
  

 

 

Ultraheli õhuniisutaja 

Varustatud ionisaatori ja taimeriga 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       

 

 

 

 

         Mudel CF-2516 

 

LUGEGE KASUTUSJUHEND LÄBI JA HOIDKE ALLES 

 

ELEKTRISEADMETE KASUTAMISEL TULEB TULEKAHJU, ELEKTRILÖÖGI 

JA VIGASTUSTE VÄLTIMISEKS JÄRGIDA PÕHILISI ETTEVAATUS-

ABINÕUSID, SEALHULGAS ALLJÄRGNEVAID NÕUDEID. 

 

1. Veenduge enne seadme kasutamist, et majapidamise elektrisüsteemi andmed 

vastavad seadme nõuetele.  

2. Lapsed ei tohi seadmega mängida. 

3. ÄRGE valage vett seadmesse läbi niisutusava, sest see kahjustab seadet. 

4. Ärge lubage lastel mängida toote pakendiga, nt plastkottidega. 

5. Tuleohu vältimiseks ei tohi MITTE KUNAGI seadme juhet katta vaipadega ega 

paigaldada soojuskonvektorite, radiaatorite ega muude küttekollete lähedusse. 

6. ÄRGE paigutage õhuniisutajat kuumusallikate lähedusse, nagu pliidid, 

radiaatorid jt küttekehad. Paigutage õhuniisutaja seina äärde elektripistiku 

lähedusse. Parima tulemuse saavutamiseks peab õhuniisutaja olema seinast 

vähemalt 10 cm kaugusel.  

7. Enne õhuniisutaja veega täitmist tuleb see seinakontaktist eraldada.  

8. ÄRGE kasutage ühtegi seadet, mille elektrijuhe või pistik on rikutud, ei toimi 

nõuetekohaselt või kui seade on maha kukkunud või mõnel muul moel 

kahjustatud.  Tagastage seade tootjale, kes seda kontrollib/reguleerib/remondib 

elektriliselt või mehhaaniliselt. 

9. Paigutage õhuniisutaja kindlale, tasasele ja ühtlasele pinnale vähemalt 60 cm 

kõrgusele põrandast. 

10. ÄRGE suunake niisutusava seina poole. 

11. Seadme töö ajal EI TOHI õhuniisutajat kallutada, liigutada ega tühjendada. 

12. Enne veepaagi eemaldamist või seadme liigutamist tuleb seade välja lülitada 

ja elektrivõrgust eraldada.  

13. ÄRGE proovige seadet remontida ega seda elektriliselt või mehaaniliselt 

reguleerida. Vastasel juhul muutub seadme garantii kehtetuks. Kasutaja ei tohi ise 

seadme sisemisi koostisosi hooldada. Seadet võib hooldada üksnes vastava 

väljaõppega isik.  

14. Ärge ühendage pistikut seinakontakti märgade kätega: elektrilöögi oht!  

15. ÄRGE kasutage õhuniisutaja puhastamiseks pesuaineid, bensiini, 

klaasipuhastusvahendit, poleerimisvahendit, vedeldeid ega muid majapidamises 

kasutatavaid lahusteid.  

16. Ärge valage seadmesse vett ühestki teisest avausest peale veepaagi. 

17. Liiga niiskes toas võib akendele ja mööblile tekkida kondensaat. Sellisel juhul 

lülitage õhuniisutaja VÄLJA. 

18. Ärge asetage seadme korpust kunagi voolava vee alla ega sukeldage 

vedelikku. 



  

 

 

 

OHUTUS  

NB! Tegemist on elektriseadmega ja selle kasutamisel tuleb olla tähelepanelik.  

NB! Kui toa seintele või akendele tekib kondensaat, lülitage õhuniisutaja välja. Järelikult 

on õhus juba piisavalt niiskust ja selle lisamine võib tekitada kahjustusi.  

Ärge katke õhu sisse- ega väljalaskeavasid kinni.  

OHUTUSJUHISED JUHTME JA PISTIKU PAIGALDAMISEL  

Seadme juhtme pikkus on valitud selline, et vähendada pikkadesse juhtmesse 

takerdumist või nende tõttu komistamist. Kui on vaja kasutada pikemat juhet, võib 

kasutada heakskiidetud pikendusjuhet. Pikendusjuhtme elektrilised omadused peavad 

olema õhuniisutaja andmetega võrdsed või paremad. Pikendusjuhtme paigaldamisel 

tuleb veenduda, et see ei ripu laste käeulatuses üle laua ääre ja selle taha ei ole võimalik 

komistada.   

PEAMISED OMADUSED 

· Stiilne kujundus, mida ei pea häbenema. 

·7-värviline öine valgustus muudab teie elu kirkamaks. 

