
Älä käytä ionisointia kun käytät tuoksuja laitteessa koska
ionisointi neutralisoi tuoksun!

Kiitos kun valitsit laitteemme. Lue tämä käyttöohje huolellisesti.

Puhdistaa
ilman UVC

tuhoaa
bakteereja

Ionisointi
neutraloi
hajut

3 asetusta

LED-valaistus

Ajastus

Yöasetus
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Emmi  -Air Ionisoiva Ilmanpuhdistaja
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Käyttöohjeet

Näytön symbolit:

ON/OFF Ilmastointi

UVC valot tuhoavat
bakteereja

Yöasetus

Ionisointi/hajujen 
neutralisointi

LED-valot

Ajastus

ON/OFF:Paina tätä merkkiä käynnistääksesi emmi®-Air Ilmanpuhdistimen, jolloin vesisysteemi alkaa toimimaan 
alhaisella teholla. Kun haluat sammuttaa emmi®-Air Ilmanpuhdistimen, paina tätä merkkiä uudestaan.

Ilmastointi:Kun emmi®-Air Ionisoiva Ilmanpuhdistin on käynnistynyt, paina tätä merkkiä Voit valita hitaan, 
keskitason tai nopean ilmastoinnin painamalla nappulaa uudestaan (3 tasoa). Tämän toiminnon käyttö ei ole mahdollista 
valmiustilassa.

Ionisointi:Paina tätä merkkiä ja ionisointimerkki syttyy ja ionisointi käynnistyy. Kun haluat sammuttaa ionisoinnin,
paina tätä merkkiä      uudestaan. Tämän toiminnon käyttö ei ole mahdollista valmiustilassa.

UV-valo:Paina tätä merkkiä käynnistääksesi UV-symbolin ja käynnistääksesi ultraviolettivalotoiminnon.  
Sammuttaaksesi tämän toiminnon, paina tätä merkkiä uudestaan. Tämän toiminnon käyttö ei ole mahdollista 
valmiustilassa.

LED-valo:Paina tätä merkkiä ja 7-tasoinen LED-valo käynnistyy. Paina uudestaan ja LED-valo tummenee. Tämän 
toiminnon käyttö ei ole mahdollista valmiustilassa.

Ajastus:Paina tätä merkkiä ja kello alkaa vilkkua. Nyt voit asettaa tunnit ajastuksen aloittamiseksi. Voit asettaa 
ajastuksen 1-9 tunnin väliltä. Mikäli haluat peruuttaa ajastuksen, paina tätä nappulaa uudestaan (voit myös 
vaihtoehtoisesti kytkeä virran pois päältä
ei ole mahdollista valmiustilassa.

peruuttaaksesi ajastuksen) ja symboli tummenee. Tämän toiminnon käyttö

Yöasetus:Paina tätä nappulaa kun emmi®-Air Ionisoiva Ilmanpuhdistin on käynnissä. Laite toimii tällöin matalalla 
teholla ja valotoiminto sammuu. UV-lamppu ja ionisointi pysyvät samoilla asetuksilla. 

Parametri

Käyttöjännite

Teho

Virtalähde

Tilavuus

Korkeus

Halkaisija

PainoPaino

Ajastus

Yöasetus

Arvo

Tekniset muutokset pidätetään.

DC 12 V

9 W

230 V / 50 Hz

1,5 l

260 mm

220 mm

1 kg1 kg

1-9 tuntia

Tummennus & hiljaisempi

Tekniset tiedot



Veden lisääminen

Varmista että virta on kytketty pois päältä. Irrota laitteen yläosa ja täytä 
läpinäkyvä säiliö vedellä. Älä täytä vettä enempää kuin ”Max” tasolle 
äläkä vähempää kuin ”Min” taso. Nämä on merkattu säiliön ulkopuolelle. 
Aseta laitteen yläosa takaisin paikalleen.

Laitteen puhdistus
Laite on suositeltavaa puhdistaa kalkkijäämistä säännöllisesti. Puhdista laite vedellä tai miedolla pesuaineseoksella liinan tai 
pesusienen avulla. Älä käytä liuottavia pesuaineita, hapatusaineita tai teräviä esineitä.

Kun emmi®-Air ei tuota enää vesiputousefektiä, puhdista suppilo 4 helpon vaiheen avulla.

