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Aromadiffusor WDH-AD31 
 
 

 
 
 
 
Kära kund, 
 
Du har valt en produkt av hög kvalitet. För att du ska få mycket glädje av denna produkt, 
har vi här några fler tips: 
 
 
Vid problem 
 
Vi hoppas att enheten uppfyller dina förväntningar! Om det trots största möjliga omsorg 
skulle finnas anledning till klagomål, vänligen kontakta oss kort, eftersom vi är mycket 
angelägna om att du ska vara nöjd och vill reda ut eventuella missförstånd. 
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Den första gården 
 
När den inre enheten kommer i kontakt med vatten för första gången kan det i början lukta 
något "förfalskat". Detta försvinner dock efter mycket kort tid (1-2 dagar). 
 
Använd endast klart och rent (eller destillerat) vatten under 40 °C för att fylla aromdiffusorn. 
 
 
Funktionsbeskrivning 
 
Ultrasonic Aroma Diffuser WDH-AD31 använder en ultraljudshögfrekvent svängning på 2,4 
MHZ för att förstota vatten- och aromblandningen till de minsta vattenångapartiklarna på 
ca. 1-5 µm (tusendelar av en millimeter) !!!! Ett fläktsystem ser sedan till att denna ultrafina 
vattenånga släpps ut jämnt i rumsluften. 
 

 
Viktiga säkerhetsanvisningar 

 
• Använd endast den rekommenderade spänningen för driften av aromadiffusorn ! 

• Övervaka aromdiffusorn när barn befinner sig i närheten av apparaten ! 

• Se upp för elektricitet, gå aldrig in i apparaten och för aldrig in föremål i den ! 

• Aromadiffusorn är endast avsedd för inomhusbruk! 

• Blockera inte utloppet för vattenånga och se till att det finns tillräckligt med 
utrymme/utrymme på och runt enheten! 

• Endast kvalificerad personal eller elektriker får öppna enheten ! 

• Se till att ingen fukt kommer in i aggregatets elektriska delar! 

• Se till att nätkabeln är utfälld (oknuten) innan du ansluter den till uttaget ! 

• Kontrollera att kontakten är ren och korrekt ansluten till uttaget innan du använder 
apparaten! 

• Kom aldrig i närheten av kontakten eller uttaget med våta händer ! 

• Reparera inte defekta eller skadade kablar på enheten själv, du kan få en allvarlig 
elektrisk stöt! 

• Om du inte ska använda enheten under en längre tid, stäng av den och dra ut 
kontakten från elnätet! 

• Starta inte apparaten utan vatten i aromatanken! 

• Användning vid minusgrader kan orsaka skador eller defekter på aromadiffen! 
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• Dra inte ur nätkontakten genom att dra i nätkabeln! 

• Använd inte insektsmedel, oljespray, färgspray etc. i närheten av aromdiffusorn. Detta 
kan leda till skador på apparaten eller till och med till brand! 

• Placera inte apparaten på en sluttande eller ojämn mark! 

• Exponera inte nätkontakten och uttaget för direkt fukt och ånga. Använd apparatens 
kabellängd så att nätkontakten och uttaget inte ligger direkt intill aromadiffusorn ! 

• För effektiv aromatisering av ett enda rum rekommenderar vi att du stänger alla dörrar 
och fönster ! 

• Ställ alltid upp och transportera enheten i korrekt och upprätt läge! 

• Stäng av aromadiffusorn helt och hållet när du fyller på och rengör den! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stäng omedelbart av enheten och koppla bort den från nätet/strömförsörjningen om något 
verkar vara fel !!!! Kontakta i så fall en specialist och försök inte att reparera enheten själv 
!!!! 
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Enhetsbeskrivning 
 
 

 
 
 

 
A) Ång- eller aromutlopp   G)   Belysningsknapp (LED) 

B) Täckningen    H)   Knappen för driftstyrka 

C) Lufttillförsel     I)   Steam-knappen 

D) Aromtank    J)   Luftintag 

E) Bostäder    K)   Nätkontakt Anslutning 

F) Ljusknapp    L)   Ultraljudsförbrännare 

 
 
 
 

http://www.aktobis.de/


 

Aktobis AG, Borsigstr. 20, D-63110 Rodgau / Tyskland 
www.AKTOBIS.de 

E-post: Info@Aktobis.de 

 
 

Bruksanvisningar 
 
 
1. Före användning 
 

Ta försiktigt ut Aroma Diffuser ur förpackningen och ta bort alla skyddande 
förpackningar. Placera Aroma Diffuser på en fast, jämn yta som ger tillräckligt med 
utrymme för apparaten och användaren. 