· Sisseehitatud ionisaator on tervisele kasulik. 

· Täiustatud filtrisüsteem vähendab vee karedust (vabalt valitav). 

· Automaatne väljalülitus tühjenemise korral. 

· Niiskust ja taimerit on lihtne reguleerida LED-paneelilt.  

ENNE KASUTAMIST 

1. Veenduge, et õhuniisutaja on VÄLJA lülitatud, ja eraldage selle pistik seinakontaktist.  

2. Asetage õhuniisutaja tasasele pinnale ligikaudu 60 cm kõrgusele põrandast ja 10 cm 

kaugusele seinast. Ärge asetage õhuniisutajat mööblile. 

3. Veepaagi täitmise juhendid 

- Veepaagi eraldamiseks hoidke selle käepidemest ja tõstke otse üles (vt joonis 1).  

- Keerake paagi põhja all asuva korgi avamiseks seda vastupäeva ja täitke veepaak 

jaheda puhta veega. ÄRGE TÄITKE VEEPAAKI SOOJA VEEGA. SEE VÕIB 

PÕHJUSTADA SEADME LEKKIMIST.  

- Kui olete paagi veega täitnud, keerake korki kinnitamiseks tugevalt päripäeva ja 

paigaldage seejärel veepaak alusele tagasi. Seejärel hakkab paagis olev vesi kohe 

õhuniisutaja aluse sisse jooksma.  

4. Ühendage elektrijuhe sobivasse pistikupessa. 

 

 

KASUTUSJUHISED 

A) Toitelüliti 

Õhuniisutaja sisse- ja väljalülitamiseks vajutage nuppu A. 

B) Ionisaator/öövalgus 

1. vajutus:  ionisaator SEES ja öövalgus SEES. 

2. vajutus:  ionisaator VÄLJAS ja öövalgus SEES. 

3. vajutus:  ionisaator VÄLJAS ja öövalgus VÄLJAS. 

Vaikesättena on ionisaator SEES ja öövalgus VÄLJAS, vaikesätted taastuvad 

neljanda nupulevajutusega. 

C) Taimeri seadistamine 

Tööaja seadmiseks vajutage nuppu C. Tööajaks võib määrata   

2 tundi, 4 tundi või 8 tundi.  

D) Udu tekitamine 

Nupu D vajutamisel saate valida, kas seadmes tekitatakse vähe (Ⅰ), 

keskmiselt (Ⅱ) või palju (Ⅲ) udu.    

 Öösel kasutamiseks soovitame nupu seada kõige madalamale tasemele. 

E)  Hoiatus veest tühjenemise eest  

Kui veepaaki tuleb uuesti täita, annab sellest märku hoiatuslamp (E). 

TÄHELEPANU! 

Kui toa seintele või akendele tekib kondensaat, lülitage õhuniisutaja välja. 
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SEADME KIRJELDUS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEHNILISED ANDMED 

· Toote nimetus:            Ultrasonic Cool Mist Humidifier 

· Sisendpinge:             230 V, 50 Hz  

· Niiskuse tekitamise võimsus:      300 ml/h 

· Veepaagi maht:        6,0 l 

· Nimivõimsus:            45 W 

· Mõõtmed:               320 x 183 x 339 mm  

· Kaal:                   3,0 kg 

· Ulatus:            40–50 m2                                   

PUHASTAMINE JA HOOLDUS 

Talvel võib kuiv õhk nahka kuivatada, ärritada nina limaskesti, põhjustada 

sagedaid külmetushaigusi, kurguvalu ja muud sellist. Õhuniisutajad suurendavad 

suhtelist õhuniiskust ja kaitsevad meie tervist. Õhuniisutaja normaalse töö 

tagamiseks ja tõrgete vältimiseks järgige täpselt kõiki hooldusjuhiseid. Kui 

soovitatud hooldusjuhiseid ei järgita, võivad õhuniisutaja vees hakata arenema 

mikroorganismid. 

IGAPÄEVANE HOOLDUS  

· Enne puhastamist lülitage toide VÄLJA ja tõmmake pistik seinakontaktist.  

  

· Eemaldage veepaak ja korpus õhuniisutaja aluselt.  

· Tõstke veepaak kraanikaussi, tühjendage see ja loputage hoolikalt veega. 

Eemaldage kõik setted ja mustus. Pühkige veepaak puhtaks ja kuivatage puhta 

pehme lapi või paberrätikuga.   

· Täitke veepaak uuesti jaheda kraaniveega, nagu kirjeldatud veepaagi täitmise 

juhistes. 

IGANÄDALANE HOOLDUS  

· Korrake ülaltoodud punkte 1–3.  

· Lisage õhuniisutaja alusesse üks klaas äädikat (ligikaudu 200 ml), laske sel 

ligikaudu 15 minuti vältel toimida, seejärel eemaldage alus (eriti andur) kogunenud 

katlakivist pehme harjaga.    

