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KASUTUSJUHEND
Õhupuhasti-niisuti

Mudel

•  Täname teid õhupuhasti-niisuti ostmise eest.
•  Lugege kasutusjuhend hoolikalt läbi ja jätke edaspidiseks 

kasutusnõuetega tutvumiseks alles.
•  Lugege jaotis "Ettevaatusabinõud" enne kasutamist 

läbi. ►Leht 2–4

•  Hoidke kasutusjuhendit kindlas kohas, et see oleks 
edaspidi kättesaadav.
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Lugege esmalt

Ohutusabinõud
 �Järgige järgnevaid ohutusnõudeid, et vältida varakahju ja kehavigastusi.
 �Valest kasutamisest tingitud tagajärgi liigitatakse järgmiselt:

 HOIATUS  ETTEVAATUST
Nende juhiste ebapiisav järgimine võib 
põhjustada raskeid kehavigastusi või surma.

Nende juhiste eiramine võib põhjustada 
varakahju või kehavigastusi, mis võivad olla 
sõltuvalt asjaoludest väga rasked.

 �Järgitavad ohutusnõuded liigitatakse järgmiselt:

Keelatud tegevus. Pidage neist nõuetest kinni.

  HOIATUS  Järgige juhiseid, et vältida tulekahju, elektrilööki või rasket kehavigastust.

 �Pistiku ja toitejuhtmega seotud tegevused
• Ärge eemaldage pistikut seadme töötamise ajal. (Ülekuumenemisest võib tekkida 

tulekahju; võite saada elektrilöögi)
• Ärge ühendage või eemaldage pistikut märgade kätega. (Võite saada elektrilöögi)
• Ärge seadet kasutage, kui pistikupesa või elektritarviti juhtmestiku nimivool on üle 

lubatud väärtuse või pinge ületab vahemiku AC 220–240 V. 
(Ülekuumenemine võib põhjustada tulekahju, kui ületatakse mitmekohalise pistikupesa 
nimivoolu jne)

• Ärge tõmmake lahtiühendamisel toitejuhtmest. (Juhtme katkemisel võib tekkida 
ülekuumenemine või tulekahju)

• Ärge tehke mingeid toiminguid, mis võivad rikkuda pistikupesa või toitejuhtme.
 –Need toimingud on ka pistiku ja juhtme vigastamine, ümberehitamine, ülemäärane 
painutamine, tõmbamine, kimpu sidumine, koormamine raskete esemetega. 
Kui toitepistik või -juhe on vigastatud, siis see tuleb ohutuse tagamiseks lasta asendada 
tootja, tema poolt volitatud või mõne teise kvalifitseeritud hooldaja poolt, et ohtu vältida. 
(Vigastuste korral võite saada elektrilöögi, võib tekkida lühiühendus või tulekahju)

• Pange pistik pistikupessa lõpuni sisse.
 –Ärge kasutage vigastatud pistikut ega pistikupesa, mis pole nõuetekohaselt kinnitatud.  
(Kui pistik pole kindlalt ühendatud, võite saada elektrilöögi, ülekuumenemise tõttu võib 
tekkida lühiühendus või tulekahju)

• Pühkige pistikult perioodiliselt kuiva lapiga tolm ära.
 –Kui seadet pikema aja jooksul ei kasutata, ühendage toide lahti.  
(Niiskuse kogunemisel jne võib isolatsioonirikke tõttu tekkida tulekahju jne)

• Hooldamisel, ülevaatamisel, seadme teisaldamisel või veepaagi täitmisel lülitage 
seade välja ja võtke pistik pistikupesast välja. (Võite saada elektrilöögi või 
kehavigastuse)

 �Ärge kasutage järgmistes kohtades
• Seal, kus võidakse kasutada õli või põlevaid gaase või need võivad lekkida. 

(Leegid või suits võivad tekkida süttimisest või nende sisseimemisest seadmesse või 
saate kehavigastusi plasti vananemise või plasti pragunemise tõttu)

• Seal, kus võib olla korrodeerivaid gaase või metalseid tolmuosakesi.  
(Leegid või suits võivad tekkida süttimisest või nende sisseimemisest seadmesse)

• Seal, kus temperatuur ja niiskustase on kõrged või seal, kus vesi võib seadmesse 
sattuda, näiteks vannituba. (Võib tekkida tulekahju või võite saada elektrilöögi, mis on 
tingitud voolulekkest)

• Seal, kus seade on kättesaadav lastele. (Võite saada elektrilöögi või kehavigastuse)
• Seal, kus põrand on ebastabiilne.  

(Majapidamisseadmed jne võivad saada märjaks või ümberkukkumisel võib tekkida 
tulekahju või võite saada elektrilöögi.)
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Lugege esmalt

Ohutusabinõud
  HOIATUS  Järgige juhiseid, et vältida tulekahju, elektrilööki või rasket kehavigastust.

 �Kasutamise ajal
• Ärge kasutage kloori või happeid sisaldavaid pesuvahendeid. (Plasti omaduste 

halvenemise või pragunemise tõttu võite saada kehavigastuse või tervisekahjustuse, 
mis on põhjustatud mürgiste gaaside eraldumisest.)

• Hoidke sigarettide, viiruki ja muude allikate leeke seadmest eemal.  
(Leegid või suits võivad tekkida süttimisest või nende sisseimemisest seadmesse)

• Ärge püüdke seadet lahti võtta, ärge muutke selle konstruktsiooni ega püüdke 
seda ise parandada.  
(Selle tõttu võib tekkida tulekahju või saate kehavigastusi) Remondi kohta küsige 
lisateavet müüjalt.

• Ärge pange seadme õhu sisend- või väljundavadesse sõrmi, vardaid ega muid 
esemeid.  
(Võite saada elektrilöögi, kehavigastuse või tekitada varakahju)

• Ärge laske veel seadmesse sattuda. (Selle tõttu võib tekkida tulekahju või saada 
elektrilöögi)

• Ärge kasutage seadme läheduses süttivaid aineid (juukselakk, putukamürk jne). 
Ärge puhastage seadet bensiini või lahustiga. (Võite saada elektrilöögi, tekitada 
tulekahju või plasti pragunemise)

 �Kui seadmel on häireid või rikkeid, siis lülitage see kohe välja ja eemaldage pistik 
pistikupesast

Näited häiretest ja riketest
• Seade ei hakka pärast lüliti sisselülitamist tööle.
• Vool läbib juhtme või ei pääse läbi, kui juhet liigutatakse.
• Töötamise ajal on kuulda ebaharilikke hääli või on tunda värinat.
• Seadme korpus on deformeerunud või on ebatavaliselt kuum.
• On tunda põlemislõhna. (Kui häire ilmnemisel jätta seade tööle, siis võite saada 

elektrilöögi, see võib suitsu eritada või võib põlema süttida)
Võtke ühendust oma müüjaga.

  HOIATUS  Järgige juhiseid, et vältida elektrisüsteemi lekkimist, kehavigastust või varakahju.

 �Kasutamise ajal
• Lapsed ja puudega isikud (haiged või vigastatud) ei tohi seadet kasutada.
Euroopa Liidus ja Türgis kehtivad nõuded:

Seda seadet tohivad kasutada lapsed, kes on vähemalt 8-aastased ja vanemad ning 
piiratud füüsiliste, sensoorsete või vaimsete võimete või väheste kogemuste ja 
teadmistega isikud, kui nad tegutsevad nende ohutuse eest vastutava isiku järelevalve 
või juhendamise all, kasutades seadet turvalisel viisil ning mõistes kaasnevaid ohte. 
Lapsed ei tohi selle seadmega mängida. Lastel ei ole lubatud seadet ilma järelevalveta 
puhastada ega hooldada.

Teistes piirkondades kehtivad nõuded:
Selle seadme kasutamine on keelatud nendel isikutel (kaasa arvatud lapsed), kellel on 
piiratud füüsilised, sensoorsed või vaimsed võimed ning kogemusteta ja väljaõppeta 
isikutel, välja arvatud juhul kui nad on kasutamise ajal nende ohutuse eest vastutava 
isiku järelevalve või juhendamise all.

 –Laste järele tuleb valvata, et nad seadmega ei mängiks.
 –Isikud, kellel on rasked mürgistumisnähud või need, kes on tarvitanud unerohtu, ei tohi 
seadet kasutada.  
(Võite saada elektrilöögi, kehavigastuse või terviserikke)
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Lugege esmalt

  HOIATUS  Järgige juhiseid, et vältida elektrisüsteemi lekkimist, kehavigastust või varakahju.
• Ärge kasutage veepaagis olevat vett. Ärge andke seda vett koduloomadele ega 

kastke sellega taimi. (Võite kahjustada loomi või taimi)
• Ärge kasutage põletusseadmeid kohtades, kus need on otseselt seadme 

väljundavast väljuva õhuvoolu piirkonnas. 
(Võite saada vingugaasi mürgituse põletusseadmes tekkiva mittetäieliku põlemine tõttu.)

• Ärge kasutage seadme läheduses aineid, mis sisaldavad peent pulbrit, näiteks 
kosmeetilisi vahendeid.  
(Võite saada elektrilöögi või põhjustada rikke)

• Ärge lülitage seadet sisse putukamürkide kasutamise ajal.
 –Pärast putukamürkide kasutamist õhutage ruumi piisavalt, enne kui seadme sisse lülitate.  
(Võite saada kehavigastuse, mis on tingitud kemikaalide kogunemisest seadme 
väljundile)

• Ärge kasutage seadet suitsuanduri läheduses.
 –Kui seadmest väljuv õhk liigub suitsuanduri suunas, siis võib see põhjustada suitsuanduri 
reageerimise viite või ei võimalda suitsu tuvastada.

• Kui seadet kasutatakse koos põletusseadmetega, tuulutage ruumi sagedasti.
 –See seade pole asenduseks ventilatsioonisüsteemile. (Oht on saada vingumürgitus)  
See seade ei suuda kõrvaldada vingugaasi.

• Kui seadmega ühes ruumis on lemmikloomi, vaadake et nad seadmele ei urineeriks 
ega toitejuhet näriks. (Selle tõttu võib tekkida tulekahju või saate kehavigastusi)

• Kui kasutate niisutamist, hoidke veepaaki, niisutusrenni ja -filtrit puhtana.
 –Asendage vesi veepaagis iga päev puhta kraaniveega.
 –Visake iga päev ära niisutusrennis olev vesi.
 –Puhastage perioodiliselt sisemisi osi (niisutusrenn, niisutusfilter).  
(Hallituse ja bakterite kogunemine mustusesse ja katlakivisse võib kahjustada teie tervist.) 
Kui teil on tervisehäireid, pidage nõu arstiga.

 �Seadme korpusega seotud juhised
• Ärge katke õhu sisend- ja väljundavasid kinni märja pesu, riiete, kardinatega jne.  

(Ebapiisava õhuringluse tõttu võib ilmneda ülekuumenemine või tekkida tulekahju.)
• Ärge pihustage seadmesse ega kasutage seadme läheduses mingeid 

lõhnaeemaldeid või muud tüüpi aerosoole. (See võib põhjustada tõrke.)
• Ärge ronige seadmele, ärge sellel istuge ega nõjatuge. (Ümberkukkumise tõttu võite 

saada kehavigastuse)
• Ärge pange seadet horisontaalasendisse. (Vee lekkimise või mahavalgumise tõttu võite 

saada elektrilöögi või põhjustada rikke)

 �Ettevaatusabinõud seadme liigutamisel 
• Enne seadme liigutamist lülitage toide välja ja kõrvaldage 

vesi paagist ja niisutusrennist.  
(Majapidamisseadmed jne võivad saada märjaks või vee 
lekkimisest või mahavalgumisest võite saada elektrilöögi)

• Kui seadet ümberpaigutamiseks tõstate, siis olge 
ettevaatlik.
 –Tõstmise ajal haarake kinni selleks ette nähtud kohtadest. 
Ärge haarake kinni veepaagist või niisutusrennist. 
(Seadme ümberkukkumise tõttu võite saada kehavigastuse)

Hoidke siit kinni 
(2 kohta)

Ärge hoidke 
siit kinni

 CKO001EU
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Lugege esmalt

Ohutusnõuded kasutamise ajal

Teave striimeri elektrilahenduse ja plasmaioonide kohta
Mõnel juhul võib seadme õhuavadest erituda kergeid lõhnasid, 
sest sealt väljuvad osooniosakeste jäägid. Need pole siiski 
märkimisväärsed kogused ja pole teie tervisele ohtlikud.

• See seade ei suuda kõrvaldada kõiki tubakasuitsu 
osakesi (vingugaasi jne)

• Lõhnasid ei saa täielikult eemaldada, kui need tekivad 
pidevalt (ehitusmaterjalide lõhnad, lemmikloomade 
lõhnad jne)

Muud nõuded
� Ärge kasutage seda seadet eriotstarbeks, näiteks 

kunstiteoste ja paberi/materjali jne restaureerimisel.
(Restaureeritava materjali omadused võivad halveneda)

� Ärge niisutage õhku liigselt.
(Liigniiskus põhjustab kondenseerumist ja hallitust)

� Ärge kasutage järgmist tüüpi vedelikke.
Soe vesi (temperatuuriga 40ºC ja üle selle), lõhnaõli, 
keemilised vahendid, nagu hüpokloorhape või 
mustunud vesi või vesi, milles on aromaatsed lisandid 
või pesuvahendid jne.
(Seade võib nende mõjul kuju muuta või tekkida rike.)
Veepuhasti vesi, ioniseeritud aluseline vesi, 
mineraalvesi, kaevuvesi jne. 
(Tulemusena võib tekkida hallitus või bakterid 
paljunema hakata.)

� Ärge laske seadmel ära külmuda.
(See võib põhjustada tõrke.)
Kui ruumis on külmumisoht, tühjendage veepaak ja 
niisutusrenn.

� Ärge kasutage niisutamist, tühjendage veepaak ja 
niisutusrenn.
(Hallituse ja bakterite kogunemine mustusesse ja 
katlakivisse võib põhjustada halva lõhna levimist.)

� Lühendage hooldusvahemikke sõltuvalt kasutus-
keskkonnast. Lühendage eelfi ltri hooldusperioodi 
kohtades, kus liigub jalgsi väga palju inimesi, 
näiteks hotellid ja ühiskondlikud hooned.
(Kui eelfi lter ummistub ja seadet edasi kasutatakse, 
siis võib tekkida rike.)

Ärge kasutage järgmistes kohtades
� Kohad, kus väljuv õhk satub seintele, mööblile, 

kardinatesse jne.
(See võib tekitada plekke või pinnakahjustusi)

� Paksul vaibal, voodikatetel või madratsil
Seade võib viltu vajuda, vesi võib välja pritsida ja vee 
taseme andur ei pruugi õigesti töötada.

