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Ultraheli õhuniisutaja 

eta 1629 
KASUTUSJUHEND 

AIRCO 
Hea klient, täname meie toote ostmise eest. Enne seadme kasutusele võtmist lugege 
hoolikalt neid kasutusjuhendeid ja hoidke seda juhendit koos garantiitõendi, ostudokumendi 
ja võimalusel pakendi ja pakendi sisuga alles. 

I. OHUTUSJUHISED  
– Tutvuge seadmega kaasas oleva kasutusjuhisega ja andke see seadme järgmisele 

kasutajale üle. 
– Alla 3-aastased lapsed ei tohi ilma järelvalveta seadme juures viibida. 
– Kontrollige, kas tüübisildil olevad andmed vastavad vooluvõrgu parameetritele. 

Toitejuhtme pistik tuleb ühendada korralikult ühendatud ja maandatud pistikupesaga 
vastavalt riiklikule standardile. 

– Jälgige, et seadet ei kasutaks alla 8 aasta vanused lapsed ja vaimsete või füüsiliste 
puuetega inimesed – kui see on siiski vajalik, peab nende eest vastutav inimene ohutuse 
tagamiseks läbi viima vastava koolituse. Lapsed ei tohi seadmega mängida. Lapsed ei tohi 
seadet puhastada ning hooldada ilma järelevalveta. Alla 8 aastased lapsed tuleb hoida 
seadmest ja toitejuhtmest kaugemal kui käeulatus. 

– Lapsed vanuses 3–8 aastat tohivad seadet ainult siis sisse ja välja lülitada, kui see on asetatud 
tavalisse tööasendisse ning lapsed on täiskasvanu järelevalve all või neid on õpetatud seadet 
ohutult kasutama ja nad mõistavad sellega  
seotud ohtusid. Lapsed vanuses 3–8 aastat ei tohi seadet sisse lülitada, reguleerida 
ning puhastada ega hooldada. 

– Seadme puhastamisel või hooldamisel tuleb enne koostamist või lahti võtmist seade välja 
lülitada ning vooluvõrgust lahti ühendada, tõmmates toitejuhtme pistikupesast välja! 

– Kui toitejuhe on vigastatud, siis tuleb see ohtude vältimiseks välja vahetada hooldusfirma 
või vastava kvalifikatsiooniga isiku poolt. 

– Ärge kasutage seadet, kui toitejuhe või pistikupesa on katki, seade ei tööta või on see 
katki/maha kukkunud või lekib. 

– Paaki vee lisamisel ja paagi seadmesse paigaldamisel ühendage niisutaja alati 
vooluvõrgust lahti, tõmmates pistiku pistikupesast välja. 

– Toode on mõeldud kasutamiseks kodumajapidamises või sarnastes kohtades 
(kauplustes, kontorites, väiksematel objektidel, hotellides, motellides ning ruumides, 
mis pakuvad majutust koos hommikusöögiga). Seade ei ole mõeldud kasutamiseks 
äritegevuses! 

– Ärge ühendage toitejuhtme pistiku pistikupessa märgade kätega ega hoidke 
lahti ühendamisel kinni toitejuhtmest! 

– Ärge kastke seadet vette (mitte ka selle osi)! 
– Puhastamisel või hoiustamisel lülitage seade välja ja tõmmake pistik pistikupesast alati 

välja (tõmmake pistikust, mitte juhtmest) siis, kui seadet ei kasutata, ja eemaldage lisatud 
tarvikud. 
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– Ärge proovige õhuniisutajat uuesti täita enne, kui olete seadme kõigepealt pistikupesast lahti 
ühendanud. 

– Ärge kunagi visake ega asetage esemeid avaustesse. Ärge asetage oma käsi, nägu ega 
keha veeauru väljalaskeava peale ega selle lähedusse. Ärge katke veeauru väljalaskeava 
kinni ja ärge asetage selle töötamise ajal mitte midagi aurude väljalaskeavale. 

– Asetage niisutaja alati kindlale ja tasasele pinnale, vähemalt 2 meetri kaugusele mööblist, 
vett imavatest pindadest ja elektriseadmetest. Asetage niisutaja alla veekindel matt. Ärge 
kunagi asetage niisutajat pinnale, mida võivad kahjustada vesi või niiskus (nt puit, 
bambus, värvitud pinnad jne). 

– Ärge laske veeaurul väljuda otse seinale või teistele vett imavatele pindadele. Niiskus 
võib põhjustada kahjustusi, eriti tapeedile. 

