat het niet 
van of over een aanrecht of tafel tevoorschijn komt, waar kinderen eraan 
kunnen trekken of er per ongeluk over kunnen struikelen.
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Service

Help

Service Help

WWW.FYSIC.COM
SERVICE@FYSIC.NL

NL 073 6411 355
 (Lokaal tarief)

BE 03 238 5666
 (Lokaal tarief)
 (Tarif local)

DE 0180 503 0085
 Lokale Festnetzkosten

Hesdo, Australiëlaan 1
5232 BB, ‘s-Hertogenbosch
The Netherlands
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SERVICE@FYSIC.NL

NL 073 6411 355

BE 03 238 5666

DE 0180 503 0085

Hesdo, Australiëlaan 1, 5232 BB,
‘s-Hertogenbosch, The Netherlands

(Lokaal tarief)
(Tarif local)

(Lokaal tarief)

(Lokale Festnetzkosten)
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