� Kohtades, kus on otsene päikesevalgus
(See võib põhjustada värvimuutust.)

� Kohtades, kus on kokkupuude välisõhuga (nt akende 
läheduses jne) või kus on õhu konditsioneeride poolt 
tekitatud õhu liikumine jne.
Ruumi niiskust ei saa seal tuvastada ja õigesti määrata.

� Kohtades, kus on lahtise leegiga kütteseadmed või 
kütteseadmete otsene soojuskiirgus
(Ruumi niiskust ei saa seal tuvastada ja õigesti määrata 
ning võib esineda deformeerumist)

� Kohtades, kus on kasutusel kemikaalid või kus 
kasutatakse meditsiinilisi aineid, näiteks haiglad, 
tehased, laborid, ilusalongid ja fotolaborid
(Lenduvad kemikaalid ja lahustid võivad kahjustada 
mehaanilisi osi ja põhjustada vee lekkeid ning 
majapidamisseadmete jne märgumist.)

� Kohtades, kus levivad elektromagnetlained, näiteks 
mikrolaineahjude, kõlarite jne läheduses.
Seade ei pruugi õigesti töötada.

� Kohtades, kus võib levida tahma (elektrit juhtiv 
tolm), mida eritavad küünlad ja lõhnaküünlad jne.
Filtrite töövõime võib langeda, põhjustades sellega 
ruumi tolmusust, sest kogunevat tolmu ei saa õhust 
eemaldada.

� Ärge kasutage seadme läheduses kemikaale, 
mis sisaldavad silikooni*.
*Silikooni sisaldavad hooldusvahendid (juuste 

lõhenemist takistavad ained, soenguvaht ja sarnased 
juuksehooldusvahendid), kosmeetilised vahendid, 
antiperspirandid, antistaatilised vahendid, veekindluse 
tõstmise vahendid, läikevahendid, klaasipuhastus-
vahendid, keemilised lapid, vaha jne.

• Isolaatorid nagu silikoon võivad haarduda striimeri ploki 
nõelale ja see takistab striimeris laengu tekkimist.
Kui see juhtub, tuleb striimeriplokk puhastada. 

►Leht 32
• Tolmufi lter võib ummistuda ja sellega kaotab fi lter 

oma puhastusvõime.

� Ärge kasutage seda seadet seal, kus on 
ultraheliniisuti või sarnane seade.
Tolmufi lter võib ummistuda ja sellega kaotab fi lter oma 
puhastusvõime.

Hoidke eemale otsesest 
päikesevalgusest

Ärge tõkestage õhu 
sisend- ja väljundavasid

Ärge jätke otsese 
õhuvoolu kätte

Hoidke telerid ja raadio vastuvõtjad 
vähemalt 2 m kaugusel
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Lugege esmalt

Koosteosade nimetused ja nende kasutamine
Lõhnaandur
Seadme sees.

Plasma 
ioniseerimisplokk
Õhu väljundava 
sees.

Temperatuuriandur 
ja niiskusandur

Mudeli nimi / 
Toote nr / 
Tootmiskuupäev 
(MFG. DATE)

Veepaak
►Leht 12, 28

Toitejuhe

Õhu väljund

Esipaneel

Toitepistik

Niisutusrenn
Haardekoht on 
allpool.

Ribiklapp
(Käsitsi avatav-suletav)

Veepaak

Niisuti fi ltriplokk
►Leht 29, 30

Niisutusrenn
►Leht 29

Õhu sisendavad

Haarde-
koht
(seadme 
tõstmiseks)

Eelfi lter
(Filtri raam: must)
►Leht 13, 14, 27

Striimeriplokk
(Indigosinine)
►Leht 32

Tolmuandur / PM2.5-
andur
►Leht 7, 8, 23, 28

Juhtpaneel
►Leht 9, 10Esipaneeli 

märgutuled
►Leht 7, 8

Eestvaade

Siseosad

Tagantvaade

Ujuk
Polüstüreenvaht pole 
pakkematerjal.
Ärge seda ära visake.

Ventilaator
Kaitsekaitse

Lõhnafi lter
(Must fi lter)
►Leht 13, 14, 27

Esipaneel
►Leht 13, 14, 27

Tolmukogumisfi lter 
(Valge fi lter)
►Leht 13, 14, 27
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Lugege esmalt

Koosteosade nimetused ja nende kasutamine

 Tolmuanduri märgutuli / PM2.5-anduri märgutuli
Näitab ruumi tolmusisaldust 3-e värviga: sinine, oranž, 
punane.
• Sinine tähendab, et õhk on puhas.
• Tolmuandur / PM2.5-andur tuvastab väikesi tolmuosakesi 

(ligikaudu 1,0–2,5 μm) ja suuri tolmuosakesi (ligikaudu 
2,5 μm ja üle selle). PM2.5-anduri märgutuli süttib 
väikeste tolmuosakeste tuvastamisel ja tolmuanduri 
märgutuli süttib suurte tolmuosakeste tuvastamisel.

Märgutule värv

Tolm

Sinine Oranž Punane

Vähe Palju

� Pärast sisse lülitamist põleb see siniselt mõne minuti 
jooksul, vaatamata sellele, kui puhas õhk on.

� Kui tolmuanduri / PM2.5-anduri tundlikkus on madal, siis 
võite anduri sätteid muuta. ►Leht 23

� Kui õhuvoolu sätteks on määratud "Turbo", siis võib 
tolmuanduri / PM2.5-anduri tundlikkus alaneda.
Tugev õhuvool tõmbab tolmu sisendavadesse sisse enne, 
kui see tuvastatakse tolmuanduri / PM2.5-anduri poolt. 
See on tavaline nähtus (pole rike).

Tolmuanduri / PM2.5-anduri tuvastuspiirkond
Tuvastatavad osakesed

majapidamistolm, tubakasuits, õietolm, tolmulestad ja 
jäätmed, lemmiklooma karvad, tahmakübemed.

Kohati tuvastatavad
aur, õliaurud

Esipaneeli märgutuled

Niiskustaseme järelevalve tuli HUM (ligikaudne niiskus) [sinine]
Näitab ruumi niiskustaset vahemikus 20% kuni 90%. 
(sammuga 1%)
Kui niiskustase on alla 20%, kuvatakse "20". Kui niiskustase 
on üle 90%, kuvatakse "90".
• See tuli põleb ka siis, kui toimub ainult õhupuhastus.
• Pärast käivitamist kuvatakse 30 sekundi jooksul [– –], 

olenemata niiskustasemest.
• Toitetõrke järel, kui toide on taastunud ja seadme töö on 

uuesti käivitunud, kuvatakse samuti 30 sekundi jooksul 
[– –].

Seadmel näidatav niiskustase võib erineda teiste 
niiskusemõõtjate näitudest.
• See on tingitud õhuvoolu toimel muutuva temperatuuri 

ja niiskuse varieerumisest ruumis. Ruumi niiskustaseme 
näidud on ligikaudsed.

Kui niiskustaseme järelevalve tuli HUM vilgub ►Leht 35
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Lõhnaanduri märgutuli
Näitab ruumi lõhnade tugevust 3-e värviga: sinine, oranž, 
punane.
• Sinine tähendab, et õhk on puhas.

Märgutule värv

Lõhnade intensiivsus

Sinine Oranž Punane

Madal Kõrge

� Kui kohe pärast toitepistiku ühendamist seade tööle 
rakendada, siis põleb sinine märgutuli ühe minuti 
jooksul.

� Kui lõhna intensiivsus ei muutu, võib andur mitte 
reageerida isegi tugevale lõhnale, mis õhus on.

� Lõhnaandur ei pruugi tuvastada järgmisi lõhnasid: 
lemmiklooma lõhnad, mis ei sisalda ammoniaaki, 
küüslaugu lõhnad jne.

� Lõhnataju on inimestel erinev, mõned tunnevad lõhna ka 
siis, kui märgutuli on sinine. 
Kui lõhn teid häirib, määrake kõrgema õhuvoolu säte.

►Leht 16

Põhiline lõhnatundlikkus määratakse lõhnaanduri poolt 
esimesel minutil pärast pistiku ühendamist ilmneva 
lõhnataseme järgi. Pange pistik pistikupessa siis, kui õhk 
on puhas (lõhnavaba).

Lõhnaanduri tuvastuspiirkond
Tuvastatavad osakesed

tubakalõhnad, küpsetuslõhnad, lemmikloomade lõhnad, 
tualetilõhnad, jäätmelõhnad, hallituslõhn, aerosoolid, 
alkohol.

Kohati tuvastatavad
ruumi niiskuse/temperatuuri järsk muutus, aur, õlisuits, 
leegiga kütteseadmete heitgaasid.

Vee lisamise märgutuli [punane]
• Kui veepaak saab niisutamise ajal tühjaks, siis antakse helisignaali (3 pikka märguannet) ja märgutuli süttib ning Niisutus

seiskub. 
(Õhupuhastus jätkub, niiskustaseme märgutuli HUM on süttinud.)

• Pärast süttimist võib veetoite märgutuli mõnikord hetkeks kustuda ja uuesti süttida – see on tavaline nähtus (pole rike).
• Lõpetage seadme kasutamine, võtke toide välja ja seejärel täitke veepaak. ►Leht 12
• Teavitusheli (3 pikka märguannet) peatamiseks muutke sätteid. ►Leht 24

Striimeri märgutuli 
[sinine]
Märgutuli põleb, kui striimer on 
sisse lülitatud.
Vilkumine näitab, et on aeg 
puhastada striimeriplokk.

►Leht 27, 28, 32
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Koosteosade nimetused ja nende kasutamine
Juhtpaneel

Lapselukk

Rakendamiseks hoidke nuppu    all 
ligikaudu 2 sekundit.

(Tühistamiseks hoidke nuppu uuesti all.)

Lapseluku märgutuli [oranž]
Kui lapselukk on aktiveeritud, siis on see märgutuli 
süttinud. Kui märgutuli põleb, siis on seadme 
kasutamine piiratud. Kui nuppusid vajutada, siis 
antakse ainult helisignaal (3 lühikest märguannet) 
aga väikelaps ei saa seadet lülitada.

Märkus
Kui pistik sisse lülitatud lapseluku puhul pistikupesast 
lahti ühendada, siis lülitub lapselukk välja.

Öörežiimi GOOD SLEEP nupp
Öörežiimis töötab seade alandatud õhuvooluga ja 
märgutulede heledus on madal. ►Leht 20

Niisutuse märgutuli HUM 
[oranž]
Märgutuli põleb, kui toimub 
niisutustoiming.

Öörežiimi GOOD SLEEP märgutuli 
[roheline]
See märgutuli süttib öörežiimi GOOD SLEEP 
sisse lülitamisel. ►Leht 20

Heledusnupp BRIGHTNESS
Kui töötamise ajal seda nuppu vajutada, siis iga vajutuse järel muutub samaaegselt juhtpaneeli 
märgutulede ja esipaneeli märgutulede heledus.

HELE VÄLJASTUHM

Kasutage seda funktsiooni, kui märgutuled häirivad teid magamise jne ajal.

Juhtpaneeli märgutuled

Ei lülitu välja, hoolimata valikust VÄLJAS.

Esipaneeli märgutuled
• Kui on valitud VÄLJAS, siis tavaliselt ei põle.
• Kuid isegi valiku VÄLJAS puhul süttivad või vilguvad erijuhtudel järgmised märgutuled.

Vee lisamise märgutuli süttib Kui vesi on paagis niisutamise ajal ära tarvitatud
Striimeri märgutuli vilgub Kui on aeg striimeriploki hooldamiseks
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Seadistusnupp FAN
Vajutades nuppu FAN 
korduvalt, saate määrata 
ventilaatori sätted. ►Leht 16

Režiiminupp MODE
Vajutades nuppu MODE 
korduvalt, saate valida režiimi.

►Leht 17

Automaatjuhtimise nupp 
AUTO
Vajalikud toimingud valitakse 
automaatselt vastavalt ruumi 
seisundile. ►Leht 15

Toitenupp SEES/
VÄLJAS
Vajutamisel lülitub seade 
SISSE/VÄLJA.

Automaatjuhtimise märgutuli 
AUTO [roheline]
AUTO põleb automaatjuhtimine ajal.

►Leht 15

Niisutusnupp HUM
Niisutamise SEES/VÄLJAS lülitamiseks ja 
niisutusrežiimi valimiseks. ►Leht 17
• Olekusse VÄLJAS lülitamisel niisutamise 

märgutuli kustub.

Õhuvoolu määra sümbolid ja niisutusrežiimide sümbolid
Sümbolite tabel *Sümboli suurus sõltub seadistatud õhuvoolu määrast.

Ventilaator Niisutusrežiim

Sümbol * * *

Säte Vaikne Madal Standardne Turbo Madal Standardne Kõrge
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Kasutuseelsed toimingud
1 Tarvikute väljavõtmine

Rullikud

Kasutusjuhend ...........................1

Rullikud ......................................4
Ribiklapi all

2 Paigalduskoha nõuded

Kaugus laest 
vähemalt 100 cm

Kaugus seinast 
vähemalt 30 cm

Õhuvool

Kaugus seinast 
vähemalt 10 cm

Kaugus seinast 
vähemalt 30 cm

Tähelepanu!
• Seintele plekkide tekkimise vältimiseks paigaldage seade 

joonisel näidatud vahekaugustele. Võtke arvesse, et kui 
seade tõmbab sisse mustunud õhku, võib mõni seinakate 
muutuda plekiliseks ka siis, kui neid vahekaugusi on 
järgitud. 
Sellisel juhul seadke seade seinast piisavale kaugusele.

• Kui kasutate seadet pikka aega ühel kohal, siis võivad 
põrand ja ümbritsevad seinad muutuda plekiliseks sellest, 
et õhku tõmmatakse sisse seadme alt. Puhastage pindasid 
perioodiliselt.

Märkus
Õhuvool suundub mõnevõrra paremale, kuid see ei tähenda 
seadme riket.

Nõuanded seadme paigutamiseks
• Valige koht, kust õhuvool saab liikuda ruumi kõikidesse 

piirkondadesse.
• Paigutage seade stabiilsele pinnale. Kui seade on 

ebastabiilsel pinnal, siis võivad seadme vibratsioonid 
võimenduda.

• Seadme toiteahel või kaablid võivad häirida telepilti või 
põhjustada staatilist müra kõrvalasuvates raadio- või 
stereoseadmetes, seega hoidke seda seadet neist 
vähemalt 2 m kaugusel.
Hoidke ka juhtmeta telefonid ja raadio teel juhitavad kellad 
sellest seadmest eemal.

