MYKELYS LED LUCHTBEVOCHTIGERS HERT & KONIJN

ALGEMEEN
- Gemakkelijk in gebruik als luchtbevochtiger en/ of sfeer lampje.
- Verbeteren de luchtvochtigheid in de kamer, vermijden een droge kamer (en huid) en doden bacteriën.
- Werken stil, zonder geluid en kalmeren tijdens de slaap of het dagelijkse leven van kindjes én hun ouders.
- Stoppen automatisch na ongeveer na 4 uur, of wanneer het water op is, of wanneer de USB-kabel wordt verwijderd.
- Gemakkelijk mee te nemen met USB-oplader (USB-kabel meegeleverd).
- Eén knop om verschillende modi te activeren: alleen luchtbevochtiger, alleen licht, luchtbevochtiger en licht samen.

GEBRUIKSWIJZE
1. Verwijder het witte deksel bij de oren.
2. Vul de container met water (vul niet tot de bovenkant, laat +- 1 à 2 cm leeg).
3. Doe het deksel er weer op.
4. Wacht even tot de katoensteel het water heeft opgenomen (1 extra herbruikbare katoensteel meegeleverd). **
5. Sluit de bevochtiger aan op een USB-poort.
6. Druk eenmaal op de Power knop. De luchtbevochtiger begint te werken en de verschillende kleuren volgen elkaar
op. Druk 3 seconden op de Power knop om een kleur te selecteren.
(het licht wordt automatisch uitgeschakeld na één uur, anders drukt u 3 seconden om het uit te schakelen).
Druk eenmaal op de Power knop om alleen de luchtbevochtiging te stoppen.
De luchtbevochtiger werkt gedurende 4 opeenvolgende uren nadat deze is ingeschakeld.
7. Verwijder de USB-kabel om uit te schakelen.

TECHNISCHE KENMERKEN
Afmetingen: 14 cm x 8 cm x 8 cm
Capaciteit watertank: 220 ml
Stoomdiffusie: 35 ml/ uur

WAARSCHUWINGEN
Niet gebruiken als diffuser voor essentiële oliën en dergelijke – Hierdoor kan de katoensteel verstoppen.
** Dompel bij het eerste gebruik of na lang gebruik de katoensteel onder in water tot het water goed opgenomen is.
Het kan even duren vooraleer het toestel werkt, tot de katoensteel het water goed heeft opgenomen.
De katoenen steel is herbruikbaar, reinig hem met zuiver water in plaats van hem te vervangen.
Vervang de katoensteel pas wanneer die vuil is of een verminderde werking veroorzaakt.

MYKELYS LED MUZIKALE LUCHTBEVOCHTIGERS VOGEL

ALGEMEEN
- Gemakkelijk in gebruik als luchtbevochtiger en sfeerlampje.
- Relaxerende vogel -en pianogeluiden kunnen simultaan of apart met de luchtbevochtiger afspelen.
- Verbeteren de luchtvochtigheid in de kamer, vermijden een droge kamer (en huid) en doden bacteriën.
- Werken stil, zonder geluid en kalmeren tijdens de slaap of dagelijkse leven van kindjes én hun ouders.
- Stoppen automatisch na ongeveer 6 uren, of wanneer het water op is, of wanneer de USB-kabel wordt verwijderd.
- Gemakkelijk mee te nemen met USB-oplader (USB-kabel meegeleverd).
- Eén knop om verschillende modi te activeren: alleen luchtbevochtiger en/of licht, alleen muziek, of alle 3 samen.

GEBRUIKSWIJZE
1. Haal het deksel met de vogel van het waterreservoir.
2. Vul de container met water (zonder de max grens te overschrijden).
3. Doe het deksel er weer op.
4. Wacht even tot de katoensteel het water heeft opgenomen (1 extra herbruikbare katoensteel meegeleverd). **
5. Sluit de bevochtiger aan op een USB-poort.
6. Gebruik de twee kanten van de knop bovenaan om de luchtbevochtiger met lampje en/of de vogelgeluiden te selecteren of uit
te schakelen.
De luchtbevochtiger werkt gedurende 6 opeenvolgende uren nadat deze is ingeschakeld.
De vogelgeluiden stoppen automatisch na 20 minuten. U kan deze steeds opnieuw aanzetten met de knop.
Het geluid heeft 3 volumelevels: Druk op het vogelknopje om de muziek in te schakelen - druk opnieuw om het volume te
verlagen – druk nogmaals voor het minimale volume – druk een vierde keer om de muziek uit te zetten.
Druk eenmaal op de bevochtigerknop om het licht uit te schakelen. Druk nogmaals om de bevochtiging uit te zetten.
7. Verwijder de USB-kabel om uit te schakelen.

TECHNISCHE KENMERKEN
Afmetingen: 18 cm x 10 cm x 7 cm
Capaciteit watertank: 400 ml
Stoomdiffusie: 36 ml/ uur

WAARSCHUWINGEN
Niet gebruiken als diffuser voor essentiële oliën en dergelijke.
** Dompel bij het eerste gebruik of na lang gebruik de katoensteel onder in water tot het water goed opgenomen is.
Het kan even duren vooraleer het toestel werkt, tot de katoensteel het water goed heeft opgenomen.
De katoenen steel is herbruikbaar, reinig hem met zuiver water in plaats van hem te vervangen.
Vervang de katoensteel pas wanneer die vuil is of een verminderde werking veroorzaakt.