 
 
2. Driftsättning 
 
2.1 Öppna locket på din Aroma Diffuser och fyll Aroma Tank med 

rent, klart vatten. Tillsätt sedan några droppar av önskad arom. 
Vi rekommenderar högst 0,1 ml - 0,15 ml aromolja per 100 ml vatten i aromatanken ! 
Dessutom rekommenderar vi att du alltid använder endast 100 % eterisk olja! 
 

Anteckningar:       
 

• Använd alltid endast vatten med en temperatur under 40°C ! 

• Använd alltid kokt och sedan kylt vatten. Destillerat vatten är också utmärkt för att 
förhindra att apparaten förkalkas. 
undvika ! 

• Fyll endast aromtankarna till den angivna maximala mängden (300 ml) med hjälp av 
den medföljande mätbägaren ! 

 
2.2. Anslut först nätkontakten till enheten och sätt sedan in nätkontakten i ett uttag. Slå på 

apparaten genom att trycka på MIST-knappen. Enheten startar med en hög 
aromproduktion (30 ml/h). Du kan också aktivera en lägre aromavgivning (20 ml/h) 
genom att trycka på knappen HIGH/LOW. Använd sedan MIST-knappen för att ställa 
in önskad drifttid. 

 
Tryck på MIST-knappen 1x:  Enheten fungerar i 60 minuter 
Tryck två gånger på knappen MIST: Enheten fungerar i 120 minuter 
Tryck på MIST-knappen 3 gånger: Enheten fungerar i 180 minuter 
Tryck på MIST-knappen 4x:  Enheten arbetar i kontinuerligt läge (ON)* 
Tryck på MIST-knappen 5 gånger: Enheten stängs av 
Håll ner MIST-knappen:  Enheten stängs av 

 
*Apparaten fungerar tills vattnet i aromatanken är slut och stängs sedan av helt och hållet. 
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2.3. Du kan aktivera den inbyggda LED-belysningen med CANDLE-tangenten eller 

COLOR-tangenten. 
 

Tryck på knappen CANDLE 1x:=Ljusflimmer av LED aktiverad 
Tryck två gånger på CANDLE-knappen:=LED-lampor lyser upp utan att flimra i 
 ljusutseende 
Tryck på CANDLE-knappen 3 gånger:=LED-ljusbelysning släcks 
Håll CANDLE-knappen intryckt:=ljusljuset släcks. 

 
Tryck på COLOR-knappen 1x för att aktivera den färgskiftande belysningen. 
Lysdioden byter färg och en kontinuerlig färgförändring äger rum. 

 
Tryck på knappen COLOR flera gånger om du vill ställa in en specifik färg på LED-
belysningen. Du kan välja mellan 7 olika färger med olika ljusstyrka. 

 
Tryck på COLOR-knappen och håll den intryckt för att stoppa den färgade LED-

belysningen. 
 
 
3. Rengöring och förvaring 

 
3.1 Förberedelser för rengöring 
 
➢ Stäng först av apparaten och dra ur kontakten innan du rengör aromdiffusorn. 

 
➢ Ta bort locket på aromdiffusorn och töm apparaten helt på vattenrester. 
 

 

3.2 Rengöring av höljet och det våta området 
 
➢ Använd endast milda rengöringsmedel för att rengöra din doftdiffusor. 
 
➢ Skölj aromatanken noga och torka av utsidan med en fuktig trasa. 
 
➢ Rengör nu försiktigt den runda vita ultraljudsenheten för vattenånga i den nedre delen 

av aromtankens behållare. 
 
➢ Rengör apparaten efter 5-6 användningstillfällen eller efter 3-5 dagar. 
 
➢ Rengör apparaten varje gång du vill använda en ny aromolja! 
 
 
 
 
 

http://www.aktobis.de/


 

Aktobis AG, Borsigstr. 20, D-63110 Rodgau / Tyskland 
www.AKTOBIS.de 

E-post: Info@Aktobis.de 

 
 
 

Anteckningar: Vid hårt vatten (kranvattnet innehåller för mycket kalcium och 
magnesium) kan det uppstå kalkavlagringar i aromdiffusorn och särskilt i området för 
vattenångaenheten, vilket kan leda till att funktionen försämras. Vi rekommenderar 
därför att du använder 

• Rengör ultraljudet för vattenånga varje vecka. 

• Byt ut vattnet i aromtankarna regelbundet för att hålla det fräscht. 
 

Rengör förångaren på följande sätt: 
 

a.) Tillsätt 5-10 droppar av ett lämpligt rengöringsmedel (t.ex. Dimanin A* som finns 
på alla apotek*) på ytan av förångaren eller även på resten av aromtankens nedre 
del och vänta några minuter. 

b.) Torka sedan försiktigt bort eventuella smutsflagor (kalk) från ytorna med en mjuk 
svamp. 
Observera: Rengör aldrig förångaren med metallföremål eller trubbiga föremål ! 
Detta skulle skada förångaren. 

c.) Skölj slutligen förångaren/aromatanken väl med klart vatten. 
 