3 Rullikute paigaldamine

Kinnitage rullikud nii, et lukustid 
jääks esiosa nurkadesse.

Rullik (lukustiga)

Ärge seda 
rõngast 
eemaldage.

Suruge lõpuni 
sisse, nii et siia 
ei jää vahet.

Esipaneel

Tähelepanu!
• Rullikute paigaldamiseks pange seade maha, nii et 

esipaneel oleks suunatud ülespoole. 
Esipaneelile toetades võib see vigastada saada.

• Liigutage seadet aeglaselt, sest tundlik põrandapind võib 
kriimustada saada.

• Kui kinnitate rullikud pärast seda, kui seadet on juba 
kasutatud, tühjendage enne rullikute paigaldamist veepaak 
ja niisutusrenn.
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4 Veepaagi ettevalmistamine (niisutamiseks)

1. Võtke veepaak välja ja eemaldage kaas.

Vajutage nuppu 
ja võtke paak maha.

Veepaak

Kübar

2. Täitke veepaak kraaniveega ja sulgege kaas.

Tähelepanu!
Ärge valage veepaaki järgmisi vedelikke.
• Soe vesi (temperatuuriga 40ºC ja üle selle), 

lõhnaõli, keemilised vahendid, nagu hüpokloorhape 
või mustunud vesi või vesi, milles on aromaatsed 
lisandid või pesuvahendid jne.
Need võivad põhjustada deformatsioone ja rikkeid.

• Veepuhasti vesi, ioniseeritud aluseline vesi, 
mineraalvesi, kaevuvesi jne.
Need võivad levitada hallitust ja baktereid.

• Täike paaki kohas, kus mahasattumine ei põhjusta 
probleeme.

• Enne paagi täitmist puhastage seda loksutades 
selles väikest kogust vett.

• Vaadake hooldamist jaotisest ►Leht 28  .

Kinnitage kaas tihedalt veepaagile.
Muidu võib vesi lekkima hakata.

Vee tase võib 
ulatuda kuni 
kaeluseni

Keerake tugevasti 
kinni. 
Keerake kinni tugevasti 
ja lõpuni, mõned 
keermeniidid jäävad 
nähtavale. 

• Täidetud veepaak on raske. Haarake sellest kandmise 
ajal kinni kahe käega.

• Ärge puudutage kaane keskel olevat klappi.
Muidu hakkab veepaak lekkima.

• Pärast kaane sulgemist keerake veepaak tagurpidi 
(kaas allapoole) ja kontrollige lekkimise suhtes üle.

Klapp

[Altvaade]
Ärge puudutage kaane 
keskel olevat klappi

3. Pange veepaak seadmesse tagasi.
• Hoidke käepidemest kinni ja pange veepaak 

niisutusrenni.

1   Lükake sisse

2   Suruge nupp  alla, kuni on 
kuulda kinnitumise klõpsatust

Veepaak

Niisutusrenn

Tähelepanu!
Ärge jätke niisutusrenni vee jääke, see põhjustab 
halba lõhna ja mustuse kogunemist, eemaldage 
veerennist vana vesi iga kord veepaagi täitmise 
ajal.
Kui seal on halb lõhn või mustus, juhinduge jaotise 
►Leht 29  nõuetest.
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Kasutuseelsed toimingud
5 Lõhnafi ltri kinnitamine

1. Eemaldage esipaneel.
• Suruge kinnitid alla (2 kohta vasakul/paremal) ja võtke 

esipaneel maha.

Esipaneel

Väljaulatuv osa
(2 kohta vasakul/paremal)

1   Vajutage 
siia

2   Tõmmake 
enda poole

Kui esipaneeli kinniti on eraldunud
• Kinnitage see nagu joonisel näidatud.

Pange see 
samamoodi avasse 
vastas poolel

Väljaulatuv osa

Esipaneeli tagakülg

1  Pange siia sisse 2  Vajutage siia

2. Eemaldage kinnitusteip (4 kohta) ja eemaldage 
papp.

PappKinnitusteip 

Kinnitusteip 
(4 kohas)

3. Eemaldage eelfi lter.
• Haarake keskel olevast sakist ja eemaldage haagid 

(4 haaki vasakul/paremal) seadmel olevatest avadest 
(4 haaki vasakul/paremal).

Eelfi lter

Avad 
(4 kohta vasakul/paremal)

Konksud

Konksud 
(4 kohta vasakul/paremal)

4. Eemaldage tolmukogumisfi lter.
• Pange sõrm seadme allosas olevasse sälku ja tõstke 

tolmukogumisfi lter üles ja eemaldage.

Tolmukogumisfi lter

Sälk seadme 
alaosas

5. Eemaldage kinnitusteip ja eemaldage 
lõhnafi lter.
• Tõmmake lõhnafi ltri ülaosa enda poole ja võtke fi lter 

maha.
Kinnitusteip Kinnitusteip

Lõhnafi lter

6. Võtke lõhnafi lter pakendist välja.
Lõhnafi lter

Kandke käsitsemise ajal kindaid.
(Lõhnafi ltris olev tolm võib käsi määrida.)
• Teibi, fi lterkoti ja silikageeli utiliseerimisel järgige 

kohalikke jäätmekäitluseeskirju.
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7. Lõhnafi ltri kinnitamine.
• Lõhnafi ltri kinnitamiseks pange esmalt selle alaosa 

fi ltri kinnititesse (2 kohas vasakul/paremal). 
(Lõhnafi ltri paigaldamisel pole vaja jälgida suunda, 
võite selle panna suvalises suunas üles-alla või 
tagurpidi.) 

• Filtri paigaldamisel eesmise turvakaitse sakkidesse, 
võib tunduda, et fi lter on vigastatud, kuid toimimine 
pole sellest mõjutatud.

Kui lõhnafi lter pole 
kinnitatud õigesti, siis 
antakse teavitussignaal 
ja lõhnaanduri märgutuli 
vilgub seadme 
käivitamisel. Kinnitage 
fi lter nõuetekohaselt 
uuesti.

Lõhnafi ltrit hoidev osa
Suruge tugevasti ja pange 
lõhnafi lter sisse

Lõhnafi lter

Lõhnafi ltri 
hoidik 

Lõhnafi ltri 
hoidik 

Kinnitage nii, 
et sakk jääb 
nähtavale

Kinnitage täielikult 
lõhnafi ltri hoidikute taha

Suruge fi lter vastu 
kõrgendeid lõpuni 
kinni

8. Tolmukogumisfi ltri kinnitamine.
• Kontrollige esmalt, kas lõhnafi lter on kinnitatud.
• Tolmukogumisfi ltri kinnitamiseks seadke selle alaosa 

täielikult haakide taha.

Tolmukogumisfi lter
Tolmukogumisfi ltri paigaldamisel on vaja 
jälgida kinnitussuunda.
Enne kinnitamist vaadake ülaosas olevat 
sümbolit.

Lõhnafi lter

Väljaulatuv osa

9. Eelfi ltri paigaldamine.
• Painutage fi ltrit ja pange see avade (4 kohta vasakul/

paremal) kaudu seadme haakidele (4 kohta vasakul/
paremal). (Eelfi ltri paigaldamisel pole vaja jälgida 
üles-alla suunda.)

Eelfi lter
Avad 
(4 kohta 
vasakul/
paremal)Konksud

Konksud 
(4 kohta 
vasakul/paremal)

10. Paigaldage esipaneel.
• Haakige paneeli ülaosas olevad haagid avadesse, 

mis on seadme ülosas (2 kohta) ja seejärel sulgege 
paneel.

Ava seadme ülaosas
(2 kohta vasakul/paremal)

Konksud (2 kohta 
vasakul/paremal)

2   Vajutage, kuni on kuulda 
kinnitumise klõpsatust 
(2 kohta vasakul/paremal)

1  Konks

Tähelepanu!
Seadme kasutamisel peavad eelfi lter, tolmukogumisfi lter ja 
lõhnafi lter alati paigaldatud olema.
Kui seadet kasutatakse ilma fi ltriteta, siis võib see põhjustada 
rikkeid.

6 Pistiku ühendamine pistikupessa
Toitepistik

Pistikupesa

• Põhiline lõhnatundlikkus määratakse lõhnaanduri poolt 
esimesel minutil pärast pistiku ühendamist ilmneva 
lõhnataseme järgi. 
Pange pistik pistikupessa siis, kui õhk on puhas 
(lõhnavaba).
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Kasutamine
Ribiklapp

Avage ribiklapp enne kasutamise 
alustamist.
(Ribiklapi asendit saab muuta ainult 
käsitsi, ribiklapp ei sulgu automaatselt 
seadme kasutamise lõppedes.)

Saate vajadusel muuta 
õhuvoolu suunda
Ribiklapi asendit saab 
muuta õhu puhumiseks 
3 suunas.

Ligikaudu 22°

Ligikaudu 44°
0°

Kui soovite, et seade valib ise sobivaima töörežiimi (Automaatjuhtimine)

Täitke veepaak veega. ►Leht 12

Tähelepanu!
• Kontrollige enne selle toimingu kasutamist, et niisuti fi ltriplokk on paigaldatud.
• Vahetage vett niisutusrennis ja veepaagis iga päev.
• Kasutage veepaagis kindlasti vaid kraanivett.

1. Vajutage   .

• Vajalikud toimingud valitakse automaatselt vastavalt ruumi seisundile.
• Automaatjuhtimise märgutuli AUTO (roheline) süttib.

• Kui nuppu    vajutada sel ajal, kui toimub automaatjuhtimine AUTO, siis vastava töörežiimi märgutuli vilgub 

ligikaudu 5 sekundit.

Töörežiim Režiimi märgutuli 
MODE Niisutamise märgutuli HUM Säästurežiimi märgutuli 

ECONO MODE
Õhupuhastus  (AUTO VENT) – –

Niisutus  (AUTO VENT) Variandid:  (Madal),  (Tavaline),  (Kõrge) –

Järelevalverežiim – –  Vilkuv

Automaatjuhtimise AUTO toimimise 
alused
Automaatjuhtimise korral lülitatakse õhupuhastus- ja 
niisutustoimingud sisse lähtuvalt ruumi 
temperatuurist ja niiskustasemest.
• Õhu vooluhulka reguleeritakse automaatselt.
• Kui niiskustase on kõrge, siis tehakse õhupuhastus.
• Kui õhk on puhastatud ja seadistatud niiskustase on 

saavutatud (niisutustoiminguga), siis mõne aja pärast 
lülitub sisse järelevalverežiim. ►Leht 18

� Ruumi tingimused ja sihtniiskus

Ruumi temperatuur (°C)
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• Kui töötamise ajal vajutada nuppu    , siis toiming seiskub.

Märkus
• Niisutuse ajal võib ruumi temperatuur langeda.
• Niisutuse ajal võib olla kuulda sulinat või pritsimist – aga see on tavaline nähtus (pole rike). ►Leht 36
• Kui määratud niiskustase on saavutatud või süttib niisutuse ajal vee lisamise märgutuli, siis niisutus seiskub, aga õhupuhastus 

jätkub.

 HOIATUS
Ärge lülitage seadet välja pistikut pistikupesast eemaldamisega. 
(Ülekuumenemisest võib tekkida tulekahju; võite saada elektrilöögi)
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Õhu puhastusfunktsiooni kasutamine

1. Vajutage   .

• VÄLJA lülitamiseks vajutage uuesti.
• Kui eelmise kasutuskorra ajal oli seade viimati lülitatud valikule AUTO, siis lülitub AUTO sisse automaatselt. Kui soovite 

kasutada vaid õhupuhastust, siis vajutage    või   .

• Kui eelmise kasutuskorra ajal oli seade viimati lülitatud õhupuhastusele, siis lülitub see sisse automaatselt. Kui soovite 

kasutada vaid õhupuhastust, siis hoidke all nuppu     , kuni niiskuse märgutuli HUM lülitub välja.

Tähelepanu!
Kui te niisutust ei kasuta, tühjendage veepaak ja niisutusrenn.

Õhu vooluhulga muutmine

1. Õhu vooluhulga muutmiseks vajutage töötamise ajal ventilaatorinuppu   .
• Järjest vajutades saab valida õhuvoolu määra, valikut näitab märgutuli FAN [roheline]

: Standardne : Turbo: Vaikne : Madal

Vaikne Mahe õhuvool. Soovitatav kasutada magamistundidel.
Lõhna eemaldamine on siis aeglane, kui aga lõhna soovitakse kiiresti eemaldada, siis valige sätteks FAN 
"Tavaline" või kõrgem õhuvoolu määr.

Turbo Suure õhuvooluga puhastatakse ruumi õhk kiiresti. Soovitatakse kasutada ruumi koristamise ajal.

Märkus
• Ostmise ajal on seade seadistatud õhupuhastusele AUTOMAATVENTILEERIMISE REŽIIMIS (lühendatult: AUTO VENT).
• Kui seade pärast toitepistiku lahtiühendamist või seiskamist uuesti sisse lülitada, siis käivitub see toiming, mis oli töötas eelmise 

kasutuskorra ajal viimati. (Kui seade on seisatud öörežiimis GOOD SLEEP ja siis uuesti sisse lülitatud, siis käivitub see toiming, 
mis oli töötas enne öörežiimi GOOD SLEEP.)

• Töötamisega seotud sätteid ei saa määrata enne ligikaudu 2 sekundi möödumist pärast toitepistiku ühendamist pistikupessa.

Tähelepanu!
Ärge liigutage seadet, ega kinnitage või eemaldage selle osi sel ajal 
kui seade töötab. Vesi võib lekkida, võib tekkida purunemine või rike.
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Märkus
• Niisutuse ajal võib ruumi temperatuur langeda.
• Niisutuse ajal võib olla kuulda sulinat või pritsimist – aga see on tavaline nähtus (pole rike). ►Leht 36
• Kui määratud niiskustase on saavutatud või süttib niisutuse ajal vee lisamise märgutuli, siis niisutus seiskub, aga õhupuhastus 

jätkub.
• Niisuti lülitub SISSE, kui on valitud NIISKE REŽIIM.
• Kui valisite mingi muu režiimi peale NIISKE REŽIIMI, siis jääb NIISKE REŽIIMI kehtima ligikaudu 3 sekundiks või kauemaks, 

sel ajal kui te režiimide vahel valite, on niisutustoiming SEES.
• Kui vajutate nuppu   , sel ajal kui seadme juhtimiseks on valitud AUTO või on valitud NIISKE REŽIIM, jääb niisutustoiming 

jätkuvalt olekusse SEES ja õhuvool režiimiks jääb AUTO VENT.