– Ärge kunagi kallutage niisutajat ega tühjendage seda töötamise ajal. 
– Ärge lisage vette mingeid segusid (nt lisandid, sool, lõhnavad koostisosad jne). 
– Kui õhuniisutaja töötab, ärge puudutage veekonteineris asuvat vett ega vees olevaid 

komponente ühegi kehaosaga. 
– Ärge lülitage niisutajat sisse, kui veekonteineris pole vett. 
– Ärge kraapige andurit kõvade esemetega. 
– Ärge kunagi asetage seadet kuumale pinnale ning ärge laske toitejuhtmel rippuda üle 

laua või tööpinna serva. Toitejuhtme löömine, sikutamine või sellesse takerdumine nt 
laste poolt võib põhjustada seadme kaldumist või ümberminekut ning põhjustada 
tõsiseid vigastusi! 

– Toitejuhet ei tohi hoida teravate või kuumade esemete ning lahtise tule läheduses, 
kohtades kus see võib vette sattuda või painduda üle teravate servade. 

– Seadme ohutuse ja nõuetekohase toimimise tagamiseks kasutage ainult tootja poolt 
heakskiidetud originaalvaruosi ja -tarvikuid. 

– Kasutage seadet ainult kasutusjuhises kirjeldatud otstarbel. Ärge kasutage seadet 
teistel eesmärkidel. 

– Tootja ei võta endale vastutust seadme väärast kasutamisest põhjustatud kahjude eest 
(nt vigastus, tulekahju jne) ning garantii ei kehti juhul, kui eelpool toodud ohutusjuhiseid 
ei täideta. 

II. SEADME KIRJELDUS (Joonis 1) 
A – õhuniisutaja (põhiseade) 

A1 – ON/OFF nupp/auru kogus A2 – 
taimeri nupp 
A3 – LED ekraan 
A4 – sisendfiltri kate (2 tk) 
A5 – vahtfilter (2 tk) 
A6 – aromaatsete lisaainete paak (nt eeterlikud õlid) 
A7 – ultraheli muundur 
A8 – toitejuhe 

 
B - Veepaak 

B1 - deflektoriga kaas         
B2 - kokkuklapitav käepide 
B3 - vee indikaator 
B4 – klapiga kaas   
B5 – tihend 
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Hoiatus 
– Kui paagis pole piisavalt vett, ilmub ekraanile A3 veateade E1. 
– Helisignaal kõlab iga kord, kui nuppu vajutate. 

Märkused 
– Lisage anumasse A6 ainult vedelaid aromaatseid lisandeid (kuni 2/3 mahust). 
– Paagi maksimaalne maht (4 l) võimaldab seadmel töötada umbes 13 tundi. 

III. ETTEVALMISTUSED KASUTAMISEKS 
Eemaldage kõik pakendid, tõstke niisutaja välja. Eemaldage seadme küljest kõik kiled, 
kleebised või paberid. 

 
JUHTIMINE 
Kui seade on vooluvõrku ühendatud, kostub helisignaal ja õhuniisuti lülitub ooterežiimi. 

 
A1 funktsiooninupp - aktiveerige niisutaja esimese vajutusega. Valige vajutamise 

teel aurukogus (3 taset). Niisutaja välja lülitamiseks hoidke 
nuppu all. 

 
A2 taimeri nupp - Vajutage tööaja seadmiseks (1 kuni 12 tundi). Niisutaja lülitub 

aja lõppemisel automaatselt välja. 
 

 

KASUTUSJUHEND 
1. Asetage niisutaja sobivale tasasele alusele. 
2. Eemaldage paak B niisutajalt A vastavalt joonisele. 1. 
3. Täitke paak B veega (vähemalt 300 ml, ideaalselt 1–4 l). Paaki A6 võite panna 

sobivat aromaatset lisandit. 
4. Paigaldage paak B niisutajale A vastupidises järjekorras. 
5. Ühendage pistik A8 vooluvõrguga. 
6. Lülitage niisutaja sisse, vajutades nuppu A1. Pärast seda seadke nupu A1 abil 

väljastatava veeauru vajalik tase ja kasutage taimeri seadistamiseks nuppu A2. 
7. Nupu A1 all hoidmisega saate töötavat niisutajat igal ajal välja lülitada. 

