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Teie ohutuse jaoks 
Selle juhendis olev teave 
See kasutusjuhend annab olulist teavet seadme õige ja ohutu 

kasutamise kohta. 

Seetõttu lugege kasutusjuhendit hoolikalt enne seadme 
kasutamist. Vastasel korral riskite kehavigastuste ja toote 

kahjustamisega. 

Hoidke juhendit turvalises kohas. Kui annate seadme edasi, 

tuleb sellega koos anda ka kasutusjuhend. 

 
Kasutusotstarve 
Seadet kasutatakse ainult kuiva õhu niisutamiseks ja 
lõhnastamiseks kuivas suletud ruumis. Seade ei ole mõeldud 
kommertseesmärkidel kasutamiseks. 
Seade on mõeldud kasutamiseks vastavuses juhendis sisalduv 
informatsiooniga ja spetsifikatsioonidega. Igasugune muul 
viisil kasutamine loetakse väärkasutuseks.  
 

 Väärkasutus 
Toote väärkasutamine võib põhjustada ohtlikke olukordi. 
�Täitke seade ainult vee või lõhnaveega ning ärge kasutage 

muid vedelikke. 

�Ärge kasutage seadet märjas ruumis, nagu vannituba või 
saun. 

�Ärge kasutage seadet lahtise tulega ruumis, (kamin, 
gaasipliit, küünlad, jne). 

�Ärge sisestage seadme avadesse esemeid. 

�Ärge pange seadet otse õhukonditsioneeri või muude 
elektriseadmete ette. 

�Seadet tohib kasutada ainult seadmega kaasasoleva 

adapteriga (IVP2400-0500WG). 



Teie ohutuse jaoks 

 Lapsed 
See seade ei ole ette nähtud kasutamiseks alla 8-aastastele 

lastele füüsiliste, sensoorsete või vaimsete puuetega või 

muudele isikutele, kes teadmatuse või kogenematuse tõttu ei 
suuda seda ohutult kasutada, välja arvatud nende ohutuse 

eest vastutava isiku järelevalve all või kui neid on õpetatud 

masinat ohutult kasutama. 

�Hoidke seade laste käeulatusest eemal. 

�Lastel ei ole lubatud seadmega mängida. 

�Lapsed ei tohi seadet puhastada ega hooldada seadet 
täiskasvanu järelvalveta. 

�Ärge jätke pakkematerjale väikelaste kätte. Lämbumisoht! 
 

 Sobimatu käsitsemine 
Vale kasutusviis võib põhjustada kehavigastusi. 
�Veenduge, et seade oleks õigesti ühendatud. Töötamise 

ajal pidage kinni käesolevast kasutusjuhendist. 
�Veenduge, et kasutate seadet õigesti. Ärge katke seda. 
�Tundmatute varuosade kasutamine ja / või seadme 

muutmine on keelatud. Tundmatute varuosade kasutamine 

ja/või seadme muutmine katkestab garantii. 

�Ärge avage seadet selle töötamise ajal. 
�Enne seadme täitmist või tühjendamist eemaldage pistik 

seinakontaktist! 

�Enne seadme paigaldamist, puhastamist või kui seadet ei 
kasutata, tõmmake pistik pistikupesast. 

�Kui seadet pikemat aega ei kasutata, tühjendage veepaak. 
�Kui teil on kahtlusi selles toote toimimise, ohutuse või 

ühendamise osas, võtke ühendust tootja või spetsialistiga. 

 



Teie ohutuse jaoks 

 Seadistamine 
Kui seade puutub kokku vedelike, niiske õhu või tulega, on 

vigastuse oht. 

�Ärge seadke toodet kõrge niiskusega ruumi, nagu 
vannitoad või saunad. 

�Veenduge, et seadme korpusesse ei satuks vedelikke. See 

ei hävita mitte ainult seadme, vaid võib põhjustada ka 

tulekahju. 

�Kaitske seadet nende elementide mõju eest. Ärge pange 

seadet õue. 
�Pange seade ainult ühtlasele tasasele pinnale. Kui panete 

seadme puhastamata pinnale, võib vesi sattuda veepaagist 
korpusesse. 

 

  



Kasutamine 
 
Funktsioonid 
Lõhnastaja on kaasaegne lõhnajaotur, mis kasutab peene udu tekitamiseks ultraheli tehnoloogiat 
ning jaotab sellega lõhna kogu ruumi. Lisaks on lõhnastajal järgmised võimalused: 
� Kell:  Lõhnastaja LED ekraanil näidatakse kellaaega. 
� Taimer:  Taimerit võib kasutada lõhnastaja väljalülitamiseks peale valitud perioodi. 
� Valgus:  Lõhnastaja LED näitab valitud või automaatselt muutuvat värvilist valgust. 
� Automaatne: Lõhnastajal on automaatne sisse- ja väljalülitamine, et võimaldada pikemat  

                                    kasutusaega seadet täitmata. 
 
Nuppude kasutamine 
Lõhnastajat juhitakse juhtnuppudega. 

Nupp Funktsioon 

 

Sisse / Välja nupp: 
Seda nuppu kasutatakse seadme sisse- ja väljalülitamiseks. Lülitage seade sisse vaid siis, kui 
see on korralikult täidetud. 

 

Mode nupp: 
Seda nuppu kasutatakse automaatrežiimi sisse- ja väljalülitamiseks. Automaatrežiimis 
pihustab seade 30 sekundi vältel udu ning seejärel lülitub 10 sekundiks välja. 

 

Light nupp: 
Korduvalt valguse nuppu vajutades võite muuta seadme põhjal oleva LED tule värvi. Värvid 
muutuvad järgmises järjestuses:  
Automaatne värvivahetus → punane → sinine → väljas 

 

Taimeri nupp:  
Korduvalt taimeri nuppu puudutades võite seada seadme automaatse väljalülitumise aja. 
Seadistus kuvatakse LEDil. Võimalik on seada järgmisi aegu: 30 minutit → 60 minutit → 120 
minutit → 180 minu:t 

 
Kellaaja seadistamine 
1. Hoidke taimeri nuppu viis sekundit all. 

� Kõlab piiks ja LED kuva hakkab vilkuma. 
2. Vajutage korduvalt režiimi nuppu, kuni soovitud tund on seatud. 
3. Vajutage korduvalt valguse nuppu, kuni soovitud minut on seatud. 
4. Oodake 5 sekundit. 

� Seadistusrežiim lõpeb automaatselt ja aeg on kinnitatud. 

 
Puhastamine ja hooldus 
■■Enne seadme puhastamist eemaldage toite pistik kontaktist. 
 

  



Kasutamine 
� Tühjendage seade peale igat kasutamist ja kuivatage veepaak lapiga. 
� Kui soovite aroomi vahetada, peske veepaak puhta veega. Sellega väldite lõhnade segunemist. 
� Puhastage seadet väljastpoolt ainult pehme, kergelt niiske lapiga. Seejärel hõõruge pehme, kuiva 

lapiga. 
� Ärge kasutage mingil juhul harju, teravaid puhastusvahendeid, benseeni, lahusteid või alkoholi. 
 
Katlakivieemaldus 
Katlakivi eemaldus tuleb teha iga viie või kuue kasutukorra või 14 päeva järel. Selleks toimige 
järgmiselt: 
1. Eemaldage seade vooluvõrgust. 
2. Täitke veepaak maksimaalselt 70 ml ja lisage teelusikatäis sidrunhapet. 
3. Laske vedelikul vähemalt viisteist minutit mõjuda. 
4. Valage vedelik ära. 
5. Pühkige veepaaki kuiva lapiga. 
Küsimuste korral võtke ühendust kohaliku teenindusega. Teenindusettevõtete aadressid leiate 
lisalehelt. 

 
Utiliseerimine 
Elektri- ja elektroonikaseadmeid ei tohi visata olmejäätmete hulka. 
Kui toote kasutusaeg on lõppenud, võtke see lahti ja viige vastavasse 
jäätmekäitluskeskusesse. 
 

Tehnilised andmed 
AC adapter (IVP2400-0500WG) 
Sisend:  100-240 V ~ 50/60 Hz, 0.5 A 
Väljund 
Pinge:  Alalisvool 24 V 
Vool:  0,5 A 
Seade 
Pinge:  Alalisvool 24 V 
Vool:  0,5 A 
Võimsus:  umbes 12 W 
Veepaagi maht:   100 ml 
Mõõtmed:  umbes 116 mm x 112 mm x 162 mm 
Kaal:  umbes 430 g 
Tootja jätab endale õiguse teha tehnilisi muudatusi toote parandamise huvides. 
Kehtiva kasutusjuhendi versiooni leiate http://www.medisana.com. 
 

  



Garantii 
Garantii ja remont 
Kaebuste korral pöörduge palun maaletooja või klienditeeninduse poole. Kui viite seadme tagasi, 
lisage koopia ostukviitungist ja selgitus vea kohta. 
 
Garantiitingimused on järgmised: 
1. Garantiiperiood on MEDISANA toodetele kolm aastat alates ostukuupäevast. Garantiinõude 

korral tuleb esitada ostukuupäevaga ostutšekk. 
2. Materjali- või töövead eemaldatakse garantiiperioodi ajal tasuta. 
3. Garantiiperioodil tehtud seadme parandustööd või osade vahetamine ei pikenda garantiiaega. 
4. Garantii alla ei kuulu järgmised juhud: 

a. Kõik kahjustused, mis on tingitud ebaõigest kohtlemisest, sh kasutusjuhendi eiramine.  
b. Kõik kahjustused, mis on tekitatud seadme parandamisest kliendi poolt või tundmatute 

varuosade kasutamisest. 
c. Kahjustused, mis on põhjustatud seadme transportimisest tootjalt kliendini või 

teeninduskeskuseni. 
d. Tarvikud, mis tavapärasel kasutamisel kuluvad. 

5. Otsesed või kaudsed seadme kasutamisest tulenevad kahjunõuded on välistatud ka siis kui 
aktsepteeritakse garantii vajadus. 

 

  



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: 

 