Niisutus- ja 
õhupuhastustoimingu 
kasutamine

Täitke veepaak veega. ►Leht 12

• Õhupuhastus toimub alati koos niisutusega (niisutust ei saa eraldi käivitada).

Tähelepanu!
• Kontrollige enne selle toimingu kasutamist, et niisuti fi ltriplokk on paigaldatud.
• Vahetage vett niisutusrennis ja veepaagis iga päev.
• Kasutage veepaagis kindlasti vaid kraanivett.
• Ärge jätke niisutusrenni vee jääke, see põhjustab halba lõhna ja mustuse kogunemist, eemaldage veerennist vana vesi 

iga kord veepaagi täitmise ajal.

1. Vajutage   .

2. Vajutage nuppu   , et niisutusrežiim sisse lülitada.
• Järjest vajutades saab valida niiskustaset, valikut näitab 

märgutuli HUM (roheline).

(Kõrge) VÄLJAS(Madal) (Standardne)

• Kui töötamise ajal vajutada nuppu    , siis toiming seiskub.

Madal  Niiskuse sihttasemeks on ligikaudu 40%*.

Standardne  Niiskuse sihttasemeks on ligikaudu 50%*.

Kõrge  Niiskuse sihttasemeks on ligikaudu 60%*.

*  Sõltuvalt ruumi tingimustest, näiteks sise- ja 
välistemperatuurist ning niiskustasemetest võidakse 
niiskustaset ületada (või mitte saavutada). ►Leht 39

Seadme juhtimine nupuga MODE

Nupuga MODE saate valida enda vajadustele sobiva režiimi.
Nupuga MODE valitud režiimis reguleeritakse õhuvoolu hulka automaatselt.

1. Vajutage nuppu    seadme töötamise ajal.
• Järjest vajutades saab valida režiimi, valikut näitab märgutuli MODE [roheline].

(AUTO VENT) (ÕIETOLMUKAITSE)(SÄÄSTLIK) (NIISKE) (RINGLUS)
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Kasutamine

REŽIIM Kasutamine ja toimimine

AUTO 
VENT

Õhu vooluhulka muudetakse automaatselt

Ventilaatori säte FAN (Vaikne, Madal, Tavaline, Kõrge*) seadistatakse automaatselt vastavalt õhu 
mustumise ja niiskuse määrale (kui niisutus on sisse lülitatud).
Puhastamise määr suureneb koos õhu vooluhulga suurenemisega.
*  Maksimaalne õhuvoolu määr AUTO VENT REŽIIMIS on "Kõrge", mis väiksema võimsusega kui "Turbo".

• Niiskustaseme valimiseks vajutage nuppu   .

• Õhu mustus vastab ruumis olevale tolmu hulgale ja lõhnade intensiivsusele.

SÄÄSTLIK

Energia säästmine

Energia säästmise olekus SÄÄSTLIK REŽIIM lülitub ventilaatori säte FAN automaatselt määrade 
Vaikne ja Madal vahel. Energiakulu (*1) väheneb ja seade töötab vaiksemalt.
Kui õhk on puhas ja seadistatud niiskustase on saavutatud (kui niisutus on aktiveeritud), siis mõne 
hetke pärast lülitub järelevalverežiim automaatselt sisse.
Soovitatav kasutada magamistundidel.
*1  Võrreldes režiimi AUTO VENT (ligikaudu 12,6 Wh kohta), on SÄÄSTLIK REŽIIM (ligikaudu 6,7 Wh) 

ligikaudu 5,9 Wh võrra madalama tarbimisega.
Katsetingimused: ruumi pindala on 10 m² ja tööaeg rohkem kui 1 tund. Sealjuures eeldatakse, et pärast 
seadme sisse lülitamist suitsetati ruumis 1 sigarett.
Energia säästurežiim

Ventilaatorisäte FAN lülitub 
automaatselt Vaikne ja 
Madal vahel.

Kui õhk on puhas ja seadistatud 
niiskustase on saavutatud, siis 
mõne hetke pärast...

Järelevalverežiim
• Ventilaator käivitub ja seiskub 

perioodiliselt. Jälgitakse tolmu, lõhnade 
ja niiskuse tasemeid.

• Järgmised funktsioonid lülitatakse välja ja 
sellega alaneb voolutarve.

Striimer VÄLJAS VÄLJASNiisutus

Plasma ioniseerimine VÄLJAS

Kui ruumi niiskuse tase 
langeb või tuvastatakse 
tolmu ja lõhnasid, siis...

*2 Niisutamise märgutuli SEES/VÄLJAS jääb põlema.

(*2)

• Kui säte ventilaatori säte FAN on Vaikne või Madal, siis õhupuhastuse ja niiskuseemalduse võime langeb.
• Ventilaatori seiskumisel õhku sisse ei tõmmata ja seetõttu väheneb tolmu / PM2.5-anduri, lõhnaanduri ja 

niiskusanduri tundlikkus. Tundlikkuse langemise vältimiseks lülitage järelevalverežiim VÄLJA. 
►Leht 25

• Ventilaatorisätet FAN muudetakse automaatselt. Õhuvoolu ei ole võimalik käsitsi reguleerida.

• Niiskustaseme valimiseks vajutage nuppu   .

ÕIETOLMUKAITSE

Alandab õietolmu tasemeid

Tekitatakse kerge õhuvool, selleks lülitatakse ventilaatorisäte FAN iga 5 minuti järel valikute 
Standardne ja Madal ümber, et õietolm sisse imeda ja kinni püüda, enne kui see põrandale langeb.

• Niiskustaseme valimiseks vajutage nuppu   .
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Kasutamine

Kasutamine
REŽIIM Kasutamine ja toimimine

NIISKE

Leevendab kurgu ja naha kuivamist

Niiskustaset reguleeritakse automaatselt, et kurgu ja naha kuivamist ära hoida.
• Niiskust hoitakse suhteliselt kõrgel tasemel ja kui välis- 

ning sisetemperatuur erineb suurel määral, võib tekkida 
kondenseerumine.

• Ventilaatorisätet FAN muudetakse automaatselt. 
Õhuvoolu ei ole võimalik käsitsi reguleerida.

• Niisutusrežiim seadistatakse automaatselt. 
Niisutusrežiimi ei saa muuta.

• Kui nuppu    vajutada sel ajal, kui NIISKE 

REŽIIM on sisse lülitatud, siis, NIISKE REŽIIM seiskub 
ja lülitub sisse režiim AUTO FAN.
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RINGLUS

Tekitab ruumis õhuringluse

Ruumiõhku hoitakse puhtana ja kaotatakse ruumi osade temperatuuride erinevused. Ringlus 
toimib tõhusamalt, kui seade on paigaldatud õhukonditsioneeri vastassuunas.
Pärast ringluse käivitamist on õhuvool "Kõrge" 30 minuti jooksul, et õhk ringleks läbi kogu ruumi.
Pärast seda, kui õhu temperatuur seadme ümbruses muutub, reguleeritakse õhuvoolu määra 
automaatselt.
(Sellel režiimil pole temperatuuri reguleerimise funktsiooni.)
• Kui ruumi temperatuur on madal, siis õhuvoolu hulka ei seata sättele "Kõrge". 

(Sellisel juhul ei teki külmatunnet õhu liikumise tõttu.)
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Kasutamine

Öörežiimi GOOD SLEEP kasutamine

Kui kasutate seda režiimi koos niisutusega, siis täitke veepaak veega. ►Leht 12

Tähelepanu!
• Kontrollige enne seadme käivitamist, et niisuti fi lter on paigaldatud.
• Vahetage vett niisutusrennis ja veepaagis iga päev.
• Kasutage veepaagis kindlasti vaid kraanivett.
• Ärge jätke niisutusrenni vee jääke, see põhjustab halba lõhna ja mustuse kogunemist, eemaldage veerennist vana vesi 

iga kord veepaagi täitmise ajal.

1. Vajutage   .

• Süttib öörežiimi GOOD SLEEP märgutuli (roheline).

• Niiskustaset saate seadistada nupuga   .

• Tühistamiseks vajutage   ,   , või   , seejärel muutke õhuvoolu määra/režiimi.

Lisateave öörežiimi GOOD SLEEP kohta
Ventilaator töötab alandatud õhuvoolu kiirusel ja märgutuled, mis näitavad öörežiimi ajal töötavaid 
funktsioone, on vähendatud heledusega.
• Õhu vooluhulga määra reguleeritakse automaatselt 3 taseme vahel: "  (Vaikne)", "  (Madal)" ja "  (Standardne)". 
• Märgutulede heleduse säte on "VÄLJAS". 
• Striimeri elektrilahendused on peatatud. (Eelistatud on vaikne töö, lõhnaväljutus on alandatud.) 
• Kui veepaak on tühjenenud, siis veetoite märgutuli süttib, kuid helisignaali ei anta. 

• Kui öörežiimi GOOD SLEEP kasutamise ajal vajutada nuppu   , siis märgutulede heledus lülitub "TUHM" ja 

"VÄLJAS" vahel.

• 8 tunni möödumisel lülitub uuesti sisse töörežiim, mis oli sisse lülitatud enne öörežiimi GOOD SLEEP.

• Kui töötamise ajal vajutada nuppu   , siis toiming seiskub.

Märkus
• Niisutuse ajal võib ruumi temperatuur langeda.
• Niisutuse ajal võib olla kuulda sulinat või pritsimist – aga see on tavaline nähtus (pole rike). ►Leht 36
• Kui määratud niiskustase on saavutatud või süttib niisutuse ajal vee lisamise märgutuli, siis niisutus seiskub, aga õhupuhastus 

jätkub.
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Lisasätted

Lisasätted

Automaatjuhtimise märgutuli AUTO

Niisutuse märgutuli HUM (Kõrge)
Niisutuse märgutuli HUM (Madal)

Märkus
Sätted jäävad mälusse ka pärast seadme vooluvõrgust lahti ühendamist.

Aktiivse plasma ionisaatori väljundsätete seadistamine
Kui osoonilõhn teid häirib

Sisse lülitatud plasma ionisaatori võib VÄLJA lülitada. (Säte ostmise ajal: SEES.)
Sätted jäävad mälusse ka pärast seadme vooluvõrgust lahti ühendamist.
• Kui osoonilõhn teid pärast ionisaatori VÄLJA lülitamist ikka häirib, seadke striimer sättele. ►Leht 22

1. Hoidke all nuppu    ligikaudu 5 sekundit ja kui antakse lühike helisignaal, siis vajutage nuppu  

  hoides endiselt all nuppu   .

(Seda seadistust võib teha kas töötamise ajal või kui töötoiming on peatatud.)

2. Kui antakse lühike helisignaal, vabastage nupp    ja 
nupp   .
• Automaatjuhtimise töötuli AUTO (roheline) vilgub ligikaudu 5 sekundit 

ja jääb siis põlema.
• Üks niisuti märgutuledest HUM "  (Madal) või  (Kõrge), vilgub 

umbes 5 sekundit ja siis jääb põlema üks sättele vastav märgutuli.

Hetke säte
Niisutamise 

märgutuli HUM
(Madal)

Niisutamise 
märgutuli HUM

(Kõrge)
SEES VÄLJAS Põleb

VÄLJAS Põleb VÄLJAS

3. Vajutage nuppu   , et muuta väljundsätteid.
• Iga vajutus lülitab aktiveeritud plasma ionisaatori "SEES" ja "VÄLJA" vahel. 

(Automaatjuhtimise märgutuli AUTO (roheline) jääb põlema.)
• Kui märgutuli ei vahetu, võtke toitejuhe välja, oodake vähemalt 5 sekundit, ühendage pistik uuesti ja korrake toiminguid 

algusest peale.

4. Pärast uue sätte valimist vajutage nuppu   .
• Antakse lühike helisignaal ja AUTO märgutuli (roheline) hakkab 

vilkuma.
• Niisutuse märgutuli HUM "  (Madal) või  (Kõrge)" hakkab vilkuma 

sõltuvalt sättest.

Töösäte
Niisutamise 

märgutuli HUM
(Madal)

Niisutamise 
märgutuli HUM

(Kõrge)
SEES VÄLJAS Vilgub

VÄLJAS Vilgub VÄLJAS

5. Kui märgutuli vilgub, ühendage pistik lahti ja oodake vähemalt 5 sekundit ja seejärel ühendage 
toitepistik uuesti. Seadistamine on lõpetatud.
• Kui seda toimingut ei tehta, siis seade ei lähtestu oma tavatöörežiimi.

Juhtpaneel
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Lisasätted

Ventilaatori märgutuli FAN (Standardne)
Ventilaatori märgutuli FAN (Vaikne)

Režiimi ÕIETOLMUKAITSE märgutuli

Märkus
Sätted jäävad mälusse ka pärast seadme vooluvõrgust lahti ühendamist.

Striimeri väljundsätted
Kui striimeri töötamise ajal kuuldav sisin või osooni lõhn teid häirib

Striimeri väljundi saab seada sättele "Madal". (Säte ostmise ajal: Tavaline)
Soovitame määrata striimeri sätteks "Tavaline", sest sättel "Madal" väheneb lõhnaeemalduse võimekus.

1. Hoidke all nuppu    ligikaudu 5 sekundit ja kui antakse lühike helisignaal, siis vajutage nuppu  

  hoides endiselt all nuppu   .

(Seda seadistust võib teha kas töötamise ajal või kui töötoiming on peatatud.)

2. Kui antakse lühike helisignaal, vabastage nupp    ja 
nupp   .
• ÕIETOLMUKAITSE REŽIIMI märgutuli vilgub ligikaudu 5 sekundit ja 

jääb siis põlema.
• Üks ventilaatori märgutuledest FAN "  (Vaikne) või  (Standardne)", 

vilgub umbes 5 sekundit ja siis hakkab põlema üks sättele vastav 
märgutuli.

Hetke säte
Ventilaatori 

märgutuli FAN
(Vaikne)

Ventilaatori 
märgutuli FAN

 (Standardne)
Tavaline VÄLJAS Põleb

Madal Põleb VÄLJAS

3. Vajutage nuppu   , et muuta väljundsätteid.
• Iga vajutus lülitab striimeri väljundsätete "Tavaline" ja "Madal" vahel. 

(ÕIETOLMUKAITSE REŽIIMI märgutuli jääb põlema.)
• Kui märgutuli ei vahetu, võtke toitejuhe välja, oodake vähemalt 

5 sekundit, ühendage pistik uuesti ja korrake toiminguid algusest 
peale.

