
ÕHUNIISUTI 
 HUMI130CBK 

 KASUTUSJUHEND 
 
KIRJELDUS 
Ultrahelitehnoloogial töötav õhuniisuti aitab niisutada kuiva ruumiõhku. Seade kasutab tehnoloogiat, 
mis saadab paagis olevasse vette kõrgsagedusliku vibratsiooni, mille tulemusel vesi pihustatakse 
mikroskoopilisteks piiskadeks ja muudetakse auruks. Õhuniisuti vabastab selle auru ruumiõhku ning 
tulemuseks on meeldiv, niiskem õhukeskkond.  
Soovitatav on kasutada õhuniisutit ruumides temperatuuriga ligikaudu 20 °C ja suhtelise õhuniiskuse 
juures, mis on alla 80%. Seadme kasutamistemperatuur peab jääma vahemikku 0 °C kuni 40 °C ning 
suhteline õhuniiskus alla 90%. 

 
1.Veepaak 
2. Veepaagi kaas 
3. Düüs 

Eemaldage seadme küljest veepaak ja paagilt kaas. Vajadusel peske 
veepaak ja paagi kaas veega.  
Täitke paak puhta veega, mille temperatuur ei ületa 40 C. 
Pange veepaagile kaas peale ja paigutage veepaak seadme külge. 
Kindlustage, et düüs paikneb kaanel õigesti. 
Märkus: kui paagis pole piisavalt vett, seiskub seade automaatselt. 
Paagi täitmise järel töötab seade edasi. 

4. Sisse- ja väljalülitusnupp Nupu puudutamisel hakkab seade automaatsel režiimil tööle. Kui 
nuppu puudutada teistkordselt, lülitub seade välja.  

5. Taimeri nupp Nupu puudutamisel saab seadistada väljalülitumistaimeri (1-12 h). 
6. Niisutuse nupp 
    Öörežiimi nupp 

Nupu puudutamisel lisatakse või vähendatakse suhtelise 
õhuniiskuse määra 5% sammuga. Niisutuse seadistamise režiimilt 
väljutakse nupu teistkordsel puudutamisel. Oluline: kui seadistatud 
soovikohane õhuniiskus on alla selle, mis ruumis hetkel valitsev 
õhuniiskuse määr, läheb seade valmisolekurežiimile.  
Temperatuuri / niisutuse näidik kuvab hetkelist õhuniiskust.  



Nupu puudutamisel kuvatakse näidikule õhuniisuti seadistus 
(millisele niisutustasemele on niisuti seadistatud). 
Kui seda nuppu puudutada ja kahe sekundi vältel hoida, hakkab 
seade töötama öörežiimil. Sama nupu teistkordne puudutamine ja 
hoidmine 2 sekundi vältel lõpetab öörežiimi. 

7. Niisutuse väljunduse nupp Nupu puudutusel väljutakse automaatselt töörežiimilt ja 
sisenetakse veeudu väljundusvõimsuse seadistamisele (3 eri 
võimsusel). Puudutage nuppu teistkordselt, et siirduda tagasi 
automaatsele töörežiimile. Kui nuppu puudutatakse samaaegselt 
niisutusnupuga (6), vähendatakse niisutusvõimsust. 
Kui nuppu puudutatakse samaaegselt taimerinupuga (5), 
vähendatakse väljalülitustaimeriga seadistatud aega. 

8. Plasma nupp Nupu puudutamisel käivitub plasmafunktsioon. Teistkordsel 
puudutamisel samale nupule plasmafunktsioon seiskub. 

9. Valgustuse nupp Nupu puudutamisel seadistatakse helesinise efektvalgustuse 
eredus korpuses ja samuti veepaagi märgutule eredus (ere, 
hämardatud või välja lülitatud). 

10. Taimeri näidik Kuvab allesjäänud aega seadme väljalülitumiseni. 
11. Käsitsirežiimi märguanne Märguanne osutab, et seade töötab käsitsi juhtimise režiimil. 
12. Plasma märguanne Märguanne osutab, et aktiveeritud on plasma funktsioon. 
13. Automaatse režiimi 
märguanne 

Märguanne osutab, et seade töötab automaatsel režiimil. 

14. Temperatuuri / 
Niiskuse näidik 

Näidik kuvab hetkel kehtivat väljendatava veeudu temperatuuri / 
hetkel kehtivat niiskustaset.  

15. Öörežiimi märguanne Märguanne osutab, et seade töötab öörežiimil, mille puhul ei põle 
sinine efektvalgus ega ekraani elemendid.  

16. Veega täitmise 
märguanne 

Märguanne osutab, et veepaak on tühjaks saanud ning tuleb veega 
täita. 

17. Toite märguanne Märguanne osutab, et seade on sisse lülitatud. 
18. Pult  

 
OHUTUS 

 Lugege juhendit enne seadme kasutusele võtmist.  
 Tootja pole vastutav seadme väärkasutamisest ja /või juhendi nõuete eiramisest tulenenud 

seadmerikke või muude kaasnevate kahjude eest.  
 Hoidke juhendit alles edaspidiseks.  
 Kasutage seadet vaid juhendis osutatud viisil ja eesmärgil.  
 Ärge kasutage seadet, kui seadme mistahes osa on defektne või seade ei tööta õigesti. 

Vigane seade tuleb asendada uuega.  
 Kasutage seadet vaid sisetingimustes, mitte kunagi õues.  
 Seade on ette nähtud kasutamiseks koduses majapidamises või sellega sarnanevatel 

tingimustel. Ärge kasutage seadet äriotstarbel. 
 Ärge kasutage seadet niiskes keskkonnas, näiteks vannitoas, basseini ligiduses või veega 

täidetud mahutite ligiduses.  
 Ärge ühendage seadet vooluvõrku sisselülitustaimeri ega muu välise seadme vahendusel, mis 

võiks seadme automaatselt sisse lülitada.  
 Seadet ei tohi kasutada ruumides, kus kasutatakse pihustatavaid (aerosoolseid) aineid või 

puhast hapnikku.  
 Ärge katke seadet millegagi kinni.  



 Seade peab asetsema kindlal tasasel aluspinnal, kaugemal tuleohtlikest / süttivatest ainetest.   
 Vältimaks elektrilöögiohtu, ärge avage seadme korpust.  
 Mistahes tehnilise rikke tekkides eemaldage seade vooluvõrgust ja võtke ühendust tootja 

poolt volitatud remondiettevõttega.  
 Kui seadme juhe või pistik kahjustuvad, ärge kasutage seadet. Laske mistahes parandustööd 

teostada tootja poolt volitatud remondiettevõttes.  
 Enne seadme kasutusele võtmist kontrollige, et kasutuskoha tarbimisvoolu näitajad on 

vastavuses seadme tüübisildil olevate toite tarbimisnäitajatega. 
 Vältige toitejuhtme mehaanilist kahjustamist. Juhet ei tohi tirida, juhtme sõlmeminekut tuleb 

vältida.  
 Ärge tirige juhtmest, kui eemaldate seadet vooluvõrgust.  
 Juhe ei tohi rippuda üle lauaäärte kohas, kus keegi võiks juhtmesse takerduda või seadme 

muul moel juhetpidi laualt maha tõmmata.  
 Seadet ei tohi kasta vette /vedelikesse ega teha märjaks.  
 Ärge jätke töötavat seadet järelvalveta.  
 Ärge ühendage seadet vooluvõrku pikendusjuhtme vahendusel.  

 
PUHASTAMINE 
Enne puhastamist lülitage seade välja ja eemaldage vooluvõrgust.  
Ärge kasutage seadme puhastamiseks lahusteid ega abrasiivseid (küürimiseks ette nähtud) 
puhastusaineid.  
Ärge puhastage seadme korpuse sisemust. Ärge kastke seadet vette ega vedelikesse.  
Pühkige seadme välispinda pehme, niiske lapiga ja kuivatage pehme, kuiva lapiga.  
Puhastage seadme tuulutusavaused pehme harjakesega.  
 
Info 
Lisainfot leiab tootja kodulehe aadressilt www.nedis.com/support 


