
 

 

ÕHUNIISUTI AH662 (60077) 

KASUTUSJUHEND 
 

SEADME OSAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Aroomiõli mahuti 

2 Ududüüs 

3 Veepaak 

4 Kork ventiiliga 

5 Veevann 

6 Sisse-/ väljalülitusnupp 

7 Veetaseme näidik 

8 Korpuse alaosa 

9  Õhu väljund 

 

 

 

 

  



 

 

OLULINE OHUTUSINFO 

Enne seadme kasutuselevõttu lugege juhendit hoolikalt ja säilitage edaspidiseks. Kui seade vahetab 

omanikku, andke ka juhend seadmega kaasa. 

• Enne vooluvõrku ühendamist veenduge, et kasutuskoha vooluvõrgu omadused on seadme 

tüübisildil toodud omadustele vastavad.  

• Ühendage seade vooluvõrku ainult siis, kui seade on lülitist välja lülitatud.  

• Kunagi ei tohi seadet kanda ega tirida juhetpidi. Juhtme deformeerimist tuleb vältida.  

• Juhe peab paiknema nii, et välditud oleks oht seadme mahatõmbamiseks juhetpidi.  

• Ärge puudutage seadet ega pistikut, kui teie jalad on vees. Kasutage seadet alati kuivade käte 

ja jalgadega. 

• Seadet võivad kasutada lapsed alates 8 eluaastast ja isikud, kes oma vähese füüsilise, 

sensoorse või vaimse võimekuse poolest või kogemuste puudumise tõttu ei suuda seadet 

iseseisvalt ohutult kasutada - juhul, kui neid juhendatakse ja abistatakse seadme turvalise 

kasutamise osas ja kui nad mõistavad seadme kasutamisega kaasnevaid ohtusid.  

• Lapsed ei tohi seadmega mängida.  

• Allergilise respiratoorse reaktsiooni esinemisel konsulteerige oma arstiga enne, kui hakkate 

seadet kasutama.  

• Kui seadme kasutamisel tekib mingeid tervisekaebusi, pöörduge arsti poole. Seadet ei tohiks 

kasutada, kui tervisekaebused on tekkinud seadme kasutamise tulemusel. 

• Seade pole ette nähtud kasutamiseks ärilisel eesmärgil. Seadet tuleb kasutada vaid selle 

ettenähtud kasutusotstarbel, vastavalt juhendile.  

• Väärkasutamine tühistab seadme garantii.  

• Ärge kasutage seadet, kui seadme juhe on kahjustunud, kui seade ei tööta õigesti või kui 

seadet on pillatud vette.  

• Hoidke seadet kuumuse eest.  

• Kahjustunud seadme parandamiseks ja/ või voolujuhtme väljavahetamiseks pöörduge 

seadme edasimüüja või tootja poolt volitatud remondiettevõtte poole.  

• Rikkis seadme kasutamine ja omakäeline / volitamata parandamine on ohtlik.  

• Seade peab paiknema tasasel ja kindlal alusel (põrandal), kohas kus see ei kuku ümber.  

• Ärge haarake seadme järele, kui see satub vette. Viivitamatult eemaldage seadme pistik 

vooluvõrgust.  

• Ärge kasutage seadet, kui veepaagis on vähe vett või vesi puudub üldse.  

• Kindlustage, et seade on välja lülitatud ja eemaldatud elektrikontaktist, kui tõstate seadet 

teise kohta või täidate veega / tühjendate veest.  

• Olge ettevaatlik seadmest väljuva auru tõttu.  

• Pärast seadme kasutamist lülitage seade välja ja eemaldage vooluvõrgust. 

 

Karbi sisu 

Kontrollige, et teie uus seade oleks nähtavate vigastusteta ja et kaasas oleks kõik allpool loetletu. 

Kahtluste korral või kui leiate seadmelt mistahes kahjustuse - ärge võtke seadet kasutusele, vaid 

pöörduge edasimüüja poole. 

Toote juurde kuuluvad järgnevad osad: 

1 õhuniisuti AH662 

1 kasutusjuhend 

1 puhastushari 

 

Pakendit saab käidelda. Mistahes mittevajalik pakendiosa tuleb käidelda nõuetekohaselt. 



 

 

 

Täname, et olete ostnud selle toote! Teie käsutuses on kvaliteetne õhuniisuti Medisana AH662. 

