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Humi-Rainbow on külma auruga ultraheli niisutaja, mis on atraktiivse disaini ja 7 automaatselt muutuva LED 
värviga . Auru väljumise suunda (väljalaskepea pöörlemine 360 °) ja  kiirust (reguleeritav nupp) saab 
reguleerida. Seadme tagumisse osasse saab panna OLYSANi, CA-MI poolt spetsiaalselt loodud ja testitud palsamiessentse. 

Niisutaja parima töö tagamiseks, palun lugege enne kasutamist  käesolevat juhendit hoolikalt.  Ultraheli niisutaja pihustatud 
vesi muutub eriti peeneteks osakesteks, milleks kasutatakse ultraheli-kõrgsagedusliku võnkumise põhimõtet, ja  aur 
levib õhku läbi pneumaatilise seadme, mis sobib õhu niisutamiseks.

Ultrahelitehnoloogia on tehnoloogia, mis on maailmas laialdaselt kasutusel erinevates valdkondades. 

Kasutage niisutuseks külma keedetud, destilleeritud või kraanivett. Puhastage andurit, veepaaki ja alust iga nädal. 
Vahetage seadmes kasutatud vett korrapäraselt, et seade oleks puhas. Kui te seadet  pikka aega ei kasuta, ärge hoidke 
veepaagis ja veevannis vett. Kuivatage ka filter ja aroomiplokk. 
Hoiustamisel puhastage, kuivatage lapiga või õhu käes kõik osad ja asetage need originaalpakendisse. 

ENNE KASUTAMIST LUGEGE HOOLIKALT KASUTUSJUHENDIT. 

SELLE TOOTE KASUTAMINE KODUMAJAPIDAMISES ON LUBATUD VAIMSELT TERVETEL TÄISKASVANUTEL JA 
/ VÕI KODU HOOLDAJATEL 
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Ärge lülitage pistikut sisse märja käega, vastasel juhul võib tekkida elektrilöögi oht. 
Kui seade on kaldu, siis käsitsege seda peale toite  välja lülitamist. 
Käivitamisel ärge puudutage anduri osa; võite haiget saada.  
Elektrilöögi vältimiseks, seadme lahti võtmisel,  lülitage seade vooluvõrgust välja. 
Ärge ise võtke põhialust lahti, parandamiseks või vigade kõrvaldamiseks. 
Ärge ise asendage toitejuhet. 
Hoidke kahjulikud esemed, näiteks puhastusvahendid, lastele kättesaamatus kohas, et vältida nende sattumist 
seadmesse.
Sellele seadmele mis tahes muudatuste tegemine või paigaldamine meie tehase kindla loata võivad põhjustada 
kasutajatele ebamugavusi ja ohtusid. 
Kui seadmel on töötamise ajal ebaharilik heli või lõhn, lülitage see koheselt vooluvõrgust välja. 
Kõik seadme parandused peab teostama professionaalne töötaja. 
Vältige puhastusvahendi sattumist suhu või silma. Kui see ekslikult juhtus, loputage kohe voolava vee all. Tõsistel 
juhtudel pöörduge läbivaatuseks haiglasse. 
Enne seadme puhastamist või liigutamist lülitage see välja ja ühendage pistik vooluvõrgust välja. 
Kui seade töötab, ärge puudutage veeanumas olevat vett mis tahes kehaosaga. 
Ärge kasutage seadet tühja veepaagiga. 
Ärge kriimustage ultraheli andurit kõva esemega. 
Ärge puhastage andurit puhastusvahendiga, mis pole valmistatud või, mille valmistamist ei kontrolli meie firma. 
Ärge laske vett voolata ega pritsida alusesse, et vältida sisemiste osade kahjustumist. 
Selle seadme nõuetekohaseks kasutamiseks ja mittevajalike õnnetuste vältimiseks, pöörake tähelepanu seadme 
asetamise keskkonnale.
Asetage seade kindlale ja tasasele pinnale, vältige kaldu vajumist ja tagage seadmele stabiilne asend.
Asetage seade soojusallikast, näiteks ahjust, eemale, vältige otsest päikesevalgust. 
Paigutage seade mööblist ja elektriseadmetest eemale / vältige otsest auru pihustumist mööblile ja 
elektriseadmetele, vastasel juhul muutuvad nad niiskeks või kattuvad valge pulbriga. 
Hoidke seadet  normaalsel toatemperatuuril. Hoiduge seadme kasutamisest külmas keskkonnas, et vältida selle 
kahjustumist. Kui seadmes on jää, ärge käivitage seadet, kuni jää on puhastatud või sulanud. 
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OLULINE INFORMATSIOON TOOTE ÕIGE UTILISEERIMISE KOHTA, VASTAVALT EÜ      
DIREKTIIVILE 2012/19 / EL-WEEE: 
Sümbol seadmel näitab elektriliste ja elektrooniliste seadmete eraldatud kogumise  nõuet. Seadme 
kasutusaja lõppedes ärge visake seda olmejäätmete hulka, vaid  viige seade teie piirkonnas 
asuvasse spetsiaalsesse kogumiskeskusesse. Kui ostate uue, sama tüüpi seadme samade 
funktsioonidega, siis võite vana seadme tagastada müüjale, kellelt seadme ostsite. Elektri- ja 
elektroonikaseadmete eraldatud kogumise protseduuri viiakse läbi, prognoosides Euroopa 
keskkonnapoliitikat, mille eesmärk on jälgida, kaitsta ja parandada keskkonna kvaliteeti, samuti 
vältida võimalikku mõju inimeste tervisele ohtlike ainete olemasolu tõttu sellistes seadmetes  või 
nende osade väärkasutusel. 
Hoiatus: Elektriliste ja elektrooniliste seadmete vale utiliseerimine võib kaasa tuua sanktsioone. 