Turvallisuusohjeet
Vältä vahinkoja laitteen oikealla ja turvallisella käytöllä. Älä jätä lapsia yksin laitteen kanssa äläkä anna lasten koskea sähkö-
johtoon kun laite on käynnistetty. Älä kallista laitetta sillä se vaikuttaa laitteen normaaliin toimintaan. Mikäli sähköjohto on vioit-
tunut, se tulee vaihtaa huollossa.

  Varmista, että laitteen ilmavirran ulostuloaukon päällä ei ole mitään.
  Koska emmi®-Air Ionisoivalla Ilmanpuhdistajalla on kosteuttava vaikutus, laita asetus alhaiselle tasolle tai kytke laite koko- 
  naan pois päältä, mikäli huoneilma on jo todella kostea.
  Mikäli emmi®-Air Ionisoivaa Ilmanpuhdistinta ei käytetä pitkään aikaan, tyhjennä vesi säiliöstä ja pidä säiliö tyhjänä.

Älä laita vettä laitteen yläosaan. Kun poistat yläosan, tarkista onko siinä vettä ja mikäli näin on, kuivaa se vedestä. Irrota 
yläosa varovasti ja aseta se kaltevaan asentoon pyyhkeen päälle ja kuivaa koneen runko pyyhkeellä kuivaksi. Kun puhdistat 
emmi®-Air Ionisoivaa Ilmanpuhdistajaa, pidä molemmat osa erillään toisistaan, jotta vettä ei pääse moottorin osiin, mikä 
lyhentää laitteen käyttöikää.

Veden vaihtaminen ja emmi®-Air Ionisoivan Ilmanpuhdistimien 
puhdistaminen

Vaihda vesi kun laitetta on käytetty pidempiaikaisesti. Vesi kerää 
bakteereja ja voi täten likaantua epäpuhtauksista. Vaihda vesi vähintään 
joka toinen päivä.

Sammuta laite ja irrota virtajohto.
Irrota laitteen kansi.
Tyhjennä vanha vesi laitteesta ja puhdista säiliö.
Jos tarpeen, laitteen puhdistamisessa voi käyttää puhdistusainetta.
Täytä laite uudestaan puhtaalla vedellä halutessasi ja aseta laitteen 
yläosa takaisin paikalleen.

Veden vaihtamisen vaiheet:

Vaihe 1: Vaihe 2: Vaihe 3: Vaihe 4:
Pidä muoviosasta kiinni ja 
käännä suppiloa oikealle 
avataksesi sen.

Irrota suppilo. Suppilo voi 
tukkeutua pölystä ja 
nukasta.

Puhdista suppilo
lämpimällä vedellä ja
esim. pienellä harjalla.

Aseta suppilo takaisin 
muoviosaan ja käännä 
vasemmalle kiinnittääksesi 
sen.



emmi®-Air 
Huonetuoksu Laventeli

emmi®-Air 
Huonetuoksu Puutarha

emmi®-Air 
Huonetuoksu Sitrus & Vihreä Tee

Jälleenmyyjä: LuxMe Oy,
myynti@luxme.fi, p. 044-7499885

www.freshme.fi

Lisätietoa

Jos haluat käyttää huonetuoksuja, voit käyttää emmi®-Air Huonetuoksuja. Näitä on saatavilla Laventeli, Puutarha ja Sitrus 
& Vihreä Tee. (Mikäli käytetään Huonetuoksuja – kytke ionisointi pois päältä) 

Takuu
Laitteella on valmistus- ja materiaalivikojen osalta kahden vuoden takuu ostopäivästä. Viat voidaan korjata korjaamalla tai 
vaihtamalla osia, miten valmistaja parhaaksi näkee. Takuu voidaan mitätöidä, mikäli laitetta ei käytetä valmistajan antamien 
ohjeiden mukaisesti. Takuu myös mitätöityy, mikäli yksikkö avataan kokonaan tai osittain ilman valmistajan lupaa. Mikäli 
laitteessa on vikaa, tulee olla yhteydessä myyjään. Myyjä neuvoo ostajaa reklamaatiotapauksissa. Reklamaatiotapauksissa 
valmistaja tarvitsee takuupyynnön numeron ja hyväksytyn luvan palauttaa laite tehtaalle. 
Ostaja vastaa palautuskustannuksista.

Muutokset pidätetään.

Muutokset pidätetään.


