Bra att veta om PartyLites Ljus och Dofter
Alla ljus är genomfärgade och alla doftljus har doft i hela ljusmassan. Vekarna är gjorda av
flätad oblekt bomull.
PartyLites ljus tillverkas i egna fabriker och man använder naturliga dofter och eteriska
oljor så långt som möjligt. Samtliga dofter är framtagna av världens främsta parfymerier.
PartyLites ljusmassa är paraffin, vilket är så fint att det är klassat som matparaffin i USA
av FDA (Amerikanska livsmedelsverket). Detta innebär att man faktiskt kan ”smaka” på
ljusen utan problem, bra att veta för familjer med små barn eller hundar som äter ”allt”!
Massan blir aldrig varmare än 60 grader.

TELJUS
PartyLites Teljus har många fördelar om man jämför med vanliga ”värmeljus”. Den
uppenbara fördelen man slås av är den estetiska, då teljusen har en värmebeständig
plastbehållare. Detta ger en fantastisk lyseffekt, då det lyser upp både nedåt, sidleds och
uppåt. Vidare finns det en nedsänkning i plastbägarens mitt som håller veken centrerad och
därmed får man en jämn värmeutveckling samtidigt som plastkoppen är konstruerad så att
det lutar nedåt och inåt. Detta gör så att all ljusmassa brinner upp!
Säkerhet
En annan stor och viktig skillnad jämfört med ”värmeljus” är värmen. Ljusmassan i
PartyLites Teljus blir endast max 60 grader!
Teljuskopparna är tillverkade av självslocknade plast.
Vilket betyder att ifall lågan av någon orsak kommer i kontakt med själva ljuskoppen
släcks lågan och teljuskoppen smälter ihop, istället för att brinna upp.

VOTIVLJUS
Dessa ljus är mycket speciella. De ser ut som små ”mini-blockljus”, men man kan inte
ställa ett votivljus på ett fat och tända det, eftersom hela ljusmassan börjar flyta efter en
stund!
Se alltid till att veken i ditt tända ljus är i centrum. När ljuset brunnit upp återstår endast
den lilla metallplattan i botten på ljushållaren som veken satt fast i. När man släcker ljuset
tar det ca 15 minuter för ljusmassan att stelna i ljushållaren.
Det går bra att elda votivljusen även kortare stunder, men om man släcker votivljuset när
det bara är lite kvar av ljusmassan, kan det finnas risk för att inte hela ljusmassan blir
flytande igen när man tänder det en sista gång. Detta för att lågan inte hinner värma upp
vaxet igen innan veken tar slut.

GLOLITE – Världens ljusaste Ljus!
GloLite pelarljus är inte som andra pelarljus och du hittar det endast hos PartyLite.
I samma ögonblick man tänder ljuset, ger det ett omedelbart ljussken, som strålar från bas
till topp! Ja, hela ljuset lyser upp på ett fantastiskt sätt och är något som måste upplevas i
verkligheten!
GloLite är ett hantverk, det tar ca 30 timmar att producera och det innefattar 6 olika
moment. 75 % av arbetet är för hand och 10 personer ingår i processen!
GloLite har endast doft i den yttre delen av ljuset, vilket ger en mycket svag och mild
väldoft.

För att få ut maximalt av ditt GloLite pelarljus ska du klippa av veken till 0.5 cm och låta
det brinna i minst 3 timmar varje gång eller tills den flytande massan når kanterna. När
man släckt ljuset ska man krama det så att det återfår sin cylinderform. GloLite ljuset får en
organisk form i toppen som kan likna en ballong då kanterna ”sväller” ut.
När du släckt ditt GloLite pelarljus har du handen runt omkring ljuset och återformar det
till cylinderform igen.
Du kan med fördel placera GloLite Pelarljuset på den färgskiftande LED-basen!

LED-LJUS
Vill du ha ett vackert och säkert ljus utan att tända ett levande ljus? Pröva PartyLites LEDljus! De är mycket verklighetstrogna eftersom de är gjorda av vax med en rustik yta. De
ger ett fantastiskt sken i mörkret, ett perfekt alternativ på platser där man av olika
anledningar inte kan eller vill ha levande ljus. Nattlampa till barnen, i båten, i butiker,
förskolor, till mormor, blåsiga dagar utomhus, eller helt enkelt för att de är så vackra! Lätta
att ta med på resor också!
Tryck knappen på ON-läge en grön knapp. Om du använder TIMER-funktionen, är ljuset
tänt i 5 timmar eller 10 timmar och sedan stängs det automatiskt. Därefter tänds ljuset
samma tid dagen efter och lyser i 5 eller 10 timmar igen och fortsätter så om du inte ändrar
inställning.
LED-ljusen fungerar med 2 st AA-batterier och är ett miljövänligt alternativ då man kan
använda återladdningsbara batterier. LED-lampans förväntade livslängd är 100 000
timmar, vilket betyder ca 11 år i tänt läge…
Du kan nu även använda en liten fjärrkontroll för att stänga av och sätta på dina ljus samt
ändra timer funktionen!
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GLASLJUS
Den perfekta presenten till någon som tycker om doftljus! Slå in i cellofan med
lite presentsnöre och du har den perfekta ”gå-bortpresenten”!
Till skillnad från de andra ljusen, innehåller glasljusen lite mer doftessencer, så
vill man ha en mer intensiv doft ska man satsa på ett glasljus! De finns i många
dofter och färger. När all massa brunnit upp, kan man använda glaset till
mycket annat. OBS! Glaset räknas som uppbrunnet när ca 1cm ljusmassa är
kvar. Elda ej längre då kan det bli så varmt så glaset spricker.
Skötsel:
För att få ut maximal brinntid ska man låta glasljuset brinna tills de blivit
flytande ut till kanten. Tänk på att veken alltid måste vara i centrum. Om man
flyttar glaset och veken skulle flyta iväg skall man peta tillbaka den,
exempelvis med ett utvikt gem eller potatissticka. Veken skall klippas till ca 0,6
cm innan ljuset tänds första gången. Sedan varje gång innan du tänder ditt
glasljus bryter du av den svarta brunna veken till ca 0,6 cm.