 

 

IV. HOOLDAMINE 
Puhastage seadme välispinda niiske lapiga. Loputage paaki aromaatsete lisandite 
eemaldamiseks soojas vees. Puhastage detaile sooja seebiveega. Võite kasutada ka 
desinfitseerimisvahendeid, kuid järgige alati pakendil toodud juhiseid. Puhastage ultraheli 
muundurit lapi (käsna) ja sooja seebiveega. Kui kasutate õhuniisutajat sageli, soovitame 
puhastada paaki ja ultraheli muundurit vähemalt kord nädalas. Pange tähele, et 
määrdunud ultraheli muundur ei tööta korralikult! Ärge kunagi kasutage niisutaja 
puhastamiseks agressiivseid puhastusvahendeid (nt bensiin, klaasipuhasti, mööbli 
poleerimisvahend või värvilahusti) ega teisi lahusteid! Pärast hooldust laske kõikidel 
osadel korralikult kuivada. Ärge kunagi kasutage plastosade kuivatamiseks soojusallikaid 
(nt ahi, elektripliit või gaasipliit). 
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Ulatuslikumat hooldust või hooldust, mis hõlmab sisemisi osi, 
võib teostada ainult volitatud hooldusfirma! Tootja juhiste eiramine põhjustab garantii 
katkemise! 

V. KESKKONNAKAITSE  
Kui mõõtmed lubavad, on pakenditele, komponentidele ja lisaseadmetele kantud 
kasutatud materjalide ning ümbertöötluse märgiseid. Tootel asuvad või lisatud 
dokumentides leiduvad sümbolid tähendavad seda, et kasutatud elektri- või 
elektroonikaseadmeid ei tohi koos olmejäätmetega utiliseerida. Tootele või lisatud 
dokumentidele lisatud sümbolid tähendavad, et kasutatud elektri- või 
elektroonikaseadmeid ei tohi koos olmejäätmetega käidelda. Toote nõuetekohane 
utiliseerimine aitab säilitada väärtuslikke loodusvarasid ja ennetada võimalikku kahjulikku 
mõju keskkonnale ja inimeste tervisele, mida võib põhjustada jäätmete vale utiliseerimine. 
Küsige lisateavet kohalikult omavalitsuselt või jäätmejaamast. Seda tüüpi jäätmete vääral 
utiliseerimisel võib vastavalt riiklikele eeskirjadele kohaldada trahve. Kui seade 
utiliseeritakse, 
soovitame pärast vooluvõrgust lahti ühendamist selle toitejuhtme läbi lõigata - siis pole 
seadet enam võimalik kasutada. 

VI. TEHNILISED ANDMED 
Pinge (V) kuvatakse seadme infosildil 
Võimsustarve (W) kuvatakse seadme infosildil  
Kaal                                                   umbes1,3 kg 
Seadme kaitseklass                          II. 
Seadme suurus (mm)                       315 x 208 x 208  
Võimsustarve ooterežiimil                 < 0,50 W. 
Tootja jätab endale õiguse muuta vastavate mudelite tehnilisi andmeid ja 
tarvikuid. 

 
SEADMEL, PAKENDIL VÕI JUHENDIS KASUTATAVAD HOIATUSED JA 
SÜMBOLID: 

 
ÄRGE KATKE KINNI. KASUTAMISEKS AINULT KODUMAJAPIDAMISES. ÄRGE 
KASTKE SEADET VETTE EGA TEISTESSE VEDELIKKE. 

LÄMBUMISOHU VÄLTIMISEKS HOIDKE SEDA PLASTIKOTTI 
LASTE KÄEULATUSEST KAUGEMAL. ÄRGE KASUTAGE SEDA 
KOTTI HÄLLIDES, VOODITES, KÄRUDES VÕI 
MÄNGUASJADEGA. SEE KOTT EI OLE MÄNGUASI. 

 
See sümbol  tähistab HOIATUST. 

 
 
 
 

17 / 27 


	B
	Ultraheli õhuniisutaja

	KASUTUSJUHEND
	– Ärge ühendage toitejuhtme pistiku pistikupessa märgade kätega ega hoidke lahti ühendamisel kinni toitejuhtmest!
	– Ärge kastke seadet vette (mitte ka selle osi)!

	II. SEADME KIRJELDUS (Joonis 1)
	A – õhuniisutaja (põhiseade)
	B - Veepaak

	III. ETTEVALMISTUSED KASUTAMISEKS
	JUHTIMINE
	KASUTUSJUHEND

	IV. HOOLDAMINE
	Ulatuslikumat hooldust või hooldust, mis hõlmab sisemisi osi,
	võib teostada ainult volitatud hooldusfirma! Tootja juhiste eiramine põhjustab garantii katkemise!

	V. KESKKONNAKAITSE
	VI. TEHNILISED ANDMED
	Tootja jätab endale õiguse muuta vastavate mudelite tehnilisi andmeid ja tarvikuid.
	SEADMEL, PAKENDIL VÕI JUHENDIS KASUTATAVAD HOIATUSED JA SÜMBOLID:


