
 

 

AROMISAATOR 

 AD625 (60083) 

 KASUTUSJUHEND 
 

SEADME OSAD 

 

 

 



 

 

 

1 maksimaalse täitekoguse märgistus (100 ml, vt joonist C) 

2 juhtnupp (joonis F / G) 

3 adapter (joonis F) 

 

Aromisaator töötab ühe juhtnupu vajutusel (2), mis asub seadme alumises osas. Nupuga lülitatakse 

seadet sisse ja välja. Seade on sisse lülitatav vaid siis, kui veepaak (1) on piisavalt veega täidetud 

(maksimaalne täitekogus 100 ml). Lisaks saab sama nupu vajutustega valida soovikohase LED 

meeleoluvalgustuse. Nupu vajutusel toimub järgnev: seade lülitub sisse → automaatselt vahelduvate 

värvidega valgustus → ühtainsat värvi valgustus → valgustus kustub  → seade lülitub välja. 

 

OHUTUS 

Juhend sisaldab olulist infot seadme turvalise ja õige kasutamise kohta. Palun tutvuge juhendiga 

hoolikalt enne seadme kasutuselevõtmist. 

Hoidke juhend alles. Kui seade antakse edasi teisele kasutajale, tuleb koos seadmega kaasa anda ka 

juhend. 

 

KASUTUSOTSTARVE 

Seade on ette nähtud õhu lõhnastamiseks suletud siseruumides. Seade ei ole ette nähtud 

kasutamiseks ärieesmärgil, vaid ainult kodusele majapidamisele sarnanevates tingimustes. 

Kasutusotstarbele vastav kasutamine eeldab ka käesoleva juhendi järgimist ja juhendis sisalduvate 

seadme spetsifikatsioonidega tutvumist.  

Mistahes muu kasutamine väljaspool ettenähtud kasutusotstarbe kohast kasutamist loetakse 

väärkasutamiseks. 

 

JUHISED VÄÄRKASUTAMISEST HOIDUMISEKS 

Väärkasutamine võib tekitada ohtlikke olukordi.  

• Kasutage seadme paagi täitmiseks vaid vett. Ärge kasutage paagis muid vedelikke. 

• Ärge kasutage seadet niisketes ruumides (vannituba, saun). 

• Ärge kasutage seadet ruumides, kus asub lahtise tule allikaid (kamin, gaasipliit, põlevad 

küünlad). 

• Seadme avaustesse ei tohi panna võõrkehi. 

• Ärge asetage seadet otse õhukonditsioneeri ega muude elektriseadmete ette. 

• Seadet tuleb kasutada vaid seadme endaga kaasas oleva toiteadaptriga (LQ240050U). 

 

OHUD LASTELE 

• Seadet võivad kasutada lapsed alates 8 eluaastast ja isikud, kes võimete või kogemuste 

puudumise tõttu ei suuda seadet iseseisvalt ohutult kasutada vaid juhul, kui neid 

juhendatakse ja abistatakse seadme turvalise kasutamise osas ja kui nad mõistavad seadme 

kasutamisega kaasnevaid ohtusid. 

• Kindlustage, et seadet ei pandaks töötama väikelaste käeulatusse. 

• Lapsed ei tohi seadmega mängida. 

• Seadet ei tohi lapsed ilma järelvalveta ega juhendamiseta puhastada ega hooldada. 

• Ärge jätke seadme pakendiosi väikelaste kätte. Lämbumisoht! 

 

  



 

 

EBAÕIGE KÄSITSEMISE VÄLTIMINE 

• Kindlustage, et seade ühendatakse õigete voolutugevuse näitajatega vooluvõrku. 

• Seadet tuleb kasutada õigesti. Ärge katke töötavat seadet millegagi kinni.  

• Seadme modifitseerimine ja volitamata ümberehitamine on keelatud. Volitamata 

ümberehitamine või modifitseerimine tühistab seadme garantii. 

• Ärge avage töötava seadme veepaaki. 

• Enne seadme täitmist või tühjendamist eemaldage seadme toiteadaptri pistik 

elektrikontaktist. 

• Enne paigaldamist või puhastamist või kui seade ei ole hetkel kasutusel, eemaldage seadme 

toiteadaptri pistik elektrikontaktist. 

• Tühjendage veepaak, kui seadet ei kasutata. 

• Mistahes tehniliste probleemide või seadmega seotud küsimustega pöörduge seadme tootja 

poolt volitatud remondiettevõttesse. 

