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1. Kezelőfelület 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Felhasználói útmutató 

Be / Ki kapcsoló: A gomb érintésével kapcsolja be az Emmi®-Air ionizáló és UV 

légtisztító készüléket. A vízmosásos légtisztítást ezzel bekapcsolta, a rendszer 

alacsony ventilációs szinten elkezd dolgozni. A gomb újbóli érintésével 

kikapcsolja a készüléket. 

Ventiláció: A készülék bekapcsolt állapotában 3 ventilációs üzemmód közül 

választhat: alacsony, közepes, magas.  

Ionizáló: Érintse meg ezt a gombot az ionizáció bekapcsolásához. A kijelzőn az 

ionizáló szimbóluma láthatóvá válik. Újbóli érintéssel kikapcsolható és a 

szimbólum eltűnik. 

UV LED: Érintse meg a gombot az ultraviola fényt kibocsátó lámpák 

bekapcsolásához. A kijelzőn a szimbólum láthatóvá válik. Újbóli érintéssel 

kikapcsolható és a szimbólum eltűnik. 

Fényjáték: LED fényjáték aktiválható és kapcsolható ki a gomb érintésével. 
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Időzítő: A gomb érintésére az időzítő jel a kijelzőn villogni kezd. Most 

beállíthatja a kikapcsolásig kívánt időt. 1 és 9 óra között folyamatosan megy 

körbe a kiválasztható intervallum hossza. Ha törölni kívánja az időzítőt, csak 

érintse meg újra a gombot. 

Éjszakai mód: A gomb érintése után a készülék ventilátora alacsony fordulatra 

vált, a kijelzői, és a fényei kialszanak. Ebben az üzemmódban csak a vízesés 

levegőtisztítás működik. Újbóli érintésre az éjszakai üzemmód kikapcsol.  

3. Technikai adatok: 

Paraméter Érték Mértékegység 

Üzemi feszültség DC 12 V 

Fogyasztás 9 W 

Tápegység 230 / 50 V 

Feltöltési mennyiség 1,5 l 

Magasság 260 mm 

Átmérő 220 mm 

Súly 1 kg 

Időzítő 1-9 óra 

Éjszakai mód sötét és csendes  

A változtatás jogát fenntartjuk. 

4. Folyadék feltöltése 

Feltétlenül kapcsolja ki a készüléket. Vegye le óvatosan a felső, készülék részt. 

Töltsön vizet az alsó átlátszó tartályba. A MAX szintet jelző vonalon felül ne 

legyen folyadék a készülékben, valamint a MIN szint alá ne süllyedjen a víz 

mennyisége a használat során. Feltöltés után helyezze vissza a felső készülék 

részt a megfelelő módon. 



 

5. Emmi®-Air ionizáló és UV légtisztító készülék kiürítése 

és tisztítása. 

Hosszú ideig történő használat esetén a víz szennyezetté válhat, ezért 9 óra 

használatot követően javasolt a víz cseréje. A következő lépések szerint: 

 kapcsolja ki a készüléket és áramtalanítsa a felső készülék részt. (Húzza ki 

a készülékből az elektromos kábelt) 

 Vegye le a felső készülék részt. Ügyeljen rá, hogy vizesen ne fordítsa fejre 

a készülék felső részét mikor leteszi. A csere idejére támassza meg úgy, 

hogy a kijelző felül legyen. Helyezzen el alatta egy törülközőt, így a 

készülék kitámasztását és a nedvesség felszívását is meg tudja oldani. A 

véletlen beázás – és ezzel a garancia elvesztése – így elkerülhető. 

 Ürítse ki a szennyezett vizet és ha szükséges akkor egy enyhén 

mosószeres szivaccsal törölje át a tartályt, majd öblítse ki. 

 Töltsön tiszta vizet a tartályba. 

 Ha szeretné, töltsön egy kevés vízbázisú Emmi®-illatosítót a vízbe a 

legjobb hatásért. (Citrus-zöldtea, levendula, gardénia illatok) 

 Tegye vissza a felső készülékrészt a megfelelő helyre. 

 A készülék tartályát és a vízforgató 

tölcsért 3 havonta ajánlott 

karbantartani. Részletes 

útmutatóért nézze meg Youtube 

videónkat, melyet a QR code 

beolvasásával is elérhet. 

https://www.youtube.com/watch?v=xKCFKXt-FII&t=6s 

 



 

6. Tisztítási információk 

A vízkő lerakódások rendszeres eltávolítása feltétlenül szükséges. Tisztítsa meg 

a készüléket vízzel vagy egy enyhén mosószeres szivaccsal, puha ronggyal. Ne 

használjon oldószert tartalmazó anyagokat, súrolószereket vagy éles 

tárgyakat! 

7. Figyelem 

A balesetveszély elkerülése érdekében a készülék és az a kapcsolódó tápegység 

gyermekektől távol tartandó. A működő készülék tápegysége még véletlenül se 

kerüljön gyerek kezébe. Ferde felületen NE működtesse a gépet, mert 

meghibásodáshoz vezet. Ha a tápegység vagy a hozzá tartozó kábel sérült, 

akkor ne működtesse tovább a készüléket. Azonnal forduljon a szervizhez, vagy 

szakemberhez a megfelelő tápegységért.  

 használat közben semmit ne tegyen a készülék tetején található 

szellőzőhöz. 

 mivel az Emmi®-Air a levegő nedvességét fokozhatja, ha már eleve magas 

a szobában a páratartalom, akkor csak alacsony ventiláción használja a 

készüléket. 

 ha hosszabb ideig nem használja a készüléket, vagy szállítani szeretné, 

akkor ürítse ki az alsó tartályt és egy puha ruhával törölje szárazra a 

nedves részeket. 

Zárja ki a vízcseppek bejutását a készülék felső részébe. Ha vizes az Emmi®-Air 

felső része a vízcsere alkalmával, akkor függőlegesen vagy enyhén ferdén tegye 

le például egy törülközőre. Semmi esetre se fordítsa fejre a készüléket, mert a 

víz a készülék testbe folyva megrövidítheti az élettartamát! 

8. További információk 

Illatosító olajjal használható. Kizárólag vízzel tölthető meg a tartály a 

meghibásodás elkerülése érdekében! 



 

9. Garancia 
A készülékre a gyártó biztosít 2 év garanciát. Az esetleges hibákat javítás vagy 

csere útján orvosolja a gyártó, a saját belátása szerint. A garancia érvényét 

veszti, ha a készüléket nem a használati útmutatóban foglaltak szerint kezelik. A 

garancia akkor is elvész, ha a készülék egy részét vagy teljes egészét szétszedik, 

megbontják vagy a hivatalos szakszervizen kívül bárki bármely részét szereli, 

javítja. A jelen záradék alapján tett bármely követeléssel az eladóhoz kell 

fordulni, és a vásárlást igazoló dokumentummal kell igazolni. Az eladó 

tájékoztatja a vevőt a teendőkről. A hivatalos eljárás az, hogy a forgalmazó 

rögzít egy hibajegyet a termékhez és gondoskodik a készülék gyártónak történő 

visszajuttatásáról. A vevőnek szállítási költségei lehetnek. 
 