Selleks, et saada seadmest parimat võimalikku kasu, soovitame tutvuda põhjalikult seadme kasutus- 

ja hooldusjuhendiga. 

Väga kuiv ruumiõhk teeb inimese vastuvõtlikumaks infektsioonidele ja respiratoorsetele haigustele 

ning tekitab väsimustunde ja põhjustab keskendumisvõime langust. Tervislik ruumiõhk peaks olema 

suhtelise õhuniiskusega 40 … 55 %. Vaikne ja energiasäästlik ultrahelitehnoloogia kasutab 

ostsillatsioonimeetodit, et vesi peeneks uduks muuta ja seeläbi niisutada ruumi õhku. See parandab 

ruumiõhu kvaliteeti ja hoiab ära limaskestade ja naha muutumist liiga kuivaks. 

Seade on sobiv kasutamiseks maksimaalselt 8 m2 alal.  

Liigintensiivne õhuniisutus teisalt võib muuta ruumiõhu liialt niiskeks, tekitades hallitust seintel, 

aknaäärtes ja kahjustades esemeid. Kasutage niiskusmõõdikut regulaarselt, et kontrollida ruumiõhu 

niiskustaset. 

Seade peab paiknema niiskust taluval aluspinnal ja seade ei tohi kasutamisel ümber kukkuda. 

Kindlustage, et tekitatav veepihus ei oleks suunatud otse elektroonikaseadmete, mööbli ega seinte 

poole. 

 

Veepaagi täitmine ja tühjendamine 

Enne, kui seadme esmakordselt sisse lülitate, peab seade poole tunni vältel saavutama 

toatemperatuuri. Võtke veepaak seadme küljest ja pöörake ümber. Keerake lahti paagi kork. 

Loputage veepaak ja täitke kuni 0,9 L joogiveega. Pange paagile kork uuesti peale. Veenduge, et 

seadme veevann on tühi. Keerake veepaak uuesti ümber ja paigutage seadmesse nii, et see kuuldava 

klõpsatusega kinnitub. Ärge liigutage seadet ajal, kui veevann on täis. Visake kasutamise järel ära 

allesjäänud vesi ja loputage veepaak värske joogiveega. Enne uut kasutamist täitke paak värske 

joogiveega. Kui olete seadme välja lülitanud ega kavatse seda kaua kasutada, võtke paak ära ja 

tühjendage.  

Seadmes tohib kasutada ainult värsket joogivett, mille temperatuur ei või ületada 40 C. Kasutada 

võib ka destilleeritud vett, kui vesi on väga kare ja lubjane. Puhastage seadet ja eemaldage katlakivi 

regulaatselt. Aroomiõli ei või kallata otse veepaaki. 

 

Seadme sisse ja välja lülitamine 

Vajadusel eemaldage aroomiõlimahuti kaas, lisage paar tilka aroomiõli ja pange kaas tagasi peale. 

Ühendage seade sobivasse pistikupessa. 

Vajutage seadme ON /OFF nuppu. Seadme alaosas olevad LED tulukesed süttivad põlema (sinist 

värvi). Kui vesi hakkab paagis otsa saama, vilguvad need tulukesed vaheldumisi sinise ja punasena. 

Kui veepaak on täitsa tühi, põlevad LED-tulukesed punasena. Mõne sekundi möödudes peale 

sisselülitamist peaks seadmest pihustatav udu väljuma nähtavana ududüüsist. 

Kui seadet enam ei kasutata või paak tühjeneb (märgutuled on punased), lülitage seade 

sisse/väljalülitusnupust välja. Seade lülitub veepaagi tühjenemisel välja ka automaatselt.  

Täis paagiga töötab seade maksimaalselt 15 tundi järjest. 

 

Vead ja nende korrigeerimine. 

Kui seade ei lülitu sisse (märgutuled ei sütti): kontrollige, kas seade on ühendatud vooluvõrku, 

kontrollige voolu olemasolu vooluringis. 

Udu ei tule (märgutuled on punased): täitke veepaaki. 

Udu ei tule, ehkki paak on täis: sulgege kaas korralikult. Teine võimalus: kontrollige et veevannis 

poleks liigselt vett. 



 

 

Udu pole piisavalt intensiivne: liiga palju vett veevannis või ultraheliandur vajab puhastamist / vesi on 

liiga must ja vajab vahetamist. 

Valged jäägid: kasutage ainult puhast vett või destileeritud vett kraaniveega pooleks. 