Kui striimeri väljund on sättel "Madal"
Säte Striimer

VENTILAATOR
Vaikne, Madal VÄLJAS

Standardne, Turbo SEES

REŽIIM

AUTO VENT, 
ÕIETOLMUKAITSE, 
NIISKE, RINGLUS

Sõltub õhu 
vooluhulga määrast

SÄÄSTLIK VÄLJAS

4. Pärast uue sätte valimist vajutage nuppu   .
• Antakse lühike helisignaal ja ÕIETOLMUKAITSE REŽIIMI märgutuli 

hakkab vilkuma.
• Ventilaatori märgutuli FAN "  (Vaikne) või  (Standardne)" hakkab 

vilkuma sõltuvalt sättest.

Väljundsäte
Ventilaatori 

märgutuli FAN
(Vaikne)

Ventilaatori 
märgutuli FAN

 (Standardne)
Tavaline VÄLJAS Vilgub

Madal Vilgub VÄLJAS

5. Kui märgutuli vilgub, ühendage pistik lahti ja oodake vähemalt 5 sekundit ja seejärel ühendage 
toitepistik uuesti. Seadistamine on lõpetatud.
• Kui seda toimingut ei tehta, siis seade ei lähtestu oma tavatöörežiimi.

Juhtpaneel
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Lisasätted

Lisasätted

Ventilaatori märgutuled FAN (Madal, Standardne, Turbo)

Tolmuanduri / PM2.5-anduri tundlikkuse seadistamine
Kui tolmuanduri / PM2.5-anduri tundlikkus ei vasta teie eelistustele

Tolmuanduri / PM2.5-anduri tundlikkust saab muuta. (Säte ostmise ajal: Tavaline)

1. Hoidke all nuppu    ligikaudu 5 sekundit ja kui antakse lühike helisignaal, siis vajutage nuppu  

  hoides endiselt all nuppu   .

(Seda seadistust võib teha kas töötamise ajal või kui töötoiming on peatatud.)

2. Kui antakse lühike helisignaal, vabastage nupp    ja nupp   .

• Üks ventilaatori märgutuledest FAN "  (Madal),  (Standardne) või  (Turbo)", vilgub umbes 5 sekundit ja siis jääb 
põlema üks sättele vastav märgutuli.

3. Vajutage nuppu   , et muuta tundlikkuse sätet.

• Iga vajutus lülitab ventilaatori märgutulede FAN vahel, võimaldades teil tundlikkust muuta.

Tundlikkuse säte: Kõrge
  Valige ventilaatori märgutuli FAN 
(Turbo).

(Turbo)

(Standardne)

(Madal)

Kõrge

Tavaline

Madal

Andur on 
ülivastuvõtlik.

Andur on mõõdukalt 
vastuvõtlik.

Seadistatud 
ostmise ajal.

Tundlikkuse säte: Madal
  Valige ventilaatori märgutuli FAN 
(Madal).

• Sätet näidatakse ventilaatori märgutuledega FAN. Kui ventilaatori märgutuled FAN ei vahetu, võtke toitejuhe välja, 
oodake vähemalt 5 sekundit, ühendage toitejuhe ja korrake protseduuri algusest peale.

4. Pärast uue sätte valimist vajutage nuppu   .
• Antakse lühike helisignaal ja uus säte vilgub.

5. Kui märgutuli vilgub, ühendage pistik lahti ja oodake vähemalt 5 sekundit ja seejärel ühendage 
toitepistik uuesti. Seadistamine on lõpetatud.
• Kui seda toimingut ei tehta, siis seade ei lähtestu oma tavatöörežiimi.

Märkus
Sätted jäävad mälusse ka pärast seadme vooluvõrgust lahti ühendamist.

Juhtpaneel
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Lisasätted

Niisutuse märgutuli HUM (Standardtase)

Märguande helisignaali seadistamine
Kui veetoite märgutule süttimisega seoses antav heli teid häirib

Märguande heli (3 pikka märguannet) saab vaigistada, et neid poleks kuulda. (Rikke teavitamise märguannet ei saa välja lülitada.)

1. Hoidke nuppu    all 3 sekundit sel ajal, kui toitejuhe on pistikupesas ja seade on välja lülitatud.

• Igakordsel nupu   all hoidmisel 3 sekundi jooksul lülituvad seadistuslülitid SISSE ja VÄLJA.

[Kui säte on VÄLJA lülitatud]
Antakse lühike helisignaal ja niisuti märgutuli HUM  (Standardne) vilgub umbes 5 sekundit. Vilgub

[Kui säte on SISSE lülitatud]
Antakse lühike helisignaal ja niisuti märgutuli HUM  (Standardne) süttib 5 sekundiks. Põleb

• Sätted jäävad mälusse ka pärast seadme vooluvõrgust lahti ühendamist.

Juhtpaneel
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Lisasätted

Lisasätted

Niisutuse märgutuli HUM (Madal) SÄÄSTLIKU REŽIIMI märgutuli

Märkus
Sätted jäävad mälusse ka pärast seadme vooluvõrgust lahti ühendamist.

Režiimide seadistamine SÄÄSTLlKU REŽIIMl sees
Kui te soovite lülitada SÄÄSTLIKU REŽIIMI ja AUTO toimimise järelevalverežiimi 
olekusse "VÄLJAS"

Võite lülitada SÄÄSTLIKU REŽIIMI ja AUTO toimimise järelevalverežiimi olekusse "VÄLJAS". (Säte ostmise ajal: SEES.)
Kui olete mures tolmuanduri / PM2.5-anduri, lõhnaanduri või niiskusanduri tundlikkuse suhtes, siis lülitage olekusse "VÄLJAS".

1. Hoidke all nuppu    ligikaudu 5 sekundit ja kui antakse lühike helisignaal, siis vajutage nuppu  

 , hoides endiselt all nuppu   .

(Seda seadistust võib teha kas töötamise ajal või kui töötoiming on peatatud.)

2. Kui antakse lühike helisignaal, vabastage nupp    ja nupp   .

• Niisutustaseme märgutuli HUM "  (Madal)" ja SÄÄSTLIKU REŽIIMI märgutuli vilgub ligikaudu 5 sekundit ja jääb siis 
põlema.
SÄÄSTLIKU REŽIIMI märgutuli süttib või vilgub, sõltuvalt sätte olekust.

3. Vajutage nuppu  , et muuta säte.
• Iga vajutus lülitab SÄÄSTLIKU REŽIIMI märgutule SISSE või VÄLJA.

(Niisutustaseme märgutuli HUM "  (Madal)" jääb põlema.)

Järelevalverežiimi lülitamine: SEES
  SÄÄSTLIKU REŽIIMI märgutuli süttib.

Seadistatud ostmise 
ajalSEES

VÄLJASJärelevalverežiimi lülitamine: VÄLJAS
  SÄÄSTLIKU REŽIIMI märgutuli kustub.

• Sätet näidatakse SÄÄSTLIKU REŽIIMI märgutulega. Kui SÄÄSTLIKU REŽIIMI märgutuli ei vahetu, võtke toitejuhe välja, 
oodake vähemalt 5 sekundit, ühendage toitejuhe ja korrake protseduuri algusest peale.

4. Pärast uue sätte valimist vajutage nuppu   .
• Antakse lühike helisignaal ja niiskustaseme märgutuli HUM "  (Madal)" hakkab vilkuma. Kui järelevalverežiim on SEES, 

siis vilgub ka SÄÄSTLIKU REŽIIMI märgutuli.

5. Kui märgutuli vilgub, ühendage pistik lahti ja oodake vähemalt 5 sekundit ja seejärel ühendage 
toitepistik uuesti. Seadistamine on lõpetatud.
• Kui seda toimingut ei tehta, siis seade ei lähtestu oma tavatöörežiimi.

Juhtpaneel
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Lisasätted

• See leht on tühi, et kasutajatel oleks lihtsam üle minna järgmisele peatükile, samuti on see vajalik trükitehniliste piirangute tõttu.
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Hooldus

Hooldus

1 Esipaneeli/seade 2 Eelfilter 3 Tolmukogumisfilter

Rest on mustunud
Pühkimine

Iga 2 nädala järel
Tolmuimejaga puhastamine

Pesu/Loputamine

Iga 10 aasta järel Vahetamine
Ärge kasutage vett

Ärge kasutage tolmuimejat
• Pühkige mustus ära niiske lapiga.
• Kui mustus on kinni jäänud, kasutage 

pühkimiseks lappi, mis on niisutatud 
neutraalse nõudepesuvahendiga.

• Ärge kasutage kõva harja jne. 
(Sellega võite seadet vigastada.)

• Pärast tolmuimemist võtke filter välja 
ja peske veega puhtaks ning laske 
varjulises kohas täielikult ära kuivada.

• Kui mustus on kinni jäänud, peske pehme 
harjaga või neutraalse pesuvahendiga ja 
loputage pesuvahend põhjalikult välja, seejärel 
laske varjulises kohas täielikult ära kuivada.

• Ärge kasutage tolmuimejat ega 
tehke märjaks. 
(Kui filter saab vigastada või 
sellesse tekivad avad, pääseb 
tolm filtrist läbi ja 
tolmukogumisvõime langeb.)  
  ►Leht 33

4 Lõhnafilter 5 Striimeriplokk

Kandke käsitsemise ajal kindaid.
(Lõhnafiltris olev tolm võib käsi määrida.)

Kui on tunda ebameeldivat lõhna või on kogunenud mustust
Tolmuimejaga puhastamine

Ärge kasutage vett

Kui striimeri märgutuli vilgub
Leotamine  Pühkimine

• Eemaldage ja imege tolm tolmuimejaga ära.  
(Paigaldamine  ►Leht 13, 14 )

• Kui on tunda ebameeldivat lõhna, hoidke seda varjulises ja tuulises kohas. 
(Ligikaudu 1 päeva jooksul)

• Ärge pinda hõõruge.
• Ärge kasutage puhastamiseks vett. (Kui teete selle märjaks, siis kaotab see oma 

vormi ja muutub kasutuskõlbmatuks.)  ►Leht 34

 ►Leht 32

Hooldamise kiirjuhised
Seda, kuidas eemaldada/paigaldada esipaneeli, eelfiltrit, tolmukogumisfiltrit, lõhnafiltrit ja 
veepaaki, on kirjeldatud jaotises "Kasutuseelsed toimingud".  ►Leht 12–14  
Muude seadmeosade kohta on teave vastavat seadmeosa käsitlevas jaotises.

1 2 3 4

 HOIATUS
Enne puhastamist ja hooldamist võtke pistik pistikupesast 
välja. (Võite saada elektrilöögi või kehavigastuse)
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6 Andurite õhu sissevõtt, tolmuanduri / PM2.5-anduri lääts 7 Niisutusrenn
Õhu sissevõtuava 
andurite jaoks

Tolmuanduri / PM2.5-anduri lääts

1   Eemaldage esipaneel 
ja tolmuanduri / 
PM2.5-anduri kate.

Lääts (siseosa)
Tõmmake haagist 
enda poole.

Haak

2   Läätse on raske näha isegi 
valguse käes. Kuid isegi, 
kui te seda ei näe, võite 
siiski süvendi vasaku 
külje üle pühkida kuiva 
puuvillase tampooniga.

Imege tolmuimeja 
lõhisotsaku või 
sarnase tööriistaga 
ära kogu tolm, mis 
on ladestunud 
läätse ümber.

3   Kinnitage kaas tugevasti oma kohale. 
(Kui kaas jääb lahti, siis võib see põhjustada 
hälbe)

Kui tolm on kogunenud
Tolmuimejaga puhastamine

Iga 3 päeva järel või kui on 
tunda ebameeldivat lõhna või 
on kogunenud mustust

Pesu/Loputamine
• Imege tolmuimeja lõhisotsakut või 

sarnast tööriista kasutades ära kogu 
tolm, mis on ladestunud õhu 
sissevõtuavadesse tolmuanduri / 
PM2.5-anduri ees.

►Leht 29

Ligikaudu iga 
3 kuu järel

Pühkimine

8 Niisuti fi ltriplokk 9 Veepaak

1 kord nädalas või kui 
on tunda ebameeldivat 
lõhna või on kogunenud 
mustust

Leotamine

[ Veepaagi sisemus ]
Tehke seda igal täitmisel

Pesu/Loputamine

[ Veepaagi välispinnad ]
Toimingud, kui veepaagi 
välispinnad on mustunud

Pühkimine
Kord hooaja jooksul või raskesti 
eemaldatava katlakivi ladestumisel 
(valge või pruun)

Leotage sidrunihappes või 
sidrunimahlas

Iga 10 aasta järel
Vahetamine

• Pühkige mustus ära niiske lapiga.
• Kui mustus on kinni jäänud, 

kasutage pühkimiseks lappi, 
mis on niisutatud neutraalse 
nõudepesuvahendiga.

• Täitke veepaak vähese veega ja 
sulgege kaas ja raputage.

• Kui mustust on raske eemaldada, 
puhastage pindasid pehme harjaga 
või neutraalse nõudepesuvahendiga 
ja loputage seejärel pesuvahendist 
puhtaks.►Leht 29–31

5 6 8

7

9

 HOIATUS
• Ärge kasutage bensiini, benseeni, vedeldit, 

küürimispulbrit, naftasaadusi, piiritust jne. (Võite 
saada elektrilöögi, tekitada tulekahju või plasti 
pragunemise)

• Ärge peske seadme korpust veega. (Võite saada 
elektrilöögi, tekitada tulekahju või plasti 
pragunemise)

Tähelepanu!
• Järgige, et vältida värvimuutust ja deformatsioone.

• Kui kasutate puhastusvahendeid, siis eemaldage need hoolikalt, et ei jääks jääke.
• Ärge kasutage kuumemat vett kui 40ºC.
• Ärge jätke otsese päikevalguse kätte kuivama.
• Ärge püüdke kuivatada fööniga.
• Ärge laske osadel leegiga kokku puutuda.

•  Ärge pihustage seadmesse ega kasutage seadme läheduses mingeid 
lõhnaeemaldeid või muud tüüpi aerosoole. (See võib põhjustada tõrke.)
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Hooldus
 HOIATUS

Enne puhastamist ja hooldamist võtke pistik pistikupesast 
välja. (Võite saada elektrilöögi või kehavigastuse)

Niisutusrenn Pesu/Loputamine

Iga 3 päeva järel või kui on tunda ebameeldivat 
lõhna või on kogunenud mustust
Peske veega puhtaks.

• Kasutage raskesti kättesaadavate kohtade 
puhastamiseks pehmet lappi või harja.