OLULISED OHUTUSREEGLID

ÜLDISED HOIATUSED 
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Seadme materjalidele ja tootmise defektidele kehtib  2-aastane garantii. 
Garantii sertifikaat on kehtiv ainult juhul, kui see on nõuetekohaselt täidetud ja on esitatud koos kviitungiga, mis näitab 
ostukuupäeva. 
Garantii katab seadme tootmise probleemide tõttu tekkinnud defektsete osade väljavahetamise või parandamise. 
Garantii kohaselt asendatakse kõik tootmisvigadega komponendid ja / või parandatakse tasuta. 
Ostja kannab kõik transpordi, tarnimise ja kogumisega seotud kulud. 

Garantii ei kata: 
• Ajaga kulunud seadme tarvikuid ja osasid.
• Põhjendamatute defektide parandamine. 
• Selliste seadmete remonti, mille vead on tekkinud vale kasutamise, hooletuse või hoolimatuse tagajärjel või 

kui kahjustus ei ole tootja põhjustatud (juhuslikud kukkumised, hooletus transportimisel jne). 

Garantii ei kata otsest ega kaudset kahju, mis on tekitatud inimestele, loomadele või varale põhjustatuna 
toote valest või mitte otstarbekohasest kasutamisest. 

GARANTII SERTIFIKAAT 

II Isolatsiooniklass 

CE-vastavusmärgis vastavalt EÜ direktiivile 

Üldised hoiatused ja / või spetsifikatsioonid 

Lugege kasutusjuhendit 

~ Vahelduvvool 
Hz Sagedus 

ON / OFF SISSE / VÄLJA 

Tootmispartii 

Mudel / Partiinumber 

SÜMBOLID 

Toide 100~240V /50~60Hz 
Energiatarve 23W 
Veepaagi maht 2.8 l 
Maksimaalne auruväljund 280 ml/h 
Sobiv ruumidesse Maks. 25m2 
Maksimaalne tööaeg 10 tundi (järjest) 
Juhtme pikkus 1.5m 
Mõõtmed Cm 30 (k) x 16 (läbimõõt) 
Kaal (veeta) 1.4 Kg 

TEHNILISED ANDMED 
CHARACTERISTICS



• Asetage seade horisontaalselt sobivasse kohta. 
• Eemaldage veepaak seadme küljest ja pöörake ümber, keerake tühjendusventiil ja filter välja, valage puhas vesi paaki.

ainult vesi 








Keerake ventiil ja filter tagasi, pühkige veemahuti ümbert veetilgad ja paigaldage veemahuti korralikult. 
Lülitage pistik vooluvõrku, lülitage toitelüliti sisse ja seejärel süttib niisutussignaal. Kui indikaator muutub 
roheliseks, peaks hakkama seadme ülemisest otsast väljuma auru.
Niisutuse maht ei seadistu automaatselt vastavalt teie ruumi kuivusele. Lüliti abil saate juhtida auru mahtu, seda 
suurendades ja vähendades. 
Rainbow Light lüliti vajutamisel lülitatakse Rainbow valgustus sisse ja värv vaheldub automaatselt Lilla-Indigo-
Sinine-Roheline-Kollane-Oranž-Punane. Kui soovite värve peatada, võite uuesti lülitit vajutada. Kui teie lemmikvärv 
juba läks mööda, siis võite oma lemmikvärvi valida, kasutades Rainbow Light lülitit,  valides ükshaaval oma 
lemmikvärviks valge, indigo, sinise, rohelise, kollase, oranži, punase.  Rainbow Lighti peatamiseks tuleb vajutada 
Rainbow Light nuppu  ja pärast punast värvi lülitub seade välja.
Niiskuse värskendamiseks võite kasutada aroomõli, tilgutades seda niisutaja põhjas asuvale 
aroomikandjale (vt alloleval pildil sinine nool). 

aroomõli 

• Kui veepaagis ei ole vett, lülitatab sisseehitatud turvasüsteem pihustusahela automaatselt välja.
Kui pihustusotsakust ei välju auru, süttib vee vähenemise indikaator (sama indikaatori kaks värvi). 
Vee lisamiseks  eemaldage seade toiteallikast ja täitke veepaak.

