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Naudojimo instrukcija 
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Pratarmė
Sveikiname pasirinkus „Ultrasonic Humidifier U7145 / U7147“!

Tinkamas naudojimas:
Prietaisą galima naudoti tik norint drėkinti vidaus patalpų 
orą.

Ar žinote, kad sausas oras patalpose:
• Džiovina gleivines, dėl jo skirsta lūpos ir peršti akis?
• Didina infekcijų ir kvėpavimo takų ligų tikimybę?
• Sukelia nuovargį ir blogina susikaupimą?
• Sukelia stresą naminiams gyvūnams ir augalams?
• Didina dulkių formavimąsi ir sintetinio pluošto me-

džiagų, kilimų ir laminuotų grindų elektrostatinį krūvį?
• Kenkia mediniams baldams ir labiausiai parketinėms 

grindims?
• Išderina muzikos instrumentus?

Pagrindinė informacija
Komfortiškas vidaus patalpų oras būna 40–60 % santy-
kinės drėgmės. Jūsų prietaisas automatiškai kontroliuoja 
drėgmės lygį pagal pasirinktus nustatymus. Kai oras per 
sausas, prietaisas automatiškai įsijungia. Pasiekus norimą 
santykinės drėgmės lygį, jis automatiškai išsijungia.

Saugos nurodymai
• Prieš pradėdami naudoti prietaisą, atidžiai perskaitykite 

naudojimo instrukciją ir laikykite ją, kad prireikus galė-
tumėte pasinaudoti.

• Prietaisą junkite tik į KS elektros tinklą, atitinkantį len-
telėje nurodytą įtampą.

• Prietaisą naudokite tik vidaus patalpose ir tik pagal 
techninėje specifikacijoje nurodytus parametrus. Prie-
taisą naudojant ne pagal numatytą paskirtį, gali kilti 
rimtas pavojus sveikatai ar gyvybei.

• Vaikai nesuvokia galimo elektrinių prietaisų pavojaus. 
Todėl visada prižiūrėkite netoli prietaiso esančius vai-
kus (1 pav.).

• Su naudojimo instrukcija nesusipažinusiems asme-
nims, taip pat vaistų, alkoholio ar narkotikų veikia-
miems asmenims draudžiama naudoti prietaisą arba 
leidžiama naudoti tik juos prižiūrint.

• Niekada nenaudokite prietaiso, jei jis arba maitinimo 
laidas pažeistas (2), jei prietaisas sugenda, buvo nu-
mestas (3) arba kitaip pažeistas.

• Naudokite tik visiškai surinktą prietaisą.
• Elektros prietaisų remontą gali atlikti tik kvalifikuoti 

techninės priežiūros specialistai (4). Dėl netinkamai at-
liktų remonto darbų gali kilti rimtas pavojus naudotojui.

• Prieš pildydami ar išpildami vandens bakelį, prieš 
valydami, surinkdami ar išmontuodami atskiras dalis ir 
perstatydami prietaisą, išjunkite iš elektros tinklo.

• Prietaisui veikiant, nekiškite rankų į inhaliatoriaus vidų. 
Aukšto dažnio virpesiai įkaitina membraną. 

• Netraukite kištuko iš kištukinio lizdo už laido ar šlapio-
mis rankomis.

• Prietaisą statykite ant sauso, lygaus paviršiaus (5). 
• Nestatykite prietaiso ant grindų ar prie pat šildytuvo. 

Jei migla kontaktuoja su grindimis dar iki galo neišga-
ravusi, ji gali pažeisti paviršių (6). Mes neprisiimame 

atsakomybės už nuostolius dėl neteisingo prietaiso 
pastatymo.

• Prietaisą reikia statyti pakeltą (7), pvz., ant stalo, komo-
dos ir pan.

• Nepilkite vandens į miglos išleidimo angą.
• Nenardinkite prietaiso korpuso į vandenį ar kitus 

 skysčius.
• Prietaisą statykite taip, kad jo lengvai nenuverstumėte 

(8).
• Nenaudojamą prietaisą visada išjunkite iš elektros 

 tinklo.
• Netieskite maitinimo laido po kilimu ar kitais daiktais. 

Prietaisą statykite taip, kad neužkliūtumėte už maiti-
nimo laido.

• Nenaudokite prietaiso aplinkoje, kurioje yra degių 
 medžiagų, dujų ar garų.

• Nepalikite prietaiso lietuje ir nenaudokite drėgnose 
vietose.

• Nekiškite į prietaisą pašalinių daiktų.
• Oro įsiurbimo ir miglos išleidimo anga negali būti 

 užstota.
• Nesėdėkite, nestovėkite ir nedėkite jokių sunkių daiktų 

ant prietaiso.
• Norėdami, kad drėkintuvas veiktų saugiai ir tinkamai, 

jame naudokite tik švarų, neužterštą, šaltą, šviežią 
vandentiekio vandenį. Jei naudojamas vanduo yra už-
terštas arba jei nežinote, ar jį saugu naudoti, naudokite 
distiliuotą vandenį. Be to, drėkintuvą patartina valyti ir 
prižiūrėti laiku, kaip nurodyta šioje instrukcijoje.

• Kvepalai, tokie kaip eteriniai aliejai, vandens kondicio-
nieriai ir kvėpikliai, pažeidžia prietaisą! Prietaisams, 
kurie pažeisti dėl tokių priedų naudojimo, gamintojo 
garantija netaikoma.

• Aukšto dažnio vibracijos žmonėms ir gyvūnams nesi-
girdi, todėl yra visiškai saugios.
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Prietaiso aprašymas

Membrana

Miglos išleidimo anga 
(pasukama)

Garinimo kamera

Vandens bakelis

Šepetėlis

Mineralų kiekį mažinanti kasetė

Korpusas

Valdymo skydelis

Vandens bakelio dangtelis

Inhaliatoriaus erdvė

Vandens bakelio pildymas
Prieš išimdami vandens bakelį, visada išjunkite 
prietaisą. Prietaisui veikiant, nekiškite rankų į 
inhaliatoriaus vidų!

Norėdami, kad drėkintuvas veiktų saugiai ir 
tinkamai, jame naudokite tik švarų, neužterštą, 
šaltą, šviežią vandentiekio vandenį. