
 10/2016- 1 - Copyright © 2016, Fast ČR, a.s.

NL  Luchtbevochtiger

SHF 2050BL 
SHF 2051GR



 10/2016- 2 - Copyright © 2016, Fast ČR, a.s.

NL Luchtbevochtiger
Belangrijke veiligheidsinstructies

ZORGVULDIG LEZEN EN VOOR TOEKOMSTIG GEBRUIK BEWAREN
■ Dit apparaat mag door kinderen vanaf 8 jaar en ouder worden gebruikt, alsook door 

personen met een lichamelijke of geestelijke handicap, of onervaren personen, op 
voorwaarde dat ze goed worden begeleid en geïnformeerd zijn over het veilig 
gebruik van het apparaat en de mogelijke gevaren begrijpen. Laat kinderen niet 
met het apparaat spelen. Het reinigen en onderhoud van het apparaat dat door 
de gebruiker moet worden uitgevoerd, mag niet door kinderen zonder toezicht 
worden uitgevoerd. 

■ Het apparaat is ontworpen voor gebruik in huishoudens, kantoren en soortgelijke 
plaatsen. Plaats het altijd op een droge, gelijke, harde en stabiele ondergrond. 
Plaats het niet op een zachte ondergrond zoals bijvoorbeeld een bed of zitbank. 
Zo niet kan het apparaat worden omgestoten. 

■ Plaats het apparaat niet in de buurt van warmtebronnen en stel het niet bloot aan 
zonlicht.

■ Voordat u de stekker van het apparaat in het stopcontact steekt, moet u controleren 
of de nominale spanning op het label overeenkomt met de elektrische spanning 
van het stopcontact.

■ Gebruik het apparaat niet in ruimtes waar er een risico op brandbare of chemische 
dampen is, of in ruimtes die erg stoffig zijn. Als het apparaat is ingeschakeld, 
moet het zich op voldoende afstand van gordijnen of draperieën bevinden en 
ten minste op 2 meter afstand van elektrische of elektronische apparaten of 
vochtgevoelige materialen zodat deze niet door de verhoogde luchtvochtigheid 
worden beschadigd.

■ Vervang geen enkel onderdeel van dit apparaat met onderdelen of accessoires 
van andere fabrikanten.

■ Vul het waterreservoir alleen met schoon, koud water zonder toevoegingen. Giet 
geen water in het waterreservoir via de stoomuitlaat. 

■ Alleen essentiële oliën mogen in het reservoir voor de essentiële olie worden 
gegoten. Kies altijd voor 100% natuurlijke etherische oliën van hoge kwaliteit, 
bestemd voor verspreiding in de lucht. Gebruik etherische oliën spaarzaam en 
voorzichtig. Houd u aan de instructies en waarschuwingen van de fabrikant. 

■ Voordat u het apparaat in gebruik neemt, controleer of het correct is gemonteerd 
en het waterreservoir is gevuld.

■ Bedek het apparaat niet als het in gebruik is. Steek geen voorwerpen in de 
stoomuitlaat of de ventilatie-openingen van het apparaat. Zorg dat deze 
openingen niet door vreemde voorwerpen worden geblokkeerd.
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■ Als gevolg van de toegenomen luchtvochtigheid in de kamer kan er water 
condenseren op de ruiten of het interieur. Als deze situatie zich voordoet, schakelt 
u het apparaat uit.

■ Voor het vullen van het waterreservoir, installeren, verwijderen, verplaatsen of 
reinigen, moet u altijd het apparaat uitschakelen en de stekker uit het stopcontact 
halen. 

■ Dompel de basiseenheid van het apparaat niet in water of een andere vloeistof. 
■ Raak de vernevelaar niet met scherpe voorwerpen aan, zodat deze niet wordt 

beschadigd.
■ Haal de stekker van het apparaat uit het stopcontact door zacht aan de stekker van 

het netsnoer te trekken en niet aan het snoer zelf. Anders kan dit het netsnoer of 
het stopcontact beschadigen. 

■ Als het netsnoer beschadigd is, laat het dan vervangen bij een professioneel Service 
Center. Het is verboden om het apparaat te gebruiken als de stekker beschadigd is.

■ Gebruik het apparaat niet als het niet correct werkt, als het beschadigd is of 
in water werd ondergedompeld. Om het risico op letsel door elektrische 
schokken te voorkomen, mag u het apparaat niet zelf repareren of aanpassen. 
Laat alle reparaties of aanpassingen aan het apparaat door een erkend Service 
Center uitvoeren. Door te knoeien met het apparaat loopt u het risico dat uw 
wettelijke rechten als gevolg van tegenvallende prestaties of kwaliteitsgarantie 
vervallen.
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NL Luchtbevochtiger
Handleiding

Voordat u dit apparaat gebruikt, moet u de handleiding lezen, zelfs als u vertrouwd 
bent met het gebruik van soortgelijke apparaten. Gebruik het apparaat alleen op de 
wijze die in deze handleiding is beschreven. Bewaar deze handleiding op een veilige 
plaats waar ze gemakkelijk kan worden gevonden voor toekomstig gebruik. 
Wij raden aan om de originele kartonnen doos, het verpakkingsmateriaal, de 
aankoopbon en verklaring van de verkoper en garantiekaart te bewaren, voor ten 
minste de duur van de wettelijke aansprakelijkheid voor onbevredigende prestaties 
of kwaliteit. als u het apparaat wilt transporteren, raden wij u aan om het apparaat te 
verpakken in de originele doos van de fabrikant.

WERKING EN KENMERKEN VAN DE LUCHTBEVOCHTIGER
■  Een luchtbevochtiger verhoogt de luchtvochtigheid binnenshuis en verbetert 

daardoor de luchtkwaliteit en heeft een positief effect op de gezondheid van de 
mens. Het werkt preventief tegen de uitdroging van het slijmvlies in de luchtwegen 
en voorkomt aandoeningen van de luchtwegen. Het gebruik ervan wordt vooral 
aanbevolen tijdens het stookseizoen, wanneer de binnenlucht overwegend droog is.

■  De SHF 2050BL / SHF 2051GR luchtbevochtiger werkt volgens het principe van een 
ultrasone oscillator met hoge frequentie. Dankzij deze technologie wordt er koude 
stoom geproduceerd en wordt de temperatuur in de kamer niet beïnvloed. De 
bevochtiging is instelbaar en er kunnen etherische oliën worden gebruikt om een   
aangenaam binnenklimaat te creëren. Met zijn bevochtigende prestaties van 250 ml/h  
is het apparaat geschikt voor een oppervlak tot 30 m2. Het grote waterreservoir van 
4 liter staat garant voor een gebruiksduur van maximaal 16 uur per enkele vulling. 
Als het reservoir onvoldoende water bevat, dan gaat een lampje branden en wordt 
een beschermende functie geactiveerd, die de luchtbevochtiger automatisch 
uitschakelt om schade te voorkomen. De automatische uitschakeling wordt ook 
geactiveerd wanneer het waterreservoir tijdens het gebruik wordt verwijderd.

BESCHRIJVING VAN DE LUCHTBEVOCHTIGER
A1 Stoomuitlaatpijpje, kan 360° draaien 
A2 Reservoir essentiële oliën
A3 Stoomuitlaat
A4 Waterreservoir 4 liter 
A5  Plug van de vulopening van 

het waterreservoir, met een 
vrijgaveschakelaar voor water

A6 Waterhouder 
Water wordt van het waterreservoir 
naar de waterhouder gepompt. 

A7 Opening luchtuitlaat

A8 Verneveler 
een oppervlak waar het water in 
koude stoom wordt omgezet (mist).

A9 Basiseenheid
A10 Lampje dat gaat branden wanneer 

er zich te weinig water in het 
waterreservoir bevindt 

A11 Regeling bevochtiging 
dient om het apparaat uit te 
schakelen en de uitvoer te regelen. 

A12 Ventilatie-openingen

PLAATS VAN GEBRUIK, MONTAGE EN VULLEN VAN DE 
LUCHTBEVOCHTIGER 
1.  Plaats de luchtbevochtiger op een vlakke, droge en stabiele ondergrond op een 

minimale afstand van:
 – 60 cm van de vloer;
 –  30 cm van de wanden of zijkanten van meubelen;
 –  200 cm van elektrische en elektronische apparaten of vochtgevoelige materialen 

om schade foor de verhoogde luchtvochtigheid te voorkomen.
2.  Zorg dat de luchtbevochtiger is uitgeschakeld en de stekker uit het stopcontact 

is verwijderd. Verwijder het pijpje A1 en verwijder het waterreservoir A4 van de 
basiseenheid A9. Draai deze ondersteboven en draai linksom om de pul los te 
schroeven A5 en te verwijderen. 

3.  Vul het waterreservoir A4 met koud kraanwater. Na het vullen van het waterreservoir 
A4, schroeft u de plug A5 opnieuw vast door deze helemaal naar rechts te draaien. 
Draai het waterreservoir A4 om, met de plug A5 naar beneden gericht en plaats 
deze terug op de basiseenheid A9 zodat beide delen correct in elkaar passen. Als 
het waterreservoir A4 op de basiseenheid A9 is geplaatst, zal er water naar de 
waterhouder A6 worden gepompt.

Opgelet: 
De waterhouder A4 wordt met water tot 40 °C gevuld. 
Als u  de luchtbevochtiger moet verplaatsen, wees dan vooral voorzichtig 
dat u het water in de waterhouder A6 niet morst.

4.  Nadat u deze hebt geopend, kunt u enkele druppels etherische olie aan de houder 
voor etherische olie A2 toevoegen, zoals weergegeven op afbeelding B1. Voordat 
u etherische oliën gebruikt, vraag meer informatie aan de verkoper of expert over de 
effecten en de juiste dosering. Voeg niets anders dan etherische oliën aan de houder 
A2 toe. Na het toevoegen van etherische olie, sluit de houder voor de etherische olie 
A2, zie afbeelding B2.

5.  Plaats het pijpje A1 in de stoomuitlaat A3.

DE LUCHTBEVOCHTIGER GEBRUIKEN
1.  Controleer of de luchtbevochtiger correct is gemonteerd. Sluit het netsnoer aan 

op een stopcontact. Draai de knop A11 naar rechts om de luchtbevochtiger in te 
schakelen. Het lampje A10 zal groen branden. De luchtbevochtiger zal na enkele 
minuten koude stoom beginnen te produceren Zorg dat de stoom niet naar 
meubelen of vochtgevoelige voorwerpen is gericht. De richting van de stoomuitlaat 
kan worden veranderd door het pijpje A1 in de gewenste hoek te draaien.

2.  Gebruik de knop A11 om de hoeveelheid stoom te verminderen of vermeerderen. 
Draai de knop A11 naar rechts voor meer stoom, naar links voor minder stoom. Als 
u het waterreservoir A4 tot aan de rand vult, dan kunt u de luchtbevochtiger tot 16 
uur gebruiken, met de stoomproductie op maximale intensiteit ingesteld.

Opgelet:
Als de luchtbevochtiger bij een temperatuur onder het vriespunt 
werd vervoerd, dan moet u  deze eerst gedurende ca. 30 minuten op 
kamertemperatuur laten komen voordat u het apparaat inschakelt.

Gebruik de luchtbevochtiger bij een omgevingstemperatuur van 5 tot 40 °C  
en een relatieve vochtigheid tot 60 %. Als de omgevingstemperatuur onder 
0 °C zakt, schakelt u  de luchtbevochtiger uit en verwijdert u  het water in 
het waterreservoir A4 en de waterhouder A6, zodat deze niet worden 
beschadigd.

Tijdens gebruik, verwijder het waterreservoir A4 niet van de basiseenheid 
A9 en raak de vernevelaar A8 niet aan. In het geval dat het waterreservoir A4 
tijdens het gebruik wordt verwijderd, is de luchtbevochtiger voorzien van 
een beschermende automatische uitschakelfunctie.

3.  Als het waterniveau in de waterhouder A6 laag wordt, dan zal het lampje A10 rood 
branden en zal de luchtbevochtiger automatisch stoppen met het produceren van 
stoom. Dit is een veiligheidsfunctie om te voorkomen dat de vernevelaar A8 wordt 
beschadigd.

  Indien nodig, vul water bij volgens de instructies in punt 2 en 3 in het hoofdstuk 
Locatie van gebruik van de luchtbevochtiger, montage en waterreservoir bijvullen. 
Vervolgens kunt u de luchtbevochtiger opnieuw beginnen gebruiken.

4.  Om de luchtbevochtiger uit te schakelen, draait u de knop A11 helemaal naar links. 
Het lampje A10 zal doven. Verwijder de stekker van de luchtbevochtiger uit het 
stopcontact en reinig deze volgens de instructies in het hoofdstuk Schoonmaken 
en onderhoud.

