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Diffuser voor etherische olie met ultrasone 

vibratie, luchtbevochtiger + afstandsbediening. 

 Handleiding 

Deze diffuser voor etherische oliën van BeriVita.com, werkt 

met stil, ultrasoon geluid. Hierdoor ontstaan trillingen en 

wordt het water met de etherische olie, verneveld. Er 

ontstaat een droge, koude nevel, die de geur van uw 

etherische olie of mix van etherische olie door de ruimte 

verspreidt. Met handige afstandsbediening eenvoudig op 

afstand te bedienen.  

Het verdampen van de etherische olie met ultrasone 

trillingen of vibraties, wordt wel ‘koude’ diffusie genoemd. De 

biologische eigenschappen van etherische olie blijven zo 

beter behouden dan bij verhitting. 

 
Werking 

1. Plaats de diffuser 

horizontaal en haal 

de deksel eraf. Fig 1 

2. Verbind de elektrische 

adapter met de 

elektrische aansluiting 

van de diffuser. Fig 2 

3. Vul de meegeleverde 

maatbeker, met 

kraanwater. Gebruik 

geen warmwater en 

geen gedemineraliseerd 

water. Vul het 

waterreservoir met water 

maar nooit meer dan het 

aangegeven maximum. 

Voeg geen water toe als 

de diffuser in werking is. 

Voeg naar eigen wens 

tot maximaal 30 

druppels etherische olie. 

4. Plaats de deksel 

verticaal op de 

diffuser 

draai de deksel indien nodig om deze op de diffuser te 
plaatsen. 

5. Steek de stekker in het stopcontact 

6. Druk op de MIST knop om de verneveling in te stellen. U 

kunt met deze knop de lengte van de periode instellen die u 

wilt vernevelen: 1x drukken is 1 uur vernevelen, 2x drukken 

is 3 uur vernevelen 3x keer drukken is 6 uur vernevelen, 4x 

keer drukken is continue vernevelen. Bij 5x keer drukken 

schakelt u de verneveling UIT. Fig 5 

7. Druk op de knop LIGHT om de verlichting in te 

schakelen. U kunt kiezen uit 7 lichtkleuren met 

verschillende helderheid. Fig 6 

8. Als de diffuser enkele dagen niet wordt gebruikt, haal dan 

het water uit het reservoir en laat deze drogen. Als u de 

diffuser weer gaat gebruiken, reinig dan het waterreservoir 

van te voren met wat witte azijn en water. Daarna kunt u de 

diffuser weer prima gebruiken. 

9. Wanneer het waterreservoir leeg is, gaan de vernevelaar 

en de verlichting automatisch uit. De verneveling blijft uit ook 

drukt u op de MIST knop. 

 

 
Lekkages 

Als uw diffuser tijdens het gebruik per ongeluk wordt 

omgestoten of verschuift, volg dan de volgende stappen om 

storingen te voorkomen: 

1. Haal de stekker van uw diffuser uit het stopcontact en de 

deksel eraf 

2. Laat het eventueel resterende water uit het reservoir 

3. Schud uw diffuser voorzichtig om het water eruit te 

halen dat nog in uw diffuser kan zitten 

4. Laat uw diffuser tenminste 24 uur drogen aan de lucht. 

 

Onderhoud 

Reinig uw diffuser na 5-6 keer gebruik of 3-5 dagen 

gebruik uw diffuser als volgt. 

1. Haal de stekker van de diffuser uit het stopcontact en 

haal de deksel eraf 

2. Laat het resterende water uit het reservoir 

3. Reinig uw diffuser met water en een beetje witte azijn. 

Droog daarna uw diffuser met een schone zachte doek. 

4. Kijk naar de onderstaande figuren om het water aan de 

goede kant eruit te halen: Voorkom dat het water in de 

luchtingang komt 

5. Gebruik geen zuren of andere agressieve 

reinigingsmiddelen. Hierdoor kunnen er gevaarlijke gassen 

ontstaan en kan uw diffuser ernstig beschadigd raken. LET 

OP: Gebruik altijd een zeer mild reinigingsmiddel. 
 

 
 

 
Voorzorgsmaatregelen 

Lees de volgende informatie zorgvuldig door. Zo 

voorkomt u storingen aan uw diffuser. 

- Controleer altijd of u de diffuser op de juiste wijze hanteert 



©2021 BeriVita.com  

- Buiten bereik van kinderen en (huis-) dieren houden. 

Laat kinderen niet met de diffuser spelen 

- Raak de ultrasone vibratie plaat niet aan 

- Raak de diffuser niet met vochtige handen aan 

- Gebruik de diffuser niet in een vochtige omgeving 

- Gebruik de diffuser niet bij open vuur 

- Stel de diffuser niet aan extreme temperaturen bloot 

- Laat de stekker niet permanent in het stopcontact 

- Laat voldoende ruimte (40cm) tussen het stopcontact en 

ieder ander voorwerp wanneer de diffuser aan staat 

- Dek de diffuser niet af 

- Doe niet teveel water in het reservoir en vul deze met een 

beker, nooit rechtstreeks uit de kraan. Zit er teveel water in , 

laat het overtollige water eruit. Droog met een zachte doek 

de kunststof delen af. 