 

· Eemaldage katlakivijäägid ja äädikalahus puhta pehme lapiga.  

ETTEVAATUSABINÕUD HOOLDUSTÖÖDEL 

· Ärge kastke õhuniisutaja põhikorpust kunagi vette 

· Ärge kasutage seadme puhastamiseks lahuseid ega tugevatoimelisi 

puhastusvahendeid. 

· Puhastage  seadme sisemust pehme lapiga.  

· Ainult anduri puhastamiseks võib kasutada harja. Seda tuleb teha kord nädalas. 

· Kasutage üksnes pehmete harjastega harja. 

· Kui veepaagis jätkub vett kauemaks kui üheks nädalaks, tuleb vett vähemalt 

korra nädalas vahetada.   

 

ÕHUNIISUTAJA HOIDMINE 

· Puhastage õhuniisutaja varemkirjeldatu kohaselt ja kuivatage hoolikalt.  

· Kõige parem on õhuniisutajat hoida originaalpakendis 

Niisutusava 

 

 

 

 

LED-paneel 

 

 

(Joonis 1) 
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Õhu väljalaskeava 

 

 

Põhikorpus 
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Filtripadrun 

 

 
Veepaagi kork 

 

 

Ultrahelimuundur 

Veetaseme andur 

 

 

Veepaak 

 

 



  

 

· Vältige kõrgeid temperatuure. 

 

 

 

VALIKULISE VEEFILTRI VAHETAMINE 

 

Vahetage filtrit iga 6 kuu tagant järgmiste juhiste kohaselt. 

· Enne veepaagi eemaldamist tuleb seadme pistik eraldada seinakontaktist. Ärge 

puudutage alusel olevat vett, kui seade on sisse lülitatud. 

· Keerake veepaak tagurpidi ja kruvige selle kork lahti. Veefilter on kinnitatud korgile. 

· Eemaldage vana filter 

· Paigaldage uus filter veepaagis olevasse filtrihoidikusse. 

Teadmiseks! Peamine veefiltri materjal on ioonvahetuse vaik. 

 

VEAOTSING 

Kui teie õhuniisutaja korralikult ei tööta, kontrollige järgmisi põhjusi. 

 

PROBLEEM VÕIMALIK PÕHJUS LAHENDUS 

Õhuniisutaja ei tööta Pistik ei ole elektrikontakti 

ühendatud. 

Ühendage pistik 

vooluvõrku. 

Toitelamp põleb, kuid udu ei 

teki. 

Veepaak on tühi. Täitke veepaak veega. 

Veeudu lõhnab 

ebameeldivalt.    

 

Uus õhuniisutaja. 

Avage veepaak ja hoidke 

seda 12 tundi varjulises 

ja jahedas kohas. 

Vesi on must või liiga kaua 

veepaagis seisnud. 

Puhastage veepaak ja 

vahetage vesi. 

Toitelamp põleb, kuid 

õhuniisutaja ei tööta. 

Veetorus on liiga palju vett. Valage veidi vett 

veetorust välja 

Seadmes tekitatakse liiga 

vähe udu. 

 Andur on määrdunud. Puhastage andurit 

pehme harjaga. 

Vesi on liiga must või liiga 

kaua paagis seisnud. 

Puhastage veepaak ja 

vahetage vesi. 

Ebatavaline müra. Kui vett on liiga vähe, tekib 

veepaagis resonants. 

Lisage veepaaki vett. 

Seade asub ebakindlal 

pinnal. 

Asetage seade kindlale 

tasasele pinnale. 

Veepaagi kork on liiga 

kõvasti kinni. 

Liiga kinni keeratud.  Lahtikeeramise 

lihtsustamiseks kandke 

korgi tihendile 

vedelseepi. 

   

Probleem Võimalikud põhjused Veaotsingu meetod 

  

 

 

  

  

   

 

 

 

 

  

GARANTII JA HOOLDUS 

 

Anname seadmele garantii üheks (1) aastaks ebakvaliteetsete materjalide või 

teostuse defektide osas. 

 

Seadme kasutamine mõne muu kui seadmega kaasas oleva adapteriga või 

mis tahes katsed seadet ise remontida või modifitseerida muudavad 

GARANTII KEHTETUKS.  

 

Teie enda mugavust silmas pidades, kirjutage allpool olevatesse lünkadesse 

seadme täielik mudeli number ja ostukuupäev ning kinnitage ostukviitung. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seeria nr:____________________________________________ 

Ostukuupäev: ______________________________________ 

Ostja nimi ja aadress: __________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

Telefoni nr: ___________________________________________   
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Kinnitage ostukviitung siin 
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