SCHOONMAKEN EN ONDERHOUD
■  Voordat u  de luchtbevochtiger schoonmaakt, moet u  deze uitschakelen en de 

stekker uit het stopcontact halen.
■  Volg de instructies met betrekking tot het schoonmaken en onderhouden van 

de luchtbevochtiger. Anders kunnen de prestaties negatief worden beïnvloed en 
ongewenste micro-organismen kunnen zich vermenigvuldigen in de luchtbevochtiger.

Na elk gebruik reinigen
■  Verwijder het pijpje A1 uit de stoomuitlaat A3. Vervolgens verwijdert u het reservoir 

van de etherische olie A2, maakt u  het reservoir schoon en plaats u  het terug. 
Verwijder het waterreservoir A4 van de basiseenheid A9 en draai het om boven de 
gootsteen en open de vergrendeling A5. Verwijder het eventuele resterende water 
via de vulopening, spoel het uit met schoon water en droog het oppervlak met een 
fijne doek af. Bevestig vervolgens de vergrendeling A5 aan het waterreservoir A4 en 
bevestig de pijp A1 aan de uitlaat A3.

■  Verwijder het water uit de waterhouder A6 en veeg deze droog met een fijne, 
schone doek.

Grondig reinigen (eenmaal per week)
■  Giet ongeveer 100 ml azijn in de waterhouder A6 en laat dit 15 minuten weken. 

Met behulp van een borstel met zachte haren, verwijder de kalkafzettingen op 
de waterhouder A6 en de vernevelaar A8. Verwijder vervolgens de resterende 
kalkaanslag en azijn met een vochtig doekje gedrenkt in schoon water en wrijf droog.

■  Maak vervolgens het reservoir van de etherische olie A2 onder stromend water 
schoon of met behulp van een bevochtigde doek en plaats het reservoir terug.

Opgelet:
Laat niet langer dan een week water in het waterreservoir A4 of in de 
waterhouder A6. 
Raak de vernevelaar A8 niet met scherpe voorwerpen aan, zodat deze niet 
wordt beschadigd.

■  Maak de buitenkant van de luchtbevochtiger schoon met een fijne, schone doek die 
met lauw water is bevochtigd.

■  Dompel de basiseenheid A9 niet onder en spoel deze niet onder stromend water. 
Voor het reinigen mag u  geen schurende schoonmaakmiddelen, oplosmiddelen, 
enz. gebruiken. Anders kan dit het oppervlak van het apparaat beschadigen.

PROBLEMEN OPLOSSEN

Probleem Mogelijke oorzaak Oplossing

Het lampje A10 
brandt niet en de 
luchtbevochtiger 
produceert geen 
stoom.

De bevochtiger is 
aangesloten op een 
defect stopcontact 
of helemaal niet 
aangesloten op een 
stopcontact.

Sluit de bevochtiger aan op een 
werkend stopcontact en gebruik de 
knop A11 om de gewenste intensiteit 
in te stellen.

Het lampje A10 
brandt rood.

Er is niet genoeg 
water in de 
waterhouder A6.

Schakel de luchtbevochtiger uit en 
haal de stekker uit het stopcontact. Vul 
het waterreservoir A4 met koud water. 
Monteer de luchtbevochtiger, sluit 
deze aan op een stopcontact en start 
de luchtbevochtiger opnieuw op.
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De stoom ruikt 
raar.

Als de 
luchtbevochtiger 
voor het eerst wordt 
gebruikt, dan kan 
deze raar ruiken.

Open de plug van het waterreservoir 
A5 en laat de watertank A4 gedurende 
ten minste 12 uur ventileren.

Het waterreservoir 
A4 / waterhouder A6 
bevat vuil water.

Schakel de luchtbevochtiger uit en 
haal de stekker uit het stopcontact. 
Verwijder het water uit het 
waterreservoir A4 en de waterhouder 
A6. Maak alles schoon. Vul het 
waterreservoir A4 met koud water. 
Sluit de luchtbevochtiger aan op een 
stopcontact en start hem opnieuw op.

De 
luchtbevochtiger 
produceert een 
onvoldoende 
hoeveelheid 
stoom of 
produceert 
helemaal geen 
stoom.

Er is niet genoeg of 
helemaal geen water 
in de waterhouder 
A6.

Schakel de luchtbevochtiger uit en 
haal de stekker uit het stopcontact. Vul 
het waterreservoir A4 met koud water. 
Sluit de luchtbevochtiger aan op een 
stopcontact en start hem opnieuw op.