3.3 Förvaring 
 
➢ Ta bort allt vatten, rengör apparaten noggrant och torka den väl om du inte ska 

använda aromdiffusorn under en längre tid. (Låt apparaten torka helt och hållet och ta 
bort alla vatten- och oljerester). 

➢ Vi rekommenderar att du förvarar den torkade och rengjorda enheten i 
originalförpackningen när den inte används. 

 
 
Tekniska data 
 
Modellnamn:   WDH-AD31 
Spänning:   100 ~ 240V / 50 ~ 60Hz 
Max. Strömförbrukning:  12 W / 24 V 
Aromautgång:   10 - 30 ml/h 
Kapacitet för aromtank:  Cirka 300 ml 
Elektrisk skyddsklass:  III 
Mått (H/W/D):   240 x 158 x 158 mm 
Vikt:    0,5 kg 
 
För de tekniska uppgifterna är avvikelser förbehållna !!!! 
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Felsökning 
 
 

Problem Möjlig orsak  Lösning 

Enheten startar inte Ingen strömförsörjning Kontrollera nätkontakten 

Enheten kan inte slås på 
efter rengöring 

Efter rengöringen var 
nätkontakten inte ordentligt 
fastsatt. 

Fäst alla delar av 
apparaten och 
nätkontakten ordentligt och 
ordentligt. 

Onormal lukt Ny enhet Öppna locket och låt 
aromtankarna stå på en 
sval plats i ca 12 timmar.  

Smutsigt vatten eller 
gammalt vatten i 
aromatanken 

Rengör aromtankarna och 
fyll dem sedan med friskt 
och rent vatten. 

För lite ångutsläpp Aggregat, förångare eller 
aromtank är förkalkad 

Rengör alla komponenter, 
inklusive vatten- och 
ånganordningen. 

Vattnet är förorenat eller 
har stått för länge i 
aromtankarna. 

Rengör aromtankarna och 
fyll dem sedan med färskt 
vatten. 

Onormala ljud Vattnet i aromtankarna 
börjar ta slut 

Fyll på aromtanken 

Enheten står på ojämnt 
underlag 

Se till att Aroma Diffuser 
står säkert. 

Vitt damm lägger sig i 
närheten av enheten 

Kalkvatten Använd mjukt (destillerat) 
vatten för att fylla 
apparaten !  
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Övriga 
 
 
Garantiförklaring 
 
Utan hinder av de lagstadgade garantikraven beviljar tillverkaren en garanti i enlighet med 
lagstiftningen i ditt land, dock minst 1 år (i Tyskland 2 år för privatpersoner). Garantin börjar 
gälla från och med det datum då apparaten säljs till slutanvändaren. 
Garantin täcker endast defekter som beror på material- eller tillverkningsfel. 
Garantireparationer får endast utföras av en auktoriserad kundtjänst. För att göra ett 
garantianspråk ska du bifoga originalkvittot (med försäljningsdatum). 
Garantin omfattar inte följande: 
- Normalt slitage 
- Felaktig användning, t.ex. överbelastning av apparaten eller icke-godkända tillbehör. 
- Skador på grund av yttre påverkan, användning av våld eller främmande föremål. 
- Skador som orsakats av att bruksanvisningen inte har följts, t.ex. om apparaten har 

anslutits till en felaktig nätspänning eller om monteringsanvisningen inte har följts. 
- Helt eller delvis demonterade enheter. 
 
 
Överensstämmelse 
 
Aromadiffusorn har testats och har själv och/eller delar av den tillverkats enligt följande 
(säkerhets)standarder: 
Naturligtvis med CE-överensstämmelse (EMC + LVD). 
 
 
CE (EMC) överensstämmelse testad enligt: EN 55014-1:2006/A2:2011 
     EN 55014-2:2015 
     EN 61000-3-2:2014 
     EN 61000-3-3:2013 
 
CE (LVD) Överensstämmelse testad enligt: EN 60335-2-98:2003:A1:2005+A2:2008 

EN 60335-1:2012+A11:2014 
EN 62233:2008 
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Korrekt bortskaffande av denna produkt 
 

Inom EU anger denna symbol att produkten inte får kastas med 
hushållsavfall. Avfallsutrustning innehåller värdefulla återvinningsbara 
material som bör återvinnas. Dessutom bör miljön och människors hälsa inte 
förorenas av okontrollerad avfallshantering. Släng följande  
Därför ska du göra dig av med gamla apparater via lämpliga 
insamlingssystem eller skicka apparaten till den plats där du köpte den för 
att göra dig av med den. De kommer sedan att återvinna apparaten. 
 

 
 
 
 
Jag önskar dig mycket nöje med denna apparat. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Förvara denna bruksanvisning på ett säkert ställe! 
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