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Novacare 

Wellnes Oasis – naturlyde og aromaterapi. 

 

Manual til brug og vedligeholdelse 

Instruktions manual: 

Natur musikken og aromaterapien tilbyder den ultimative miljøvenlige wellness 

oplevelse – lyd og aroma, hver især kan tilkobles alene med en ”easy-to-operate” (let 

at betjene) enhed. Bare et enkelt tryk på en knap, så kan en af de 7 lyde fra naturen 

nydes (hjerteslag, havet, rislende vand, fugle-kvidder, sommernat, ”white noise” og 

forårs regn) Tryk på en anden knap for at tilføje det sensuelle bløde element: duft til 

luften omkring dig. Med denne enhed leveres 4 forskellige dufte – en til at 

genopfriske, en til at slappe af og afstresse, en til at genvinde ny energi og motivation 

samt en til at genvinde en generel følelse af velbehag.  Nyd lyd og duft sammen eller 

hver for sig, efter eget ønske og behov. Enheden bruger enten 4 stk. AA batterier 

(er ikke med i leveringen) eller den praktiske ”easy-to-use” adapter. 

Advarsel: Aroma kuglerne er kun til udvortes brug. Spis dem aldrig. Skulle uheldet 

være ude kontakt straks lægen. Lad ikke børn være alene med disse. 

Tag enheden i brug: 

Sådan sættes batterierne i: Fjern batteridækslet i bunden af enheden ved at 

presse den lille tap fremad og løfte dækslet af. Sæt 4 stk. AA batterier i med de 

positive og negative ender placeret som vist på figur 2. Sæt nu dækslet på igen. 

Sådan bruges enheden med adapter: Sæt jack-stikket fra adapteren i på bagsiden 

af enheden. Sæt adapters stik i en alm. stikkontakt (230 V) NB: hvis enheden 
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indeholder batterier, bør disse fjernes før strømmen tilsluttes. Brug aldrig andre 

adaptere end den som er leveret med enheden. 

 

Sådan fyldes duftkuglerne i: Træk duftkugle-beholderen ud fra den gennemsigtige 

del på den venstre side af enheden. Fjern dækslet. Beholderen fyldes med en 

hættefuld duftkugler (lidt mindre end en spiseskefuld) af den ønskede duft. Der kan 

tilføres flere duftkugler hvis man synes. Husk: Jo flere duftkugler des stærkere 

duft.  Sæt nu dækslet på igen og sæt beholderen ind i enheden. Bemærk: Efter brug 

hældes de resterende kugler tilbage i flasken – luk altid flasken omhyggeligt for at 

bevare duften. 

Sådan startes enheden: Tryk på power knappen on/off en gang. Bemærk: enheden 

skal være tændt for at hhv. duft og lyd kan aktiveres. 

Sådan aktiveres lyd: Når power knappen er tændt på on – tryk på knappen for at 

vælge hvilken lyd. For at justere lydstyrken, drejes knappen på siden af enheden. For 

at ændre den valgte lyd: tryk på en af de andre valgknapper foran på enheden. 

Sådan aktiveres timeren: Enheden er udstyret med en timer. Denne kan programmere 

duft og/eller lyd således at den stopper automatisk efter 15, 30 eller 45 min. efter 

start.  To LED lys lige under timer knappen vil lyse for at fortælle hvilken tid der er 

valgt.   

1. Tryk en gang på timer knappen (den ovale knap) foran på enheden. LED lyset til 

venstre vil lyse for at indikere at 15 min. er valgt. 

2. Tryk på timer knappen en gang til og Led lyset til højre vil lyse for at indikere 

at 30 min. er valgt. 

3. Tryk på timer knappen for tredje gang og begge LED lys vil nu lys for at 

indikere at 45 min. er valgt. 

Når først timeren er sat, vil følgende ske: 

4. Hvis 45 min er valgt og der resterer mellem 30 og 45 min. tilbage, vil begge 

LED lys være tændt. 

5. Hvis der resterer mellem 15 og 30 min. vil Led lyset i højre side være tændt. 

6. Hvis der er mindre end 15 min. tilbage, vil LED lyset i venstre side være tændt. 
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Når både lys- og duftfunktionerne er deaktiverede, vil enheden automatisk 

slukke efter 10 sekunder. Hvis man vil tænde igen trykkes på power knappen 

on/off. 

For at spare på batterierne, brug adapteren som er med i leveringen. Hvis 

batterierne ikke skal bruges i længere tid, fjern dem fra enheden. 

 

Vedligeholdelse: 

Denne enhed kræver meget lidt vedligeholdelse. 

Forsøg aldrig at reparere selv. Kontakt altid en fagmand. 

Rengøring: Tør med en hårdt opvredet blød klud eller svamp. Anvend aldrig 

skuremiddel eller hårde/skrappe rengøringsmidler. Sænk aldrig enheden ned i vand. 

Hold vand og andre væsker borte fra enheden.  

Rengøring af duft-beholderen: Hæld resterende duftkugler tilbage i flasken og 

rengør beholder og dæksel med varm vand. Lad begge dele tørre grundigt før de 

sættes tilbage i enheden. 

Opbevaring: enheden bør opbevares i originalemballagen eller på et rent og tørt sted. 

For langtids-opbevaring: fjern batterier. Hvis duftkuglerne opbevares sammen med 

enheden er det meget vigtigt at låget er omhyggeligt/grundigt lukket før det hele 

sættes væk. 
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Adjustable volume control = Knap til regulering af lydstyrken 

7 sound selection buttons = 7 knapper til valg af lyde 

Fragrance compartment = Beholder til duftkugler 

Fragrance buttom = Duft knap 

Power on/off button =tænd sluk knap 

LED indicators = LED lys 

Timer Button = Timer knap 

Illustration 1 outlook = Ill. 1 udseende 

Battery compartment = rum til batterier 

Battery compartment cover = dæksel til batteri-rum 

Illustration 2 Battery compartment = Ill. 2 rum til batterier 

Fragrance release vents = duft-kanaler 

Fragrance container = beholder til duftkugler 

Container cover = dæksel til duftkugle-beholderen 

Fragrance vials = duftkugler 

Illustration 3 fragrance compartment = Ill. 3 Beholder til duftkugler 

 