DOFT UTAN LÅGA
Det finns flera alternativ när du vill ha en god doft därhemma och inte vill
tända ett ljus för säkerhetens skull. Tex när du inte är hemma eller i rum där du
inte vistas regelbundet

SCENT GLOWLAMPOR
Tycker Du om när det doftar lite mer än vanliga doftljus? Då ska Du pröva en Scent
Glowlampa ! PartyLite har flera vackra modeller att välja på.
Hur fungerar det?
Den elektriska aromabrännaren ”ScentGlow”, har en värmeplatta med en skål på där man
lägger vaxet. Den så kallade Scent plus Meltsen dunstar inte bort, så man behöver inte vara
rädd för att det ”bränner torrt” med följd att glasskålen spricker. Det finns en dolt LEDlampa som ger ett mjukt sken. Den elektriska ScentGlow lampan är mycket praktisk, då
man inte behöver ha levande ljus. Du kan själv knäppa av och på, eller koppla en timer till
lampan. Ledlampan har en livstid på ca 100000 timmar.
När man sedan stänger av sin ScentGlow lampa, stelnar vaxet igen och får sedan ligga kvar
tills man startar den igen. En ”Sent plus melts” ger väldoft i upp till 80 timmar och finns i
ca 30 olika dofter, så det är inte svårt att hitta en favorit! Man kan med fördel blanda två
dofter, så man får sin egen favorit! Lägg i 2-4 ”tårtbitar” i skålen, du bestämmer själv hur
mycket doft du vill ha. När doften ”tar slut” är det bara att avlägsna det kalla, stelnade
vaxet med ett enkelt tumtryck och slänga det.

SMARTBLENDS
Som ett alternativ till Scent Plus Melts finns våra nya Smartblends. De är
tillverkade i återvinningsbart papper som är delat i mycket små bitar. Den finns
i 5 Fresh Home dofter, alla med Neofresh teknologi. Denna teknologi använder
naturens eteriska oljor som neutraliserar oönskade dofter och lämnar kvar en
god fräsch doft.
Fördelar: Ingen vätska, inget spill, enkel rengöring.
Håll i 1-2 kapsyler i din Scent Glowlampa i den speciellt tillverkade
Smartbendslampan. Doften kommer omedelbart då du slår på din lampa och
varar mins 60 timmar framåt.
Du kan använda både Melts och Smartblends i både Scent Glowlampor och i
Smartblendslampan.

Samtliga doftformer i Fresh Home Kollektionen är tillverkade med Neofresh
teknologon.

Linne och Rumsspray kan med fördel användas för att snabbt ta bort en
oönskad doft. Så som Kompost, matos, toalettdoft, rök doft, instängd unken
doft, doften från en sportväska eller ett par skor. Du kan även använda den i
torktumlaren för att få en fräsch doft på lakan och handdukar (3-4 sprayningar).
För den som har svårt att koppla av och somna kan rekommenderas några
sprayningar av Lavendeldoften på sängkläder och kudde ca 20-30 min före
läggdags.

SMARTSCENT DOFTSTICKOR
Är rullade pappersstickor som utvinns av trä från ekologiskt hållbart skogsbruk,
som sedan impregneras med doftoljekoncentrat.
Stickorna finns i alla Partylites dofter. En förpackning innehåller 5 stickor och
varje sticka har en doft tid på ca 1 månad. Varje doftsticka är markerad och
fårad för att de enkelt skall kunna brytas av i fyra kortare längder, vilket är
praktisk då du placerar dessa i GoSmarthållaren.
Då kan du alltid ta med dig din favoritdoft!
Undvik direkt kontakt mellan doftstickor och textiler eller ytor som kan ta
skada. Tvätta alltid händerna efter att du hanterat doftstickorna.
SmartScents doftstickor erbjuder dygnet-runt doft i vilket utrymme som helst,
helt utan flytande olja eller låga.
Börja med en sticka och tillsätt sedan fler om du önskar mera doft. Doften är
starkast under de första två veckorna. För att fräscha upp och väcka doften till
liv igen behöver du bara lägga till en ny doftsticka.
Placera alltid stickorna i en Smartscent hållare!
Förvara oanvända doftstickor i den återförseglingsbara påsen för att bibehålla
maximal doft.