Ebatavaline lõhn: saastunud või seisnud vesi – puhastage paak ja täitke uue puhta veega. 

Ebatavaline heli: paagis pole piisavalt vett, täitke veega. Teine võimalus: seade pole tasasel 

aluspinnal. Paigutage seade teise kohta ümber. 

Kui viga ei õnnestu kõrvaldada, võtke ühendust maaletooja volitatud hooldusettevõttega. 

 

Puhastamine ja hooldus 

Igapäevase kasutamise korral soovitatakse puhastada seadet kolme päeva tagant. Puhastage seadet 

ka enne ja pärast pikaajalist säilitamist. 

Enne seadme puhastamist lülitage seade välja ja eemaldage vooluvõrgust. Võtke veepaak ära ja 

tühjendage. Puhastage seadme välispind pehme niiske lapiga. Ärge kasutage kangeid keemilisi aineid 

seadme puhastamisel, kuna need võivad pindu kahjustada. Veepaaki tohib loputada 65C veega või ka 

alkoholilahusega. Pihustikambrit tohib puhastada alkoholis niisutatud lapi ja vatitikuga. Kindlustage, 

et seadme korpusesse ei satuks vett ega vedelikke. Ultraheligeneraator on seadme kõige tundlikum 

osa. On tähtis, et seda hoitaks puhtana ja käsitsetaks ettevaatusega. Kaasasoleva harjakese abil 

puhastage ultraheligeneraator ainejääkidest ja mustusest. Kunagi ei tohi ultraheligeneraatorit 

puhastada metallist esemetega.  

Kui seadet ei kasutata kaua, tühjendage veepaak ja kuivatage seade. Säilitage seadet kuivas 

jahedamas kohas, soovitatavalt originaalkarbis. Eemaldage paagi kork ja hoidke paagist eraldi, et 

korgi tihend ei kleepuks kokku. 

 

Katlakivi eemaldamine 

Kareda vee korral tuleks seadme katlakivi regulaarselt eemaldada. Kasutage ainult sidrunhapet 

(pulberkujul, apteegist). Ärge kasutage vedelat katlakivieemaldit. Ärge kasutage 

katlakivieemaldustablette. Ärge kasutage äädikat.  

Tühjendage seade täielikult (nii paak kui ka veevann). Kindlustage, et vedelik ei voolaks korpuse 

alaosa õhu väljumisavausse. Pange üks supilusikatäis (u. 25 g) puhast sidrunhapet paaki ja täitke 500 

ml veega, mille temperatuur on 60 °C. Keerake kork peale ja raputage paaki, kuni sidrunhape on 

lahustunud. Asetage paak korpuse alaosale. ÄRGE LÜLITAGE SEADET SISSE. Laske lahusel paagis 

jahtuda (u. 3h). Võtke paak seadmelt ära ja käepärase harjaga (näiteks pudelihari) küürige seadme 

sisemust ja udukambrit. Tühjendage paagi sisu ja loputage hästi. Tühjendage alaosa. Ärge laske 

vedelikul sattuda õhu väljundisse. Katlakivi, mis ära ei tulnud, saab maha hõõruda kaasasoleva 

harjaga, lapiga või vatitikuga. Ettevaatust ultraheligeneraatoriga.  

Loputage veevann hästi. Kindlustage, et vedelik ei voolaks korpuse alaosa õhu väljumisavausse. 

 

Seadme käitlemine 

Vananenud ega kasutuskõlbmatuks muutunud seadet ei tohi visata olmejäätmete hulka. Kasutaja 

vastutab seadme toimetamise eest jäätmekäitlusettevõtte kogumispunkti, sõltumata sellest, kas 

seadmed sisaldavad mürgiseid aineid või ei. Pöörduge käitlemisalase teabe saamiseks kohaliku 

omavalitsuse poole. 

 

TEHNILINE TEAVE 

Nimi ja mudel: õhuniisuti AH662 

Toide: 100 - 240 V~ 50 /60Hz 0.5 A 

Väljundvõimsus: u. 12 W 

Paagi maht: 900 ml 



 

 

Müratase: u. 35 dBA 

Atomiseerija võimsus: u. 60 ml/h 

Kestvus ühe paagitäiega: u. 15 tundi 

Mõõtmed umbes: 15 x 15 x 22 cm 

Kaal u. 0.45 kg 

Juhtme pikkus: 150 cm 

Säilitamine kuivas kohas. 

tootja jätab endale õiguse tehnilisteks muudatusteks seadme omadustes ja disainis ilma sellekohase 

etteteatamiseta. 