Ettevaatusabinõud seadme kasutamisel 















Ärge lisage üle 45 ° C kuuma vett veepaaki ja veevanni, et vältida värvimuutusi või moonutusi. 
Ärge laske veel voolata  õhu väljalaskeavast korpusele. Pühkige vesi korpuselt kuiva lapiga. 
Kui toatemperatuur on alla 0 ° C, tühjendage veepaak ja veevann, kuna vee jäätumine  kahjustab seadme osi. 
Ärge pange veepaaki metallesemeid, kemikaale ja pesuvahendeid, vastasel juhul võib see  halvendada pihustumist. 
Ärge asetage aroomõli otse veepaaki ega veevanni. 
Kui veevannis on palju vett, ärge liigutage seda, vastasel juhul võib vesi ülevoolata korpusesse ja tekitada probleeme. 
Ärge pange seadet kohta, kus on tugev valgus või otsene kuumaõhu kiirgus. 
Ärge asetage seadet elektroonika, mööbli ja elektriseadmete lähedale ega peale. 
Ärge valage vett otse veevanni. 
Kui te seadet pikka aega ei kasuta, siis lülitage seade välja ja eemaldage pistik pistikupesast (see seade ei pea olema 
maandatud). 
Ärge kunagi valage veevanni jäänud vett välja, ilma et vool oleks välja lülitatud, vastasel korral põleb andur läbi. 
Kui veemahuti on täidetud, võib seade 9-11 tundi pidevalt töötada, ilma et see vajaks vee lisamist. 

Enne puhastamist lülitage seade välja ja eemaldage pistik. 
pistikupe
.













sastVeemahuti puhastamine (üks kord 2-3 nädala tagant): kruvige maha veepaagi kate, võtke filter välja ja loputage 
veega. 
Veevanni puhastamine (üks kord nädalas). Kui veevannis on katlakivi, pühkige vanni puhastusvahendiga 
immutatud pehme lapiga ja loputage veega. 
Veefiltri vahetamine (üks kord kuue kuu tagant). Kui filtrit kasutatakse pidevalt 6 kuud või  see on puhastanud 
umbes 150 täismahutit vett, siis peaks veefiltrit vahetama. 
Veefiltri ja aroomialuse puhastamine ja kuivatamine on vajalik enne niisutaja hoiustamist pikemaks ajaks. 
Niisutaja väline puhastus: Niisutage pehmet lappi alla 45 ° C soojas vees, pühkige pinnalt plekid. Pihustusotsikut 
võib loputada otse veega. 
Niisutaja hoiustamine: kui te ei kasuta seadet pikka aega, puhastage ja kuivatage see, säilitage originaalpakendis 
kuivas kohas. 

HOOLDUS JA PUHASTAMINE 

SEADME ÕIGE KASUTAMINE
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Ärge kunagi puudutage andurit terava, kõva tööriistaga. Puhastage seda ainult niiske lapiga. 

Ärge pühkige pinda keemilise lahusti, bensiini, petrooleumi või poleerimispulbrisse kastetud 

lapiga. Ärge puhastage seadet pesuvahendiga, eelistatavalt kasutage puhast vett. 

Puhastamisel vältige vee sattumist korpusesse, et sisemised elektrilised komponendid ei muutuks 
niiskeks ega kahjustuks. 

Ärge ise eemaldage korpuse osasid. 

Tõrkeotsing 

PROBLEEM PÕHJUS LAHENDUS 

Indikaator ei põle, pole õhku ega auru Toitejuhe lahti ühendatud. Ühendage toiteplokk ja lülitage 
toitelüliti sisse 

Indikaator põleb, on õhk, pole auru 

Veepaagis pole vett 
Automaatne pideva niisutuse nupp ei 
ole sisse lülitatud. Veetaseme ujuk on 
kinnitamatta. 

Täitke veepaak 
Pöörake automaatse pideva niisutuse 
nuppu päripäeva 
Kinntage veetaseme ujuk 

Pihustus lõhnab 
Seade on uus 
Vesi anumas ei ole puhas 

Avage veepaak 
Pange varju 12 tunniks. 
Puhastage või asendage veepaak 

Indikaator põleb, pole õhku ega auru Veetase veevannis liiga kõrge Kallake vett vähemaks. Kruvige veepaagi 
kate tagasi 

Auru väljund väike 

Andurile on tekkinud katlakivi 
Vesi on must või liiga kaua seisnud Puhastage andur 

Vahetage vesi 
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