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Hartelijk dank voor de aankoop van uw Pure
Lamp[e]. We hopen dat u er veel plezier van heeft.
Lees voor u de Pure Lamp[e] vult, deze gebruiksaanwijzing en de informatie op het etiket van de
fles Pure of andere vloeistof zorgvuldig door!
Hiernaast ziet u hoe de Lamp[e] in elkaar gezet moet
worden. Het gloeisteentje met lont dient u voorzichtig(!) in de ring te klemmen. Slechts licht aandrukken volstaat. Raak daarbij het steentje niet met uw
vingers aan.
Lucht reinigen
Als u de Lamp[e] gebruikt met de Pure vloeistof,
ontdoet hij de lucht in uw huis van schimmels, mijten
en bacteriën en lost hij kook-, rook- en andere nare
geurtjes op.

dop
gloeisteentje met lont
ring

Zo gebruikt u de Pure Lamp[e]
11. Vul de lamp met behulp

22. Plaats de ring, het gloeisteentje

van het trechtertje tot
ruim 2/3. Zorg ervoor
dat er altijd minimaal 2
cm. vloeistof in de fles
zit.

met de lont en de dop. Raak daarbij
het steentje niet met uw vingers
aan. Laat de vloeistof minstens 20
minuten in de lont trekken.

33. Verwijder de dop en steek

44. Laat de vlam ongeveer

reservoir

trechter

Lucht reinigen én parfumeren
Wilt u de lucht in uw huis bovendien parfumeren,
dan mengt u de Pure vloeistof met etherische olie, geurolie of onze geurstof Pure Aroma. Begin met
circa 10 druppels olie of 6 druppels Pure Aroma per 100 ml Pure vloeistof. Als u eerst de druppels en
pas daarna de neutrale vloeistof in het reservoir doet, wordt alles goed gemengd. Voeg eventueel
meer olie of Pure Aroma toe om de geur te versterken. De Pure Lamp[e] is een zogenoemde katalytische lamp. Er zijn voor andere merken tal van kant en klare geurvloeistoffen verkrijgbaar. Deze kunt
u zonder bezwaar in de Pure Lamp[e] gebruiken. Over het algemeen zijn deze echter tot 2 x zo duur!
Zelf mengen heeft bovendien tot voordeel dat u de gewenste geur precies zo licht of sterk kunt
maken als u wilt. Wilt u van geur wisselen, dan is het verstandig tussendoor een half uur de neutrale
vloeistof te gebruiken.

de brander aan met een
aansteker of een lucifer.

2 minuten branden en
blaas hem dan uit. Tip:
gebruik een kookwekkertje, de vlam te
lang laten branden
verkort de levensduur van de brander
en kost onnodig veel
vloeistof!

Let op!
◊ Plaats de Lamp[e] altijd op een vlakke ondergrond en buiten het bereik van kinderen en
huisdieren.
◊ Tijdens gebruik is het gloeisteentje erg heet, raak het daarom niet aan.
◊ Vul het reservoir voorzichtig zodat u niet morst, de vloeistof kan uw meubilair beschadigen.
◊ Nadat u de dop heeft teruggeplaatst om de werking te stoppen, kan er enige condensvorming in
de dop ontstaan. Let op dat deze condens niet op uw meubels terechtkomt!
◊ Het gloeisteentje en de lont gaan bij juist gebruik honderden uren mee. Mocht het aansteken
niet meer lukken of het gloeisteentje snel weer koud worden, dan kunt u de lont en het
gloeisteentje 24 uur in een badje met Pure vloeistof laten weken. Helpt dat niet dan dient u
het gloeisteentje en de lont te vervangen.
Reserve-onderdelen
Mocht er onverhoopt iets stuk gaan of zoek raken, dan is het goed te weten dat alle onderdelen van
de Pure Lamp[e] ook los verkrijgbaar zijn.

55. Per 10 m2 ruimte
(uitgaande van
een normale kamerhoogte) laat
u de lamp ongeveer 15 minuten
werken.

66. Om de werking van de lamp te
stoppen, plaatst u de dop over de
brander. Laat deze zitten tot een
volgend gebruik.
Zo voorkomt u verdamping van de
vloeistof en kunt hem de volgende
keer direct aansteken. Zorg ervoor
dat er altijd minimaal 2 cm. vloeistof in de fles zit.
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