- Gebruik de diffuser niet als deze gebreken vertoont 

en/of beschadigd is 

- Bij abnormale geur of een brandgeur: Haal 

onmiddellijk de stekker uit het stopcontact 

- Haal bij storingen de diffuser niet uit elkaar en 

probeer de diffuser niet zelf te repareren: Hierdoor 

vervalt de garantie 

- Wacht 60 minuten voordat u de diffuser opnieuw opstart 

om schade aan de vibratie plaat te voorkomen 

- Bewaar de handleiding van uw diffuser en lees deze vóór 

gebruik goed door 

- Gebruik de diffuser alleen met de meegeleverde adapter 

- Etherische oliën kunnen vlekken veroorzaken, dus ook de 

nevel hiervan. Houd hier rekening mee en veeg resten 

eventueel af met een zachte doek. 

- Plaats uw diffuser altijd op een stabiel en vlak 

oppervlak, dus nooit op tapijt of deken 

- Verplaats uw diffuser nooit als deze in gebruik is 

- Zorg dat er niet over het snoer wordt gelopen en trek 

nooit aan het snoer 

- Uw diffuser niet overhellen: Het water kan dan 

in de mechanismen komen en storingen 

veroorzaken. 

 

 
Bijzonderheden 

Dankzij de watercapaciteit van het reservoir, 500ml, kan de 

diffuser ongeveer 6 uur vernevelen. De hoeveelheid, 

intensiteit en dichtheid van de nevel kan enigszins variëren. 

Dit is normaal. Door verschillende factoren kan de nevel van 

structuur verschillen, dit heeft onder andere te maken met de 

vochtigheid, temperatuur, luchtstromen en watertype. 

Wanneer al het water is verdampt, gaat de diffuser vanzelf 

uit. 

Gebruik alleen etherische oliën die 100% zuiver zijn, zoals 

etherische oliën van www.BeriVita.com. Chemische 

parfums of andere synthetische ingrediënten kunnen uw 

diffuser beschadigen. Volg eerst de onderhoudsstappen van 

uw diffuser, voordat u een andere etherische olie gaat 

gebruiken. 

Veelvoorkomende storingen en oplossingen 

- De diffuser gaat niet aan 

> Zit er voldoende water in het reservoir? 

> Zit de adapter goed in de diffuser en het stopcontact? 

Haal eventueel de adapter uit de diffuser en het 

stopcontact, controleer alle kabels an aansluitingen. Sluit 

alles weer aan en probeer het nog eens. 

- Er komt geen nevel of een zeer abnormale nevel 

> Zit er niet genoeg of teveel water in het reservoir? Vul 

reservoir met juiste hoeveelheid water 

> Is de ultrasone vibratie plaat schoon? Zo nee, onderhoud 

uw diffuser volgens de instructies zoals bij ‘onderhoud’ 

beschreven. Gebruik eventueel een in witte azijn gedrenkt 

wattenstaafje en reinig hiermee voorzichtig de ultrasone 

vibratie plaat, zonder grote druk hierop uit te oefenen 

> Zijn de deksel en de binnenkant correct geplaatst en 

schoon? Als er teveel stof in het luchtcircuit is, kan de nevel 

niet op de juiste manier uit uw diffuser. Reinig dan dit 

onderdeel van de diffuser. 

- Er lekt water weg 

> Zijn de diffuser, de deksel en de binnenkant correct 

geplaatst? Plaats alle onderdelen opnieuw op de juiste 

wijze. 

> Is de omgevingstemperatuur niet te laag of de 

luchtvochtigheid te hoog? In die omstandigheden 

condenseert de nevel snel in druppels. 

 
Specificaties 

 Afmetingen diffuser: ong. 168,5 x 88 mm 

(diameter x hoogte)

 Afmetingen verpakking: 140 x 140 x 147 mm (l x b x h)

 Gewicht: ong 329gr

 Voeding (ingang/uitgang): AC 100-240V 50,60 

HZ / DC 24V 650 mA

 Afstandsbediening incl. batterij CR2025

 Vermogen: ongeveer 14W

 Capaciteit van het reservoir: 500ml

 Kleur: Houtkleurig

 Materialen: recyclebaar PP/ABS/PC

 BPA vrij: Ja

 Fluisterstil: < 30 dB

 Toebehoren: AC Adapter, Maatbeker, 

Engelse en Nederlandse handleiding

 Nevelgenerator: 2,4 MHZ

 LED verlichting: Ja, 7 verschillende kleuren

 Auto-stop functie: Ja

 CE certificaat: Ja

 Bevochtiger: Ja

 Bereik: tot 75 m2

Afvoeren diffuser 

Is uw diffuser aan vervanging toe, lever deze dan in 

bij de milieustraat van uw gemeente 

 

 
Actuele over etherische oliën en/of uw diffuser 

vindt u www.berivita.com, hier vindt u ook onze 

klantenservice en informatie en informatie over de 

garantie op uw diffuser. 

http://www.berivita.com/
http://www.berivita.com/

