
MI AIR HUMIDIFIER ÕHUNIISUTI KASUTUSJUHEND 
SEADME OSAD 

 
Kaas, kaane käepide 
 
 
 
 
 
Auru väljumisava 
 
Veepaak 
 
 
 
Veetaseme näidik 
 
 
 

 
Turvakate antibakteriaalsele UV lambile 
Ujuk, veetaseme näidikule 
Auru eraldav plaat 
Seadme aluspõhi 
 
Toite lüliti / režiimid 
Adapter ja toitejuhe 
Õhu väljumisava 
Antibakteriaalne UV lamp 
Režiimi märguanne 
Veetaseme märguanne 
Seadme olek  
 
 

 
KASUTUSELE VÕTMINE 
Omavahel tuleb kokku panna kolm peamist osa: kaane käepide, kate 
ja aluspõhi. Need osad joondatakse nii, et märgistused tagakülgedel 
oleksid omavahel kohakuti. 
 
Vee lisamine 
Avage seadme kaas ja kallake vett veepaaki. Vältige vee sattumist 
mujale ja täitke paak mitte rohkem kui maksimum-märgistuseni. 
Kasutage tavalist kraanivett, ärge kasutage destilleeritud vett. 
Seade peab paiknema ruumis avatud asukohas. See ei tohi asetseda 
liiga ligidal seintele, elektriseadmetele ega mööblile vms. niiskust 
mittekannatavatele materjalidele – min. 30 cm külgedel ja 120 cm 
peal. 

 

 



 
Toite ühendamine 
Pange kokku seadme adapter ja toitejuhe. Pöörake tähelepanu, mis pidi pistik peab minema adaptri 
alalisvoolu- ja vahelduvvoolu pistikupessa. Jälgige märgistust, nagu joonisel. 

 
Juhtme seinapistik ühendage elektrikontakti. 
 
Seadme efektvalgustuse valimiseks vajutage seadme taga asuvat nuppu. Iga 
vajutus valib erineva režiimi: pidev valgustus, vilkuv valgustus, valgustus välja 
lülitatud. 
 
Rakendus MI Home 
Et rakendus enda nutiseadmesse paigaldada, skaneerige juuresolev ruutkood või 
leidke rakendus rakendustepoest. Avage nutiseadmes rakendus, toksake ikooni 
My Device ja lisage loendisse Mi Air Humidifier. Pärast õhuniisutaja lisamist 
loetellu näete seda enda rakenduses oma nutikodu seadmete loetelus.  
Õhuniisuti kuulub Mi Smart Home nutikoduseadmete hulka, toetab MIUI 
süsteemi ja võib olla liidestatud ning suhelda teiste Mi nutikodu seadmetega.  
 
KASUTAMINE 
Sisse lülitamiseks vajutage seadme sisselülitusnuppu. Seade hakkab tööle viimatikasutatud režiimil. 
Esmasel sisselülitamisel hakkab seade tööle esimesel režiimil. 

Maksimaalse veetaseme 
märgistus 



Kui paagis puudub vesi, ei lülitu seade sisse. Lisage esmalt vett ja lülitage seade alles seejärel sisse. 
Režiimi vahetamiseks vajutage režiiminupule. Iga vajutusega 
vahetub režiim: esimene, teine ja kolmas. 
Välja lülitamiseks vajutage nuppu ja hoidke vajutatuna 3 
sekundit. Seade lülitub automaatselt välja, kui vesi paagist 
lõpeb.  
Maksimumvõimsusega režiimi valimiseks vajutage ja hoidke 
nuppu 5 sekundi vältel vajutatuna.  
Vaikimisi piisab paagitäiest veest, et õhuniisuti saaks töötada 
4,5 tundi järjest. Vee lõppemisel lülitub seade automaatselt 
välja. 
 
Märguanded tulukestega 
Kui seade on välja lülitatud, ei põle veetaseme märgutuli. 
Töötava seadme veetaseme märgutuli põleb sinisena. Vee 
vähenedes hakkab märgutuli punasena plinkima ja kui vesi on 
otsas, muutub märgutuli punaseks. 
Võimsusastme märgutuled ei põle, kui seade on välja lülitatud. Esimesel niisutusvõimsusel põleb 
kolmest märgutulest kõige alumine sinisena, teisel võimsusel kaks alumist ja kolmandal kõik kolm 
märgutuld.  
 