• Kui seadme voolujuhe kahjustub, tuleb see lasta tootja poolt volitatud remondiettevõttes 

välja vahetada, vältimaks ohuolukorra tekkimist. 

 

KASUTUSELE VÕTMINE 

Kui seade puutub kokku vedelike, niiskuse või kuumusega, tekib vigastuste / materiaalse kahju oht. 

Seega ärge kasutage seadet väga niisketes ruumides (vannituba, saun). 

Kindlustage, et seade ei saaks märjaks. Märjakssaamine mitte ainuüksi ei tekita seadme rikke ohu, 

vaid ka tuleohu. 

Kaitske seadet ilmastiku mõjude eest. Ärge kasutage seadet õues. 

Paigutage seade töötama vaid kindlale, lamedale ja tasasele aluspinnal. Kaldpinnale paigutatuna võib 

vesi paagist korpusesse valguda, mis on ohtlik. 

Kindlustage, et õhu sisenemisavad seadme korpuse allosas on vabad takistustest ja kinni katmata. 

  

FUNKTSIOONID 

Aromisaator on kaasaegse kujundusega õhu lõhnastamise seade, mis ultrahelitehnoloogia abil 

tekitab veest peent auru ja suunab selle koos aroomiõliga ruumiõhku. 

Lisaks on aromisaatoril ka LED meeleoluvalgustus, mis põleb valitud värvitoonis või vahetab valguse 

värve automaatselt. 

 

VEEPAAGI TÄITMINE VEEGA JA AROOMIÕLI LISAMINE 

Täitke veepaak 100 ml joogiveega ja lisage vette paar-kolm tilka aroomiõli. 

Tähelepanu: seade peab paiknema niiskust taluval aluspinnal. Alus peab olema kindel, vältimaks 

seadme ümberkukkumist.  

Kui seadmes kasutatakse tavalist kraanivett, võib tulemuseks olla kondensatsioon ja katlakivijääkide 

plekid.  

Kindlustage, et tekitatav veepihus poleks suunatud otse elektroonikaseadmete, mööbli ega seinte 

poole. 

 

PUHASTAMINE JA HOOLDUS 

Eemaldage seade vooluvõrgust. Tühjendage veepaak alati pärast kasutamist ja pühkige paagi sisemus 

lapiga kuivaks. Kui tahate teine kord mingit muud aroomiõli kasutada, on soovitatav paagi sisemus 

puhtaks pesta. Nii ei teki lõhnade segunemist.  

Seadme välispinda puhastatakse ainult pehme, niiske lapiga. Kuivatage pinnad kuiva lapiga. Ärge 

puhastage seadme ühtki osa harja, teravate esemete, kütuste, lahustite ega alkoholipõhiste ainetega. 



 

 

 

 

KATLAKIVI EEMALDAMINE 

Eemaldage seadme katlakivi kuue kasutuskorra või 14 päeva intervalliga. Selleks tehke järgmist: 

1. Eemaldage seade vooluvõrgust. 

2. Täitke paak maksimaalselt 100 ml puhta veega ja lisage vette 3 supilusikatäit sidrunhapet. 

3. Laske lahusel seista paagis umbes 15 minutit. 

4. Kallake lahus välja. 

5. Pühkige paak seest kuiva lapiga kuivaks. 

Mistahes küsimuste-probleemide korral, mis seadet hooldades tekkida võivad, pöörduge tootja poolt 

volitatud remondiettevõttesse. 

 

SEADME KÄITLEMINE 

Ärge visake vananenud ja kasutuskõlbmatuks muutunud elektri- või elektroonikaseadmeid 

ära koos olmejäätmetega. Kui seade enam ei tööta, andke see nõuetekohaselt käitlemisse 

riikliku jäätmekäitlussüsteemi kogumspunktides. 

 

TEHNILINE TEAVE 

Toiteadapter (LQ240050U) 

Sisendvool: 100-240 V ~ 50/60 Hz, 0.35A 

Väljundvool: 

Toitepinge: alalisvool 24 V 

Vool: 0.5 A 

Seade 

Toitepinge: alalisvool 24 V 

Vool: 0.5 A 

Võimsus: 12 W 

Veepaak 100 ml 

Mõõtmed ø 166 mm x 72 mm 

Kaal u. 680 g 

 

Tootja jätab endale õiguse muudatusteks toote tehnilistes näitajates või disainis ilma vastavasisulise 

etteteatamiskohustuseta, tootearenduse eesmärgil. 

 

Rohkem infot toote kohta http://www.medisana.com 