De knop A11 is 
ingesteld op een lage 
stoomproductie.

Om de stoomproductie te verhogen, 
draai de knop A11 naar rechts. 

De vernevelaar A7 is 
vervuild met minerale 
afzettingen.

Schakel de luchtbevochtiger uit en 
haal de stekker uit het stopcontact. 
Reinig de vernevelaar A8 volgens de 
instructies in het hoofdstuk Reiniging 
en onderhoud.

Het waterreservoir 
A4 is niet correct op 
de basiseenheid A9 
aangesloten.

Plaats het waterreservoir A4 op de 
basiseenheid A9, zodat beide delen 
goed op elkaar passen.

De vernevelaar A8 
werkt niet.

Neem contact op met een erkend 
servicecentrum.

De 
luchtbevochtiger 
of ramen in de 
kamer beslaan.

De ruimte waarin 
de bevochtiger zich 
bevindt is te klein of 
te vochtig.

Draai de knop voor de stoomproductie 
A11 naar minimum of zet de 
luchtbevochtiger helemaal uit.

Minerale 
afzettingen 
hopen zich snel 
op de vernevelaar 
A8 op.

U gebruikt hard 
water.

Gebruik zacht water.

TECHNISCHE SPECIFICATIES
Nominale spanning ............................................................................................................. 220−240 V
Nominale frequentie  ..............................................................................................................50/60 Hz
Nominaal vermogen  ......................................................................................................................25 W
Beschermingsklasse tegen elektrische schokken ....................................................................... II
Inhoud waterreservoir .........................................................................................................................4 l
Luchtbevochtiger uitvoer .....................................................................................................250 ml/h
Bedrijfstijd wanneer het waterreservoir max gevuld is  ......................................................16 h
Geluidsniveau .............................................................................................................................35 dB(A)

Het aangegeven geluidsemissieniveau van het apparaat is 35 dB(A), dit 
vertegenwoordigt een niveau A  van akoestisch vermogen ten opzichte van een 
referentie akoestisch vermogen van 1 pW.

Uitleg van technische terminologie
Veiligheidsklasse ter voorkoming van elektrische schokken:
Klasse II – bescherming tegen elektrische schokken wordt geboden door dubbele 
isolatie of isolatie voor zwaar gebruik.

Wij behouden ons het recht voor om de tekst en technische specificaties te wijzigen.

INSTRUCTIES EN INFORMATIE OVER DE VERWIJDERING VAN 
GEBRUIKTE VERPAKKINGSMATERIALEN
Breng de gebruikte verpakkingsmaterialen naar een locatie voor afvalverwijdering in 
uw gemeente.

VERWIJDEREN VAN GEBRUIKT ELEKTRISCH EN 
ELEKTRONISCH MATERIAAL

Dit symbool op de producten en/of begeleidende documenten 
betekent dat de gebruikte elektrische en elektronische producten niet 
samen met het algemeen huisvuil mogen verwijderd worden. Voor 
het correct verwijderen, vernieuwen en recyclen moet u  deze 
apparatuur naar een inzamelpunt brengen Als alternatief, in sommige 
staten van de Europese Unie of andere Europese landen kunt u  uw 
apparaten terugbrengen naar de lokale winkelier wanneer u  een 
gelijksoortig nieuw apparaat koopt.

De correcte verwijdering van dit product helpt om waardevolle natuurlijke hulpbronnen 
te sparen en voorkomt mogelijke negatieve gevolgen voor het milieu en de menselijke 
gezondheid, die zouden kunnen voortvloeien uit onjuiste afvalverwerking. Vraag uw 
lokale autoriteiten of opvangvoorziening voor meer informatie.

In overeenstemming met de nationale regelgeving kunnen er sancties worden 
opgelegd als dit soort afval incorrect wordt verwijderd.
Voor zakelijke entiteiten in landen van de Europese Unie
Als u wilt beschikken over elektrische of elektronische apparaten, vraag uw dealer of 
leverancier voor de nodige informatie.
Verwijdering in andere landen buiten de Europese Unie
Dit symbool is van toepassing in de Europese Unie. Als u dit product wilt verwijderen, 
vraag dan de nodig informatie over het correct verwijderen aan de gemeente of 
verkoper.

Dit apparaat voldoet aan alle fundamentele eisen van EU-richtlijnen 
waarop het betrekking heeft.