• Niisutusrenni kohti, kus on katlakivi, puhastage pehme 
lapiga või harjaga, mis on niisutatud toasoojas vees, milles 
on lahustatud sidrunihapet, seejärel loputage veega.
Katlakivi eemaldamisel olge ettevaatlik, et hõbeioon 
fi lterpadrunit mitte märjaks teha.
Lõpuks loputage veega läbi.

• Sidrunihapet saab osta apteegist, ravimipoest või 
kaubanduskeskusest.

Märkus
Sõltuvalt vee kvaliteedist ja ruumi õhust, võib niisutusrenn muuta värvi 
vees sisalduvate mineraalide jne toimel. Sellisel juhul puhastage ka see.

Tähelepanu!

Hõbeioonpadrun
• Ärge eemaldage.
• Ärge kasutage puhastamiseks sidrunihapet või söögisoodat.

Muidu kaotab mudavastase toime.

Ujuk
• Ärge eemaldage. 

Muidu ei saa niisutamine toimida.

Kui ujuk on niisutusrennis lahti
1   Ühitage ujuki väljaulatuv osa 

renni väljaulatuva osaga

2   Pange ujuki võlli väljaulatuv 
külg renni avasse

3   Pange võll niisuti renni 
avasse

2

1

3

Renni väljaulatuv osa

Sisevaade

Ujuk

• Täitke renn veega ja kontrollige, 
kas ujuk on veepinnal. 

• Pärast kontrollimist eemaldage 
vesi ja seadke niisutusrenn 
seadmesse.

Niisutusrenni ja niisutuse fi ltri 
eemaldamine

1. Võtke veefi lter seadmest välja. ►Leht 12

2. Eemaldage niisutusrenn ja eemaldage seejärel 
niisuti fi lter niisutusrennist.

Niisutusrenn

Niisuti fi ltriplokk
Tõstke veidi üles ja tõmmake välja

Hoidke 
kinni raami 
välisosast

• Hoidke niisutusrenni alusest kinni, tõstke kergelt üles 
ja tõmmake välja.

• Tõmmake niisutusrenn välja ettevaatlikult, sest kui seal 
on vesi, võib see välja pritsida.

• Niisutusrenni kandmisel hoidke kinni selle põhjast.

Niisutusrenni ja niisuti fi ltriploki 
kinnitamine

1. Kinnitage niisutusrenn ja niisuti fi lter 
seadmesse.

1   Kinnitage niisuti fi ltriplokk niisutusrenni.

Sobitage võll 
niisutusrenni soonde

Võll

Niisutifi lter

• Paigaldage niisuti fi ltriplokk joonisel näidatud suunas. 
Kui see paigaldada vastassuunas, siis ei ole võimalik 
niisutusrenni eemaldada ja niisutusvõime langeb ning on 
kuulda ebatavalist müra.

2   Lükake niisutusrenn seadmesse lõpuni sisse.

Tähelepanu!
Pärast niisutusrenni seadmesse paigaldamist ärge pöörake 
niisutifi ltrit jõuga. See võib põhjustada tõrke.

2. Pange veepaak oma kohale tagasi. ►Leht 12
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Mustudes võib niisutusrenn ja niisuti fi lter eritada ebameeldivaid lõhnasid. 
Neid tuleb perioodiliselt puhastada.

Niisuti fi ltriplokk Leotamine

1 kord nädalas või kui on tunda 
ebameeldivat lõhna või on kogunenud 
mustust
Leotage seda puhastamiseks 
leiges (40ºC või alla selle) või 
toasoojas vees.

Kui on tunda ebameeldivaid lõhnasid või 
mustust, mida on raske eemaldada

Kord hooaja jooksul või raskesti 
eemaldatava katlakivi ladestumisel 
(valge või pruun)

Leotage 30 kuni 60 minutit leiges (40ºC või alla selle) 
või toasoojas vees, millesse on lisatud naturaalset 
nõudepesuvahendit või söögisoodat, seejärel loputage 
puhtaks.

Kasutatav kogus: 
Kogus on näidatud pesuvahendi kasutusjuhistes

Kasutatav kogus: 
2 supilusikatäit söögisoodat 1 L vee kohta

• Söögisoodat saab osta apteegist, 
ravimipoest või kaubanduskeskusest.

Leotage 2 tundi leiges (40ºC või alla selle) või 
toasoojas vees, millesse on lisatud sidrunihapet või 
sidrunimahla, seejärel loputage puhtaks.

Kasutatav kogus:
2 supilusikatäit sidrunihapet 3 L vee kohta

Kui ilmneb mustuse kinnijäämist, 
siis pikendage leotamise aega.

• Sidrunihapet saab osta apteegist, 
ravimipoest või kaubanduskeskusest.

Kasutatav kogus:
1/4 tass sidrunimahla 3 tassi vee kohta
• Võite kasutada 100%-list sidrunimahla. Kasutage 100%-

list mahla, milles pole viljaliha (vajadusel kurnake).
• Kui te sidrunist mahla pigistate, siis veenduge, et selles 

pole kiudusid või kestade jäänuseid.

Kui ladestunud mineraalid pole eemaldatud ja seadet 
jätkuvalt kasutatakse, siis langeb niisutusvõime ja võib 
esineda vee lekkeid.
Kasutage igal hooajal puhastamiseks sidrunihapet või 
sidrunimahla.

Ettevaatusabinõud niisuti fi ltri ploki kasutamisel
• Ärge kasutage jõudu, kui niisuti fi ltrit puhastate. (Võite 

seda deformeerida)
• Puhastage pehme käsnaga kergelt hõõrudes.
• Ärge kasutage harja, ärge hõõruge tugevasti.

• Ebameeldivate lõhnade ja värvimuutuse vältimiseks 
loputage selle osad veega puhtaks.
(Värvimuutus ei välista kasutamist.)

Tähelepanu!
• Osi võib paigaldada, kui need on puhastamisest veel märjad.
• Kui te fi ltri osi pikka aega ei kasuta, hoidke neid varjulises kohas, et need täielikult ära kuivatada ja paigaldage seejärel.
• Mustuse ladestumine sõltub niisuti fi ltri töökeskkonnast.

Soovitatav on puhastada selle osi, kui märkate, et ohu väljundavadest eritub ebameeldivat lõhna või on seadme niisutusvõime (veekulu) 
langenud.

Ärge võtke 
raami lahti.
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* Ajavahemik, mille jooksul niisuti fi lter kaotab 50% oma nimivõimekusest

 HOIATUS
Enne puhastamist ja hooldamist võtke pistik pistikupesast 
välja. (Võite saada elektrilöögi või kehavigastuse)

Niisuti fi ltrid Vahetamine

Asendamine iga 10 aasta järel*

Teave osade asendamise ajavahemike kohta
• Osade asendamise ajavahemikud sõltuvad seadme tööskeemist ja asukohast.

Tavalised asendamise vahemikud on 10 aastat arvestusega, et fi ltrid on kasutusel 8 tundi päevas, 6 kuud aastas ja neid 
perioodiliselt puhastatakse. Kui niisuti fi ltrid on mustunud või neil on mineraale, mida ei saa eemaldada või on seadme 
niisutusvõime (veekulu) langenud.

1. Eemaldage niisuti fi lter.

Ärge raami  ära 
visake

Võll

Raam (ülemine osa)
Niisutifi lter

Raam (alumise osa)

1   Keerake vasakule, 
kuni on kuulda klõpsatust.

2   Vabastage raamil haagid 
(6 kohta), seejärel eemaldage 
raam (ülemine osa) ja 
niisutifi lter. Suruge raami haake noolega näidatud suunas.

Ärge raami ära 
visake

Ärge võlli ära 
visake

Veekühvli toimimine
• Kui raam (ülaosa) puudutab veekühvlit, võib selle 

tagaosa lahti tulla. 
Kui veekühvel lahti tuleb, siis niisutusvõime langeb.

• Kinnitage see nagu joonisel näidatud.
Veekühvel

Väljaulatuv osa

Madal osa

Lükake see 
väljaulatuva osa alla

Joondage väljaulatuv osa ja 
suruge sellele, kuni on 
kuulda klõpsatust

2. Kinnitage uued niisuti fi ltriplokid raami külge (alumine osa). (Niisuti fi ltrid on ees ja taga erinevad.)
• Ühitage väljaulatuvad osad (12 kohta) fi ltri raamil fi ltril olevate avadega. (Kui fi ltrid on valesti paigaldatud, võib see 

põhjustada vee lekkimise.)

Väljaulatuv osa (12 kohta)

Suunake külg, millel on 
joondatud muster, enda poole

ValeÕige

Veenduge, et joondatud mustriga külg 
on suunatud üles.

Haakige konksude 
alla (6 kohta)

3. Pange raamid (ülemine osa) ja võll kokku.
1    Haakige konksud (6 kohta) raami külge.
2   Pange võll sisse ja keerake seda paremale, samal ajal suruge, kuni on kuulda kinnitusklõpsatust.

Ostu- ja utiliseerimisteave
• Vaadake teavet jaotisest "Eraldi müüdavad osad". ►Leht 41
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Striimeriplokk Leotamine  Pühkimine

Kui striimeriploki märgutuli vilgub (kui on plekke, siis tuleb need alati eemaldada.)

Märkus
Kui seadet kasutada ilma striimeriplokita, siis pole see 
ohtlik, kuid seadme kasutusomadused halvenevad.  
Kinnitage striimeriplokk enne, kui seadet kasutama hakkate.

 ETTEVAATUST
Ärge rakendage nõeltele jõudu. (Nõelad võivad 
deformeeruda / vigastada saada.)

• Kui nõeltel on mustus, leotage pehmet lappi või 
tampooni vees või neutraalses puhastusvahendis ja 
pühkige mustus jõudu kasutamata ära.

Puuvillane tampoon
Pühkige mustus ära

Pühkige nõelad puhtaks 
altpoolt ülespool liikudes, 
ilma jõudu rakendamata

Mustus
Puuvillane tampoon

Kasutage 
kummikindaid

6. Loputage veega puhtaks ja laske kuivada 
hästiventileeritud kohas. (Ligikaudu 1 päeva 
jooksul)
• Kui striimeriplokki jääb pesuvahendit ja selle 

tulemusena hakkab märgutuli pärast puhastamist 
vilkuma, siis loputage plokk veega põhjalikult ära.

• Plastosad võivad otseses päikesevalguses värvi 
muuta või deformeeruda.

• Kui striimeriplokki jääb pärast puhastamist isegi 
väike kogus vett, siis hakkab märgutuli vilkuma, 
seega plokk tuleb lasta varjulises kohas täielikult 
ära kuivada.

7. Paigaldage striimeriplokk oma kohale tagasi.

Haardekoht

Striimeriplokk

Hoidke keskosast 
kinni ja lükake 
aeglaselt lõpuni sisse

8. Paigaldage esipaneel.  ►Leht 14

1. Võtke pistik välja.

2. Eemaldage esipaneel.  ►Leht 13

3. Eemaldage striimeriplokk.

Striimeriplokk

Haardekoht

Hoidke keskosast kinni 
ja tõmmake välja

4. Leotage leiges vees. (Ligikaudu 1 tunni 
jooksul)
• Tehke seda kohas, kus pritsiv vesi ei tekita mingeid 

kahjustusi, näiteks vannitoas või köögivalamus.
• Kui mustus on kinni jäänud, leotage osa toasoojas 

vees, millele on lisatud neutraalset pesuvahendit.
• Pesuvahendi kasutamisel järgige selle 

kasutusjuhistes esitatud koguseid.

5. Eemaldage mustus riidelapi, pehme harja või 
puuvillase tampooniga.

 ETTEVAATUST
Pühkimisel ja pesemisel kasutage kummikindaid.
(Käte vigastamise oht metallosade või striimeriploki 
nõeltega)

• Tehke seda pärast leotamist ja enne kui see ära 
kuivab.

• Veenduge, et riidelapist ei jää ebemeid ja kiudusid.  
(See võib põhjustada tõrke.)

• Ärge kasutage pulbrilisi, leeliselisi ega happelisi 
pesuvahendeid. Ärge kasutage kõva küürimisharja.  
(Metallosad võivad deformeeruda, vigastada saada 
ja roostetama hakata.)

• Ärge eemaldage kruvisid. (See võib põhjustada 
tõrke.)

• Kasutage sisemiste plastosade ja metallosade 
puhastamiseks puuvillast tampooni või pehmest 
riidest lappi.

Puuvillane tampoon 

Pühkige puhtaks
Riidelapp

Kasutage 
kummikindaid
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Enne puhastamist ja hooldamist võtke pistik pistikupesast 
välja. (Võite saada elektrilöögi või kehavigastuse)

Kui seadet ei kasutata pika perioodi jooksul
1. Võtke pistik pistikupesast välja.

2. Tühjendage veepaak ja niisutusrenn neisse jäänud veest ja puhastage osad.  ►Leht 28, 29

3. Hoiustage siseosad varjulises kohas, nii et need täielikult ära kuivaksid.
• Eriti tähtis on, et veega pestud osad saaksid täielikult ära kuivada. (Neile jäänud niiskus võib põhjustada hallitust)

4. Katke õhu väljalaskeava ja teised avad plastkottidega või sarnaste vahenditega, et kaitsta neid tolmu 
sisenemise eest; hoidke seadet püstasendis kuivas kohas. 
(Seadme hoidmisel tagurpidi või horisontaalselt võib põhjustada tõrkeid või osade purunemist)

Kui niisutustoimingut ei tehta (hooaja lõppedes jne)

1. Võtke pistik pistikupesast välja.

2. Tühjendage veepaak ja niisutusrenn neisse jäänud veest ja puhastage osad.  ►Leht 28, 29

3. Hoiustage siseosad varjulises kohas, nii et need täielikult ära kuivaksid.
• Eriti tähtis on, et veega pestud osad saaksid täielikult ära kuivada. (Neile jäänud niiskus võib põhjustada hallitust)

Kui soovite teha ainult õhupuhastust, pange pistik pistikupessa ja lülitage seade sisse.

Tolmukogumisfilter Vahetamine

Asendamine iga 10 aasta järel

Teave osade asendamise ajavahemike 
kohta

• Osade asendamise ajavahemikud sõltuvad seadme 
tööskeemist ja asukohast. 
Tavalised asendamise vahemikud on 10 aastat 
arvestusega, et seade töötab elamus iga päev ja seal 
suitsetatakse 5 sigaretti päevas. (Selline arvestus vastab 
katsemeetodile, mis on Jaapani elektriseadmete tootjate 
assotsiooni standardis JEM1467.) 
Kui õhu saastatuse tase on kõrge, siis on vaja filtrit 
sagedamini vahetada. 
Asendage tolmu kogumise filter kui see ei toimi.