 

Garantii ja parandamine 

Pöörduge garantiinõudega tarnija või tarnija poolt volitatud remondiettevõtte poole. Kui saadate 

seadme garantiisse, lisage koopia ostudokumendist ja täpsustage defekti olemus. Kehtivad järgnevad 

garantiitingimused: 

Medisana toodete garantiiperiood on kolm aastat alates ostukuupäevast. Ostukuupäev tuleb 

tõendada ostudokumendiga. Garantiiperioodil kõrvaldatakse materjali- või tootmisdefektid tasuta. 

Garantiiaegne parandustöö ei pikenda garantiiperioodi seadmele ega selle võimalikele uutele 

osadele. 

Garantii alla ei kuulu: 

a. Kahjustused, mis tekivad ebaõigest kasutamisest ja / või juhendi nõuete eiramisest. 

b. Kahjustused, mis tulenevad kliendi enda või volitamata isikute poolt teostatud omakäelistest 

parandustöödest / seadme lõhkumisest. 

c. Kahjustused, mis tekivad transpordil tootjalt kasutajani või transpordil remondiettevõttesse. 

d. Kasutades kuluvad osad. 

Välistatud on tootja/maaletooja vastutus otseste või kaudsete kahjustuste eest, mis seadmest võivad 

tuleneda, isegi kui seadme kahjustused on garantiinõudena arvestatavad. 

  



 

 

GARANTII JA HOOLDUS  
• Toode on ette nähtud ainult koduseks kasutamiseks. Muul eesmärgil kasutamisest ja kasutamisjuhendi 

eiramisest tingitud vigade puhul garantii ei kehti. 

• Garantii ei kehti järgmistel juhtudel: 
- kohvimasina küttekeha ummistused 
- rikke on põhjustanud toote lohakas hooldus või vale kasutamine 
- seadet on avatud või remonditud väljaspool selleks volitatud töökoda 
- mehaaniliste vigastuste korral 
- seadme sisemusse on sattunud kõrvalisi esemeid, vedelikke, putukaid, üleliigset tolmu jne. 
- juhtmepistiku sulamine, mille on põhjustanud mittekorras pistikupesa kasutamine. 

• Garantii 2 aastat 

• Garantiiremont: AS Speleta, Akadeemia tee 20, tel. 654 6543 
 
HOOLDUSPARTNERID 

Linn  Firma  Aadress  Kontakt 

TALLINN:  AS Speleta  Akadeemia tee 20  tel. 654 6543 

TARTU:   OÜ Arwest  Aleksandri 6, Tartu tel/faks 7 34 34 94 

PÄRNU:   OÜ Centralservice  Laine 4, Pärnu  tel/faks 44 27 231 

HAAPSALU:  OÜ Teco Kodumasinad  Nelgi 1, Paralepa tel. 56678902 

NARVA:   OÜ Sipelgas Maurinte  Tallinna mnt. 6a-19, Narva  tel. 35 60 708, 56 498 697 

VILJANDI:  OÜ Aaberi Kodumasinad  Raua tn.3  tel. 43 33 802 

PAIDE:   OÜ Oolberg ja Ko  Vainu tn. 9, Paide  tel. 38 50 010, 56 664 467 

JÕGEVA:   OÜ Levotek  Rohu 6-28. Jõgeva  tel. 58 372 823 

KURESSAARE:  OÜ Tedre Kodumasinad  Pikk 1b, Kuressaare  tel. 45 55 978, 50 87 912 

 OÜ Kodumasinate Remondikeskus  Tallinna 80A, Kuressaare  tel. (45) 31 627 

KÄRDLA:  FIE Enno Tuulik  Vabaduse tn.8, Kärdla  tel. 46 963 06 

VÕRU:  OÜ Võru Polar  Oja 1, Võru  tel. 78 21 461 

IDA-VIRUMAA:  OÜ Edelweis-Nord  Lehe 7, Kukruse  tel. 33 41318 

 
 
 
 

TOOTEKAART 
 

TOOTE NIMETUS: _______________________________________________________ 
 
MUDEL: _______________________________________________________________ 
 
KAUPLUS______________________________________________________________ 
 
MÜÜGIKUUPÄEV: ______________________________________________________ 
 
 
 
KAUPLUSE PITSAT: 

 
 
 

 

 