HOOLDUS 
Kasutamise lõppedes tühjendage veepaak. Muul juhul võivad seisvas vees hakata paljunema 
ebasoovitavad mikroorganismid. Eemaldage seade vooluvõrgust. Seejärel saab vee välja lasta, 
vajutades ja hoides paagi all asuvat ventiili. 

Kasutage vee eemaldamiseks ventiili sellepärast, et vältida valamisel vee sattumist õhuavadesse ja 
seadme kahjustumist. 
 
WiFi seadete alglülitamine 
Telefonirakendusega ühendamise järel vajutage samaaegselt seadme toitenuppu ja valgustuse nuppu 
ning hoidke neid vajutatuna 5 sekundi vältel. Kui kostab helisignaal, tähendab see, et WiFi seaded on 
edukalt alglülitatud. 
 
PUHASTAMINE 
Aluspõhja ja paagi puhastamiseks võib kasutada puhast vett ja vajadusel mingit lahjat puhastusainet, 
misjärel tuleks kõik puhtas vees niisutatud lapiga üle pühkida ja kuivatada. Ärge kunagi kuivatage 
seadet fööniga ega muu soojendusseadmega. Vältige niisuti hoidmist otseses päikesepaistes. 
Kui õhuniisutit kasutatakse iga päev, puhastage seda üks kord nädalas. 



VEAOLUKORRAD 
Probleem  Lahendus 
Seadet ei saa sisse 
lülitada 

Toitejuhe pole ühendatud või on ühendatud valesti. 

Lülitub automaatselt välja Kontrollige, kas vesi on paagis. Tehke seadmele alglülitus. 
Auru eraldub vähe Avage rakendus ja kontrollige, ega ruumi niiskustase ei ületa 70%. Kui 

see juhtub, siis seade vähendab auru eraldamist. Kindlustage, et 
paagis oleks vett. 

Vesi lekib Võtke kohe seade vooluvõrgust välja ja eemaldage paak, tühjendage 
veest. Jätke seade osadena kuivama, kuni kõik osad on põhjalikult 
kuivad. 
Paagis on ehk liiga palju vett. Eemaldage seade vooluvõrgust, 
veenduge et solenoidventiilil pole mingeid võõrkehi. Tühjendage 
paak, kuivatage kõik nõuetekohaselt. 

Probleemid 
mobiilirakendusega 
ühendamisel 

WiFi signaal peab olema hea. Ühendage telefon ja seade samasse LAN 
võrku, tehke WiFi seadetele alglülitus. 

Märgutuled ei põle Avage mobiilirakendus, proovige märgutulesid selle kaudu seadistada. 
Proovige seadistada märgutulesid seadme enda nuppudest. 

 
OHUTUS 

 Transpordiks, puhastamiseks või hoolduseks eemaldage seade vooluvõrgust ja tühjendage 
veest. 

 Hoidke seadet ümberkukkumise või löökide eest.  
 Vältimaks elektrilöögi saamist, ärge kunagi ühendage seadet vooluvõrku, kui see on osaliselt 

või täielikult koost lahti võetud. 
 Vältige seadme toitejuhtme mehaanilist vigastamist. Ärge ühendage seadet valede 

näitajatega elektrivõrku. Vältige elektrikontakti ülekoormamist mitmete seadmete 
ühendamise teel samasse kontakti. Tekib ülekuumenemise ja tulekahju oht! 

 Kasutades seadme ühendamiseks pikendusjuhet, tuleb valida sobivate koormusnäitajatega 
pikendusjuhe. 

 Seade peab töötades asetsema ainult püstiasendis ja ainult kindlal lamedal aluspinnal, kus 
puudub ümberkukkumise oht. 

 Kui seade peaks töötades hakkama tekitama ebaharilikku heli või eraldama kõrbelõhna, 
muutuma tuliseks või andma muul moel märku rikkest, eemaldage seade kohe vooluvõrgust. 

 Seadme peale ei tohi istuda ega toetuda. Seade ei tohi töötades asetseda pikali. 
 Ärge paigaldage seadet töötama ruumidesse, kus on kõrge temperatuur ja suur niiskustase. 
 Ärge lubage lastel seadmega mängida. 
 Igaüht, kes seadet kasutab, tuleb seadme ohutu kasutamise suhtes juhendada.  
 Ärge kunagi teostage seadmele mingit omakäelist remonti. Pöörduge edasimüüja poole, et 

leida volitatud remondiettevõte, seadme riketega tegelemiseks. 
 
 
 