1. Võtke pistik välja.

2. Eemaldage esipaneel ja eelfilter.  ►Leht 13

3. Eemaldage tolmukogumisfilter.
• Pange sõrm seadme allosas olevasse sälku ja 

tõstke tolmukogumisfilter üles ja eemaldage.

Tolmukogumisfilter

Sälk seadme alaosas

4. Paigaldage uus tolmukogumisfilter.
• Kontrollige esmalt, kas lõhnafilter on kinnitatud.
• Tolmukogumisfiltri kinnitamiseks seadke selle 

alaosa täielikult haakide taha.

Lõhnafilter

Väljaulatuv osa
Tolmukogumisfilter
Tolmukogumisfiltri paigaldamisel 
on vaja jälgida kinnitussuunda.
Enne kinnitamist vaadake 
ülaosas olevat sümbolit.

5. Paigaldamine eelfilter ja esipaneel.  ►Leht 14

Ostu- ja utiliseerimisteave
• Vaadake teavet jaotisest "Eraldi müüdavad osad".  

  ►Leht 41
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Rikkeotsing

Korduma kippuvad küsimused
K: Tolmuanduri / PM2.5-anduri tundlikkus tundub olema puudulik...

V: Kontrollige aeg-ajalt tolmuanduri / PM2.5-anduri läätse mustumist, sest see võib alandada 
tundlikkust.  ►Leht 28
Peale selle, tolmuandur/PM2.5-andur reageerib erinevalt sõltuvalt ruumi suurusest.
Tehke tolmuandur / PM2.5-anduri reguleerimistoimingud vastavalt kirjeldatud protseduurile.  
  ►Leht 23
Kui õhuvoolu sätteks FAN on määratud " (Turbo)", siis võib tolmuanduri / PM2.5-anduri 
tundlikkus alaneda.
Tugev õhuvool tõmbab tolmu sisendavadesse sisse enne, kui see tuvastatakse tolmuanduri / 
PM2.5-anduri poolt. See on tavaline nähtus (pole rike).

Tolmuandur 
/ PM2.5-
andur

K: Kas lõhnafiltrit võib puhastada veega? Või tuleb see asendada?

V:  Seda ei tohi veega pesta.
(Kui teete selle märjaks, siis kaotab see oma vormi ja muutub kasutuskõlbmatuks.)
Kui te olete seda kogemata teinud, pöörduge müügikoha poole.
Võtke see seadmest välja ja imege tolm tolmuimejaga ära. Seda ei ole vaja asendada.
Kui on tunda ebameeldivat lõhna, hoidke seda varjulises ja tuulises kohas.  
(Ligikaudu 1 päeva jooksul)  ►Leht 27 Lõhnafilter

K: Kas tolmu kogumise filtrit saab puhastada?

V: Ei saa, ärge püüdke seda puhastada tolmuimejaga ega pesta veega.
(Vastasel juhul võib tolmu kogumise filter vigastada saada)
Kui filter on tugevasti ummistunud, tuleb see vahetada.

K: Tolmu kogumise filter läheb kiiresti mustaks...

V: Mustaks muutumine ei pruugi halvendada tolmu kogumise võimet. Kui see on probleem, tuleb filter 
asendada. Tolmukogumisfilter

K: Niisutamise töötamise ajal pole näha auru.

V:  Auru pole näha, sest niisutamine toimub õhu puhumisega läbi niisuti filtri ja aurusti, mitte aga vee keetmisega.

K: Niisutamise ajal eralduv õhk tundub külm...

V:  Väljuv õhk on veidi madalama temperatuuriga, kui sissetõmmatud õhk, sest õhus olev soojus tarvitatakse ära kui niisuti filtris 
olev vesi aurustub.

K: Toimub niisutamine, kuid ruumi niiskuse tase ei tõuse...

V:  Kui ruum on suur ja selles on erilised tingimused, siis on niiskuse taseme tõstmine aeglane.
Seadke enne kasutamist niiskustase sättele "  (Kõrge)" ja tõstke ventilaatori õhuvoolu hulka.
Niisuti filter võib olla mustunud ja seetõttu on selle töövõime langenud. Puhastage/hooldage seda perioodiliselt.  
  ►Leht 30, 31

K: Kas tohib seadet kasutada, kui striimeri märgutuli vilgub?

V:  Ohutuse tagamiseks on striimeriploki toimimine peatatud ja seetõttu on selle töövõime langenud.
Puhastage striimeriplokk, seejärel saab seadet kasutada, kui märgutuli lõpetab vilkumise.  
  ►Leht 32

Esipaneeli märgutuli

K: Kas on vaja asendada hõbeioonpadrunit, mis asub niisuti rennis?

V:  Hõbeioonpadrun ei vaja asendamist 10 aasta jooksul.

Hõbeioonpadrun
Võimaldab tõkestada 
muda teket.

Enne müügikoha poole pöördumist 
kontrollige järgmised asjaolud üle.
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3 pikka 
helisignaali

Niiskustaseme järelevalve tule HUM olekud ja nende tähendus
Kui niiskustaseme järelevalve tuli HUM vilgub, ühendage pistik lahti ja oodake vähemalt 5 sekundit ja seejärel 
ühendage toitepistik ja lülitage seade tööle. Kui kuvatakse rikkekood, siis toimige järgmiselt.

Rikkekood Põhjus/Lahendus

Elektrisüsteemi osa on rikkis.
¼ Võtke ühendust oma müüjaga.

Temperatuuriandur on rikkis.
¼ Võtke ühendust oma müüjaga.

Niiskustaseme andur on rikkis.
¼ Võtke ühendust oma müüjaga.

Elektrisüsteemi osa on rikkis.
¼ Võtke ühendust oma müüjaga.

Kas lõhnafi lter on veel pakendis?

� Kui ei ole pakendis
Elektrisüsteemi osa on rikkis.
¼ Võtke ühendust oma müüjaga.

� Kui on veel pakendis
¼ Võtke pistik pistikupesast välja ja võtke fi lter 

pakendist välja. Pange fi lter sisse ja käivitage 
seade uuesti.

Kas esipaneel, eelfi lter, 
tolmukogumisfi lter, niisuti 
fi ltriplokk, niisutusrenn ja veepaak 
on paigaldatud?
Need märgutuled võivad vilkuma 
hakata, kui seade töötab ilma 
nende osadeta.

� Kui kõik osad on paigaldatud
Elektrisüsteemi osa on rikkis.
¼ Võtke ühendust oma müüjaga.

� Kui üks või mitu osa pole paigaldatud
Võtke toitepistik välja, paigaldage puuduvad osad ja 
lülitage seade uuesti sisse.

Kas eelfi ltrisse on tolmu 
kogunenud?

� Kui selles pole tolmu
Elektrisüsteemi osa on rikkis.
¼ Võtke ühendust oma müüjaga.

� Kui sellesse on tolmu kogunenud
Võtke toitepistik välja, puhastage eelfi lter ja lülitage 
seade uuesti sisse. ►Leht 27

Kas õhu väljundava on 
ummistunud?

� Kui õhu väljundava pole ummistunud
Elektrisüsteemi osa on rikkis.
¼ Võtke ühendust oma müüjaga.

� Kui õhu väljundava on ummistunud
Kõrvaldage ummistus õhu väljundavast ja lülitage 
seade uuesti sisse.
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� Enne päringu tegemist või remondi tellimist kontrollige järgmist.

Kui probleem püsib, võtke ühendust müügikohaga.

� Kui rike ilmneb töötamise ajal
Kui märgutuled süttivad ebatavaliselt või ei sütti äikese ajal jne, võtke toitejuhe välja, oodake vähemalt 5 sekundit, ühendage 
toitejuhe ja lülitage seade sisse.

See pole rike
See juhtum pole rike.

Kontrollige
Kontrollige uuesti, enne kui tellite 
remonditööde tegemise.

� Kostuvad ebatavalised hääled
Ilming Kontrollimiskohad

Niisutamise ajal on kuulda tiksumist • Niisutamise käivitamisel/seiskamisel võib kuulda tiksuvat heli.

Niisutamise ajal võib olla kuulda 
sulinat

• Sulisev hääl võib tekkida, kui vesi voolab veepaagist niisutusrenni.

Niisutamise ajal on kuulda särinat või 
mürinat

• Need hääled tekivad niisutamistoimingu ajal niisuti fi ltriploki töötamisest.
Kui need hääled häirivad, paigutage seade teise asukohta.

Niisutamise ajal on kuulda 
kriiksumist

• Kas niisutusrenn või niisuti fi lter on mustunud?
¼ See hääl võib tekkida, kui niisutusrenni või niisuti fi ltriplokki on 

ladestunud mineraale. Puhastage need osad. ►Leht 29, 30

Niisutamise ajal on kuulda pritsimist • Seda tekitab vesi, mis pritsib niisuti renni niisuti fi ltrisse.

Töötamisel on kuulda sisinat • Sisin tekib siis, kui striimeris toimub elektrilahendus. See hääl võib 
väheneda ja selle toon võib muutuda sõltualt töötingimustest, kuid see ei 
viita rikkele.
Kui need hääled häirivad, paigutage seade teise asukohta.

Töötamisel on kuulda plõksatusi või 
suminat

• Kas striimeriplokk on nõuetekohaselt paigaldatud?
¼ Pange striimeriplokk lõpuni sisse. ►Leht 32

• Kui on striimeriplokis tolmu, mustust jne?
¼ Puhastage plokk. ►Leht 32

Töötamisel on kuulda vilet või 
võbelust

• Kas eelfi ltrisse on tolmu kogunenud?
¼ Puhastage see osa. ►Leht 27

• Kas tolm on fi ltri ummistanud?
¼ Olenevalt oludest võib tolmu kogumise fi lter ummistuda ja see lühendab 

fi ltri tööiga. ►Leht 5
Asendage tolmukogumisfi lter. ►Leht 33

• Kas lõhnafi lter on pakendist välja võetud? 
¼ Võtke see pakendist välja ja paigaldage nõuetekohaselt. ►Leht 13, 14

Seade on mürarikas • Kontrollige, kas tolmukogumisfi lter on nõuetekohaselt kinnitatud?
¼ Kui see pole piisavalt kinnitatud, siis see võib tekitada müra. ►Leht 14
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� Märgutuled

Ilming Kontrollimiskohad
Veetoite märgutuli süttib ja kustub 
vahelduvalt

• Isegi siis, kui pärast vee lisamist märgutuli kustub, võib olenevalt sätetest 
VENTILAATOR vesi niisutusrennis üles-alla kõikuda ja liigutada ujukit ja 
põhjustada sellega märgutule vahelduva sisse ja välja lülitumise.
(Selle ilmingu põhjuseks on, et veetoite märgutule sees/väljas olek sõltub 
ujuki asendist.)
¼ Lõpetage seadme kasutamine ja ühendage toide lahti, seejärel täitke 

veepaak. ►Leht 12

Esipaneeli märgutuled ei põle • Kas märgutulede heleduseks on määratud VÄLJAS?
¼ Kui märgutulede heleduseks on määratud "VÄLJAS", siis kõik 

märgutuled jäävad kustunud olekusse. ►Leht 9
• Kas seade töötab öörežiimis GOOD SLEEP? 
¼ Kui öörežiim GOOD SLEEP on sisse lülitatud, siis märgutulede 

heleduse säte on "VÄLJAS" või "TUHM".

Lõhnaanduri märgutuli vilgub • Kas lõhnafi lter on paigaldatud?
¼ Paigaldage lõhnafi lter. ►Leht 14

Striimeri lamp vilgub, kuigi 
striimeriplokk on puhastatud

• Kas puhastasite selle pärast toitepistiku lahtiühendamist?
¼ Ühendage pistik lahti ja oodake vähemalt 5 sekundit ja seejärel 

ühendage toitepistik uuesti.
• Kas striimeriplokk on nõuetekohaselt paigaldatud?
¼ Pange striimeriplokk lõpuni sisse. ►Leht 32

• Kas pärast striimeriploki puhastamist on sellele jäänud vett, 
pesuvahendit või riidekiude?
¼ Pärast puhastamist loputage see veega põhjalikult ära, nii et sellele ei 

jää pesuvahendit ega riidekiude, seejärel laske täielikult ära kuivada.

Tolmuanduri / PM2.5-anduri märgutuli 
jääb põlema oranžina või punasena

• Kas tolmuanduri/PM2.5-anduri ümbrusesse sisendi lähedal on tolmu 
kogunenud?
¼ Eemaldage õhusisendisse kogunenud tolm tolmuimejaga. ►Leht 28

• Kas tolmuanduri / PM2.5-anduri sisendile on kate paigaldatud?
¼ Paigaldage kate nõuetekohaselt. ►Leht 28

• Kas tolmuanduri / PM2.5-anduri lääts on mustunud.
¼ Pühkige lääts kuiva puuvillase tampooniga või sarnase vahendiga 

puhtaks. ►Leht 28

Vee toite märgutuli jääb põlema, kuigi 
vett on lisatud

• Kas niisutusrenn on oma kohale kindlalt kinnitatud? 
¼ Lükake see seadmesse nõuetkohaselt sisse. ►Leht 29

• Kas niisutusrenni ujuk on kinni jäänud? 
Kas niisutusrenni ujuk on oma kohale kindlalt kinnitatud? 
¼ Kinnitage ujuk nõuetekohaselt ja kontrollige, et see liigub sujuvalt. 

►Leht 29
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 � Märgutuled
Ilming Kontrollimiskohad

Ruumis on tunda lõhnasid, aga lõhna 
anduri märgutuli jääb põlema siniselt

• Kas lõhn oli ruumis juba pikka aega enne, kui te toitepistiku 
pistikupessa ühendasite?

 ¼ Põhiline lõhnatundlikkus määratakse lõhnaanduri poolt esimesel minutil 
pärast pistiku ühendamist ilmneva lõhnataseme järgi.  ►Leht 8  
Põhilise lõhnatundlikkuse reguleerimiseks võtke toitejuhe pistikupesast 
välja sel ajal, kui õhk on puhas (lõhnatu), oodake vähemalt 5 sekundit, 
seejärel ühendage toitepistik ja lülitage seade uuesti sisse.

Mõnikord striimeri märgutuli ei sütti • Kontrollige, kas striimeri väljundi säte on "Madal"?
 ¼ Kui see on sättel "Madal", siis striimeri töötamise aeg on lühem, 
võrreldes sättele "Tavaline" seadistamise puhul.  ►Leht 22

• Kas seade töötab SÄÄSTLIKUS REŽIIMIS?
 ¼ Striimeri märgutuli ei sütti, kui seade on režiimis "Järelevalve".  
  ►Leht 18

 � Õhu puhastamise funktsioon
Ilming Kontrollimiskohad

Õhu puhastamise võime on 
vähendatud

• Kas ümbruses on takistusi või on seadme ümber kohti, kuhu õhuvool 
ei jõua?

