
KEYLIA Diffuser Specificaties 

Werkingsprincipe van de Keylia USB-diffuser 
Verneveling wordt veroorzaakt door de trilling van een chip die door zijn beweging ultrasoon geluid triggert. 
Daarom maakt de Keylia-diffuser gebruik van ultrasone verneveling. De verspreiding van etherische oliën 
wordt bereikt met behulp van deze ultrasone verneveltechniek 
 
Kenmerken van de Keylia USB-diffuser 
• Koude diffusie door ultrasone micro-diffusie 
• Voeding: 5V - 300 mA (een USB 2.0-poort = 500 mA) 
• Instelknop voor verspreiding om de 10, 30 of 60 seconden 
• Bedrijfsindicatielampje. 
 
De doos bevat 
• Diffuser die kan worden aangesloten op een USB-poort. 
• Diffusie-instelknop 
• Kunststof diffusorkap 
• Reservoir voor etherische olie 
• Reservoirdop en lont 
• Pipet 
 
De Keylia USB-diffuser in elkaar zetten 
1. Open het klepje aan de achterkant van de USB-stick 
2. Vul het reservoir met uw etherische olie met behulp van de pipet 
3. Schroef de dop en lont op het reservoir 
4. Plaats het reservoir in de USB-stick 
 
Gebruikerstips voor de Keylia USB-diffuser 
Vergeet niet te controleren of de tank niet leeg is als u geen mist meer ziet komen. 
Richt de uitlaat naar boven voor een betere verspreiding. 
Niet langer dan 20 minuten laten diffunderen om de lucht niet te verzadigen. 
Plaats uw diffuser of lont nergens waar ze kunnen corroderen. 
 
Zorg dragen voor uw Keylia USB-diffuser 
Om uw diffuser schoon te maken, moet u eerst de USB-sleutel loskoppelen. Reinig vervolgens met een 
wattenstaafje gedrenkt in farmaceutische alcohol de buitenste delen, de dop en de flesruimte. Vergeet ten 
slotte niet om uw handen te wassen na het vervangen en schoonmaken van uw diffuser. 
 
Voorzorgsmaatregelen 
Activeer de diffuser niet in aanwezigheid van kinderen jonger dan 3 jaar of zwangere vrouwen. In een 
kinderkamer raden we je aan dit te doen wanneer ze er niet zijn, en minstens 30 minuten voordat ze 
binnenkomen. 
 
Specificaties 
Product hoogte   16 mm    Product gewicht   20 g 
Productbreedte   22 mm    Adviesverkoopprijs (TTC)  19,90 
Diepte van het product   86 mm    aanbevolen door de fabrikant 
Maximaal diffusiegebied  10 m2    Fabrieksgarantie   5 jaar 
Afmetingen verpakking   350x550x130 (mm)  Oplaadbare batterij   Nee 
EAN Code 3700471002127     Voeding    USB 5V 