MYKELYS LED LUCHTBEVOCHTIGERS CACTUS

ALGEMEEN
- Gemakkelijk in gebruik als luchtbevochtiger en/ of sfeer lampje.
- Verbeteren de luchtvochtigheid in de kamer, vermijden een droge kamer (en huid) en doden bacteriën.
- Werken stil, zonder geluid en kalmeren tijdens de slaap of het dagelijkse leven van kindjes én hun ouders.
- Stoppen automatisch na ongeveer na 4 uur, of wanneer het water op is, of wanneer de USB-kabel wordt verwijderd.
- Gemakkelijk mee te nemen met USB-oplader (USB-kabel meegeleverd).
- Eén knop om verschillende modi te activeren: alleen luchtbevochtiger, alleen licht, luchtbevochtiger en licht samen.

GEBRUIKSWIJZE
1. Verwijder het cactusvormige deksel.
2. Vul de container tot de limietregel met water (overschrijd hem niet).
3. Doe het deksel er weer op. Zorg dat de twee bolletjes bij de sluiting op elkaar afgestemd zijn.
4. Wacht even tot de katoensteel het water heeft opgenomen (1 extra herbruikbare katoensteel meegeleverd). **
5. Sluit de bevochtiger aan op een USB-poort.
6. Druk eenmaal op de Power knop en kies daarna de modus die het beste bij u past
(druk 3 seconden om het licht in te schakelen, het wordt automatisch uitgeschakeld na één uur, anders drukt u 3
seconden om het uit te schakelen).
Druk eenmaal op de Power knop om alleen de luchtbevochtiging te stoppen.
De luchtbevochtiger werkt gedurende 4 opeenvolgende uren nadat deze is ingeschakeld.
7. Verwijder de USB-kabel om uit te schakelen.

TECHNISCHE KENMERKEN
Afmetingen: 13 cm x 8 cm x 8 cm
Capaciteit watertank: 280 ml
Stoomdiffusie: 50 ml/ uur

WAARSCHUWINGEN
Niet gebruiken als diffuser voor essentiële oliën en dergelijke – Hierdoor kan de katoensteel verstoppen.
** Dompel bij het eerste gebruik of na lang gebruik de katoensteel onder in water tot het water goed opgenomen is.
Het kan even duren vooraleer het toestel werkt, tot de katoensteel het water goed heeft opgenomen.
De katoenen steel is herbruikbaar, reinig hem met zuiver water in plaats van hem te vervangen.
Vervang de katoensteel pas wanneer die vuil is of een verminderde werking veroorzaakt.

MYKELYS LED LUCHTBEVOCHTIGERS KAARSEN

ALGEMEEN
- Gemakkelijk in gebruik als luchtbevochtiger en/ of sfeer lampje.
- Verbeteren de luchtvochtigheid in de kamer, vermijden een droge kamer (en huid) en doden bacteriën.
- Werken stil, zonder geluid en kalmeren tijdens de slaap of het dagelijkse leven van kindjes én hun ouders.
- Stoppen automatisch na ongeveer na 4 uur, of wanneer het water op is, of wanneer de USB-kabel wordt verwijderd.
- Gemakkelijk mee te nemen met USB-oplader (USB-kabel meegeleverd).
- Eén knop om verschillende modi te activeren: alleen luchtbevochtiger, alleen licht, luchtbevochtiger en licht samen.

GEBRUIKSWIJZE
1. Verwijder het deksel dat het transparante deel van de kaars is.
2. Vul de container met water (vul niet tot de bovenkant, laat +- 2 cm leeg).
3. Doe het deksel er weer op.
4. Wacht even tot de katoensteel het water heeft opgenomen (1 extra herbruikbare katoensteel meegeleverd). **
5. Sluit de bevochtiger aan op een USB-poort.
6. Druk eenmaal op de Power knop en kies daarna de modus die het beste bij u past
(druk 3 seconden om het licht in te schakelen, het wordt automatisch uitgeschakeld na één uur, anders drukt u 3
seconden om het uit te schakelen).
Druk eenmaal op de Power knop om alleen de luchtbevochtiging te stoppen.
De luchtbevochtiger werkt gedurende 4 opeenvolgende uren nadat deze is ingeschakeld.
7. Verwijder de USB-kabel om uit te schakelen.

TECHNISCHE KENMERKEN
Afmetingen: 12 cm x 8 cm x 8 cm
Capaciteit watertank: 280 ml
Stoomdiffusie: 50 ml/ uur

WAARSCHUWINGEN
Niet gebruiken als diffuser voor essentiële oliën en dergelijke – Hierdoor kan de katoensteel verstoppen.
** Dompel bij het eerste gebruik of na lang gebruik de katoensteel onder in water tot het water goed opgenomen is.
Het kan even duren vooraleer het toestel werkt, tot de katoensteel het water goed heeft opgenomen.
De katoenen steel is herbruikbaar, reinig hem met zuiver water in plaats van hem te vervangen.
Vervang de katoensteel pas wanneer die vuil is of een verminderde werking veroorzaakt.