 ¼ Paigutage seade kohta, kus pole takistusi ja kust õhuvool saab liikuda 
ruumi kõikidesse osadesse.

• Kas ribiklapp on suletud?
 ¼ Avage ribiklapp.  ►Leht 15

• Kas eelfilter või tolmu kogumise filter on mustunud?
 ¼ Puhastage eelfilter (tolmukogumisfilter võib ka vajada asendamist).  
  ►Leht 27

Õhu väljundavast väljub 
ebameeldivat lõhna

• Kas lõhnafilter, niisuti filter või niisutusrenn on mustunud?
 ¼ Puhastage need osad.  ►Leht 27–30

• Iga kord, kui te veepaaki täidate, eemaldage niisutusrennist kogu sinna 
jäänud vesi.

• Kui soovite kasutada ainult õhupuhastust, eemaldage vesi veepaagist ja 
niisutusrennist.

• Mõnel juhul võib seadme õhuavadest erituda kergeid lõhnasid, sest sealt 
väljuvad osooniosakeste jäägid. Need pole siiski märkimisväärsed kogused 
ja pole teie tervisele ohtlikud.

• Kas ruumis on toidu valmistamise lõhnasid või on selles mitu 
suitsetajat koos jne?

 ¼ Lõhn hajub seadme töötamisel järk-järgult.
• Kas olete seadme ümber paigutanud teisest ruumist?

 ¼ Seade võib levitada selle ruumi lõhna, kus see seade varem asus. 
Laske seadmel pikka aega töötada.

• Kas ruumis on mõni seade, mis võib püsivalt lõhna levitada?
(Värv, uus mööbel, tapeet, aerosoolid, kosmeetilised vahendid, kemikaalid)

 ¼ Ruumis püsivalt levivaid lõhnasid ei saa lõplikult kõrvaldada, seetõttu 
peate seda ruumi samal ajal ventileerima või laskma seadmel mõni aeg 
töötada hästi ventileeritud ruumis. 
Ärge pihustage seadmesse ega kasutage seadme läheduses mingeid 
lõhnaeemaldeid või muud tüüpi aerosoole.
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� Niisutusfunktsioon

Ilming Kontrollimiskohad

Niisutus ei toimu isegi siis, 
kui veepaagis on vesi (niisuti fi lter 
ei pöörle)

Veepaagi vett ei ole kasutatud

• Seade tekitab niiskust aurustumise teel, seetõttu vett kasutatakse 
aeglaselt, kui ümbritsev niiskus on kõrge ja temperatuur madal.

• Niisutus seiskub, kui ruumi niiskus saavutab taseme, mis on seadistatud 
niisutusele. ►Leht 17

• Kas niisuti märgutuli HUM põleb?
¼ Kui märgutuli ei põle, vajutage nuppu  .

• Kas niisuti fi ltriplokk on nõuetekohaselt paigaldatud? ►Leht 29
• Kas niisutifi ltrisse on kogunenud katlakivi või mustust?
¼ Katlakivi või mustuse ladestumine niisutifi ltrisse võib põhjustada selle 

töövõime langust.
Niisutifi ltri mustumine sõltub vee kvaliteedist ja võib põhjustada fi ltri 
töövõime langust.
Puhastage niisuti fi ltriplokk. ►Leht 29, 30

• Kas veetoite märgutuli põleb?
¼ Kui see põleb, siis pole niisutusrenn nõuetekohaselt paigaldatud.

Paigaldage niisutusrenn uuesti. ►Leht 29
• Kas lõhnaanduri märgutuli vilgub?
¼ Kui see vilgub, siis pole lõhnafi lter nõuetekohaselt paigaldatud. 

Kui lõhnafi lter pole nõuetekohaselt paigaldatud, ei saa õhu vooluhulk 
suureneda ja niisutusvõime langeb. Paigaldage lõhnafi lter uuesti. 

►Leht 14

Ümbritsev niiskusesisaldus ei tõuse • Kui sise- ja välisniiskus on madalad, siis on ruumi seinad ja põrand kuivad 
või pole need õhutihedad ja seetõttu võib niiskuse sihtväärtuse 
saavutamine olla pikaajalisem.

• Kas kasutate seadet ruumis, mille pindala on suurem kui seadmele 
ette nähtud? ►Leht 42

• Kas sihtniiskus on seadistatud sättele  (Madal) või  (Tavaline)?
Kontrollige, kas VENTILAATOR on seatud režiimile  (Vaikne) või 
(Madal)?
¼ Seadke enne kasutamist niiskustase sättele "  (Kõrge)" ja tõstke õhu 

vooluhulka. ►Leht 16, 17

Seadmel näidatav niiskustase erineb 
teiste niiskusemõõtjate näitudest

• See on tingitud õhuvoolu toimel muutuva temperatuuri ja niiskuse 
varieerumisest ruumis.
Ruumi niiskustaseme näidud on ligikaudsed.

Niiskustaseme järelevalve tuli HUM 
põleb alati niiskuse kõrge taseme 
juures

• Kas seade on paigutatud akna kõrvale või puhub sellesse külma 
õhku?
¼ Võimalik, et ainult seadme ümbruses on õhk niiske. Proovige liigutada 

seade teise asukohta.

• Põhjapoolsed ruumid või niisked alad, nagu vannitoad, võivad hõlpsalt 
niiskust levitada, sest neis ruumides on kõrgem niiskustase.

• Kohe pärast seadme töötamist võib niiskustaseme järelevalve tuli HUM 
näidata niiskustaset, mis on kõrgem kui tegelik niiskustase, sõltuvalt 
seadme sees olevatest tingimustest.
Jätkake tööd umbes 1 tunni jooksul ja kontrollige uuesti.

Ruumi niiskus on kõrge, aga niisutus 
ei seisku

• Kui sise- ja välisniiskus on kõrge, siis on ruumi seinad ja põrand niisked või 
need on õhutihedad ning seetõttu võib niiskuse sihtväärtus olla 
ülemäärane.

• Koos niisutamisega toimub ka õhupuhastus. Kui niisutamiseks määratud 
niiskuse väärtus on saavutatud, siis niisutus seiskub, kuid õhu puhastamise 
toiming jätkub.

• Kas seade on otseses päikesevalguses või küttekehade 
soojuskiirguse mõju all?
¼ Paigutage seade kohta, kus pole sellist otsest mõju.
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� Niisutusfunktsioon
Ilming Kontrollimiskohad

Veepaagi vee hulk langeb hoolimata 
sellest, et niisutamist ei toimu

• Kui toimub ainult niisutus ja veepaagis on vesi, siis võib vesi alaneda 
iseenesliku aurustumise tõttu, mis on tingitud õhuvoolust tekkivast kergest 
õhu niiskumisest.
Kui soovite kasutada ainult õhupuhastust, eemaldage vesi veepaagist ja 
niisutusrennist.

Õhuavadest pritsib vett • Kas eelfi lter, tolmukogumisfi lter ja lõhnafi lter on nõuetekohaselt 
paigaldatud?
¼ Paigaldage need nõuetekohaselt. ►Leht 14, 29, 31

• Kas niisuti fi ltri raamilt eemaldamisel ja selle asendamisel olete 
paigaldanud uue fi ltri nõuetekohaselt enne kinnitamist?
Kas niisutifi lter on paigaldatud valepidi, nii et joonitud muster on 
suunatud allapoole, kui ülevalt vaadata? (Joonitud muster peab 
olema suunatud ülespoole, kui ülevalt vaadata.)
¼ Paigaldage need nõuetekohaselt. ►Leht 31

� Muud
Ilming Kontrollimiskohad

Ventilaator seiskub töötamise ajal • Režiimis SÄÄSTLIK või automaatjuhtimisel AUTO, kui on seadistatud 
järelevalverežiim, lülitub ventilaator sisse ja välja korduvalt. ►Leht 18

• Kas seadmel on esipaneel, eelfi lter, tolmukogumisfi lter, niisuti 
fi ltriplokk, niisutusrenn või veepaak eemaldatud?
Ventilaator on nii häälestatud, et see seiskub, kui mõni osa pole 
õigesti paigaldatud, et niimoodi kaitsta elektrisüsteemi osi.
¼ Kui mõni osa pole õigesti paigaldatud, võtke pistik välja ja paigaldage 

kõik osad, enne kui seadme uuesti sisse lülitate.

Striimeriploki metallosadel on 
põlemismärgid

• Need märgid on tekkinud striimeri elektrilahendusest ja ei ole rikke tunnus.

Striimeri elektrilahenduse häält pole 
enam kuulda

• Kas striimeri nõelte otsad on mustunud?
¼ Puhastage plokk. ►Leht 32

• Kontrollige, kas striimeri väljundi säte on "Madal"? ►Leht 22

Põrandale on vett sattunud • Kas olete seadet kallutanud?
¼ Vesi võib põrandale sattuda, kui te seadet kallutasite.

Enne seadme liigutamist lülitage toide välja ja kõrvaldage vesi paagist 
ja niisutusrennist.

• Kas veepaagi kaas on tihedasti kinnitatud?
¼ Kui kaas on lahti või lõtvunud kallutamise ajal, siis võib vesi põrandale 

sattuda. Sulgege kaas enne seadme kasutama hakkamist.
• Kas niisutifi ltrisse on ladestunud suur kogus katlakivi?
¼ Vesi võib lekkima hakata katlakivi ladestumisel. Puhastage või 

vahetage see. ►Leht 29–31

Teleri ekraanipildil on häireid • Kas teler või raadio on seadmest lähemal kui 2 m või toaantenn on 
seadmele liiga lähedal?

• Kas teleri või raadio toite või antenni juhe on seadme läheduses?
¼ Paigaldage seade telerist, raadiost ja antennist võimalikult kaugele.

Õhuvool on suunatud veidi paremale • Seade on nii konstrueeritud, et õhuvool on suunatud kergelt paremale.

Seadme toiming algab kohe pärast 
toitepistiku ühendamist pistikupessa

• Kas olete pistiku eemaldanud toitekatkestuse ajal või on ilmnenud 
pingekõikumine? Kas olete seadme lahti ühendanud toitepistiku 
kaudu viimase toimingu ajal?
¼ Seadmel on taaskäivituse funktsioon, mis taastab selle töö automaatselt.
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Eraldi müüdavad osad Võtke ühendust oma müüjaga.

Varuosa
Tolmukogumisfilter (1 tükk)
Mudel: KAFP085A4E

Varuosa
Niisuti filtrid (ilma raamita)
Mudel: KNME043B4E

• Asendamine iga 10 aasta järel.
• Püüavad kinni tolmu ja õietolmu.

• Asendamine iga 10 aasta järel.
• Niisutab õhku vee aurustamisega sel ajal, kui toimub 

niisutamistoiming.

• Osade hooldamata jätmine võib põhjustada järgmist:
• Alaneb õhupuhastusvõime
• Alaneb lõhnaeemaldusvõime
• Lõhnad hakkavad levima

• Tolmukogumisfiltri (valmistatud polüestrist ja polüpropüleenist) ja niisutifiltri (valmistatud polüestrist) utiliseerimisel järgida 
kohalikke jäätmekäitluseeskirju.

 � Utiliseerimisnõuded
• Seadmetel on järgmine sümbol:

See tähendab, et elektrilisi ja elektroonilisi seadmeid EI TOHI panna sorteerimata olmeprügi hulka. ÄRGE PÜÜDKE 
süsteemi ise lahti võtta, süsteemi lahtivõtmisel, külmaaine, õli ja muude osade käsitsemisel tuleb järgida 
kehtestatud eeskirju.

Seadmeid tuleb käidelda eriettevõttes, et neid taaskasutada, ümber töödelda ja taastada. Nõuetekohase jäätmekäitlusega aitate 
kaitsta keskkonda võimalike kahjulike mõjude eest ja inimeste tervist. Lisateabe saamiseks pöörduge oma paigaldaja või kohaliku 
omavalitsuse poole.
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Tehnilised andmed
Mudeli nimi MCK70YVM
Toitepinge Üks faas 50 Hz 220–240 V / 60 Hz 220–230 V

Töörežiim
Õhupuhasti kasutamine Niisutus ja õhupuhastus

(Ruumi temperatuur: 20ºC, ruumi niiskus: 30%)
Turbo Standardne Madal Vaikne Turbo Standardne Madal Vaikne

Energiatarve (W) 66 16 10 8 68 18 12 11
Töömüra (dB) 54 37 27 18 54 37 27 23

Õhu vooluhulk (m³/h) 420 210 132 60 420 210 132 102
Niisutamise määr (ml/h) – *1 650 *2

Ruumi pindala (m²) 48 *3 –
Välismõõtmed (mm) 600 (H) × 395 (W) × 287 (D)

Mass (kg) 12,5 (tühja paagi korral)
Veepaagi maht (L) Ligikaudu 3,6

Toitejuhtme pikkus (m) 2
Valmistatud Hiinas
• Need tehnilised andmed kehtivad toitevoolule 50 Hz 220–240V ja 

60 Hz 220–230V.
• Toite välja lülitamisel on voolutarve ligikaudu 1 W, mida tarbib 

mikroarvuti.
• Seade on ette nähtud kasutamiseks eluruumides või äriruumides.
• A-kaalutud müraemissiooni rõhu tase operaatori töökohal on alla 

70 dB(A).
*1.  Kui vesi on paagis, võib vee tase langeda ja ümbritsev niiskus võib veidi 

tõusta.
*2.  Niisutamise määr on arvutatud vastavalt standardile JEM1426. 

(Kui VENTILAATOR on sättel "Turbo")
*3.  Ruumi pindala on arvutatud vastavalt standardile JEM1467. 

(Kui VENTILAATOR on sättel "Turbo")
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The bar code is a manufacturing code.

3P648732-1A M20B261A (2107) HT

See kahemõõtmeline vöötkood 
on tootja kood.

DAIKIN ISITMA VE SOĞUTMA SİSTEMLERİ SAN. TİC. A.Ş.
Gülsuyu Mahallesi, Fevzi Çakmak Caddesi, Burçak Sokak No:20
34848 Maltepe / İSTANBUL / TÜRKİYE
Tel: 0216 453 27 00
Faks: 0216 671 06 00
Çağrı Merkezi: 444 999 0
Web: www.daikin.com.tr

See vöötkood on tootja kood.


