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töörežiim  

 

 
 

 
 

 
 

 

1.        Hoidke sea.det püsti 

             Eemaldage ala kate. (Fig. 1) 

2.     Ühendage toiteadapter seadmega 

(Fig. 2) 

3.     Lisage mahutisse külma vett, kasutades 

             kaasasolevat tassi. Lisage 

             eeterlikud õlid veepaaki (Fig. 3) 
Märkused: Ärge lisage kuuma vett paaki.  

Ärge lisage vett, kui toode on kasutusel.  

Ärge ületage paagil märgitud taset. 

4.     Asendage kate.  Pöörake seda, et leida 

auruväljundi soovitud asend. (Fig. 4) 

5.      Ühendage toi teadapter 

pist ikupessa (230V) 

 

 
6.     Vajutage nuppu MIST ja valige aeg, mille jooksul soovite, et seade 

vabastaks auru (vajutage üks kord - 1 tund, vajutage 2 korda - 3 

tundi, vajutage 3 korda - 6 tundi, vajutage 4 korda - ON, püsivalt 

sisse ja vajutage 4 korda - OFF, püsivalt välja) (Fig. 5) 

7. Vajutage nuppu LIGHT, et lülitada valgusdioodid sisse. On 7 erineva 

valgustugevusega värvi (Fig. 6) 
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•  Kui te ei kasuta seadet pikema aja jooksul, eemaldage paagist vesi, 

kuivatage see ja hoidke seda kohas, kus ei ole tolmu ega liigset niiskust. 

•  Kui soovite seadet pärast kasutamata jätmist uuesti kasutada, puhastage 

paak esmalt neutraalse pesuvahendiga. 

 •       Kui paagis olev vesi saab otsa, lülitub seade automaatselt välja. 

•  Seadme poolt eraldatava auru kogus ja intensiivsus varieerub. Seda ei 

tohiks pidada talitlushäireks, see on normaalne töörežiim.  

•  Vabaneva auru kogus ja intensiivsus sõltub mitmest tegurist: kasutatavast 

veest, niiskusest, temperatuurist ja õhuvooludest ruumis. 

•  Kasutage ainult 100% looduslikke eeterlikke õlisid. Sünteetiliste ainete 

kasutamine võib põhjustada seadme talitlushäireid. 

•  Enne vee ja õli vahetamist puhastage paak ja auru väljalaskeavad 

põhjalikult. 

•  Kui toode on kasutamise ajal juhuslikult ümber pööratud, järgige selle 

rikke vältimiseks alljärgnevaid samme: 

»   Ühendage seade lahti ja eemaldage kate . 

»   Vala ülejäänud vesi mahutisse. 

»   Laske seadmel kuivada vähemalt 24 tundi. 

 

 
             Vee äravooluavad 



Hooldus 

5 

 

 

 
 

 
Pärast 5-6 kasutuskorda või 3-8 päeva pärast kasutamist puhastage seade 
vastavalt allpool toodud juhistele.: 

1.         Ühendage seade lahti ja eemaldage kate . 

2.     Vala ülejäänud vesi paaki. Jälgige alloleval pildil näidatud seadme asendit, 

et vältida vee sattumist õhu väljalaskeavasse.  

3.   Kasutage selle puhastamiseks neutraalset puhastusvahendit. Seejärel 

kuivatage see pehme lapiga. Ärge kasutage happelisi või ensüümseid 

puhastusvahendeid, mis võivad tekitada teile mürgiseid gaase või 

põhjustada seadme talitlushäireid. 

 
 Vee äravooluaugud  

 
Õhu väljalaskeava 
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Muud hoiatused  

 

 

•       Ärge ületage maksimaalset veetaset paagis (max. 400 ml). 

•       Ärge lülitage seadet sisse, kui paak on tühi. 

•       Ärge puudutage plaati ultraheli vibratsiooniga. 

•       Puhastage seadet regulaarselt, nagu eespool kirjeldatud. 

•       Ärge hoidke seadet otsese päikesevalguse käes. 

•       Ärge kasutage seadet soojusallika, konditsioneeri või ventilaatori             

lähedal. 

•       Asetage toode tasasele ja stabiilsele pinnale. 

•       Ärge hoidke seadet televiisori või muude elektroonikaseadmete lähedal . 

•  Ärge keerake toodet ümber, sest vesi võib lekkida sisemiste 

komponentide sisse. 

•       Kasutage ainult külma kraanivett. Ärge kasutage mineraal- või gaseeritud 

vett. 

•  Pärast maksimaalselt 4 tundi kestnud pidevat kasutamist oodake enne 

seadme taaskäivitamist vähemalt 60 minutit, et vältida plaadi 

kahjustamist ultraheli vibratsiooniga. 

•  Hoidke seade lastele, piiratud vaimse ja füüsilise võimekusega inimestele 

või loomadele kättesaamatus kohas. 

•       Ärge jätke toitejuhet juurdepääsuteede lähedusse. 

•  Kui tunnete ebatavalist lõhna või suitsu, tõmmake seade kohe vooluvõrgust 

välja ja viige see teeninduskeskusesse.



Veaotsing  

 

 

1. Seade ei lülitu sisse ega välja. • 

 
• 

Kontrollige, kas paagis on 

piisavalt vett. 

Kontrollige, et seade oleks 

korralikult toidetatud. 

2. Seade ei erita auru või eraldab 

väga vähe auru. 
• 

 
 
• 

 
• 

Kontrollige, et ultraheli 

vibratsiooniplaadile ei oleks 

sattunud mustust. 

Seadme komponendid ei olnud 

õigesti paigutatud. 

Kontrollige, et sisselaske- ja 

väljalaskeavad ei oleks 

ummistunud. 
3. Vesi voolab seadmest välja • 

 
• 

Seadme komponendid ei olnud 

õigesti paigutatud. 

Ruumi temperatuur ja niiskus 

on kõrge.  Sellistes tingimustes 

võivad aurud kondenseeruda ja 

kondensaat võib lekkida 

seadmele ja selle ümber. 

 
 
 
 



Veaotsing  
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Tehniline kirjeldus  

 

 

Mõõtmed 165 X 165 X 140 mm 

Kaal 527 gr 
Võimsuse sisend/väljund AC: 230V / DC 24V 500mAh 
Kaabli pikkus ~ 150 cm 

Tarbimine ~ 9 W 
Maksimaalne mahutavus 400 ml 
LED 3 pcs. 

Materjal PP/ABS/PC 
Komplektis olevad tarvikud Toiteadapter, vee doseerimise tass 
Sagedus 2.4MHz 

 

EN: 

EU Simplified Declaration of Conformity 

SC ONLINESHOP  SRL declares  that  Aromatherapy diffuser PNI HU180 

complies  with  the  Directive  EMC  2014/30/EU.  The  full  text  of  the  EU 

declaration of conformity is available at the following Internet address: 

https://www.mypni.eu/products/6986/download/certifications 

 
 
 
 

http://www.mypni.eu/products/6986/download/certifications


Tehniline kirjeldus  
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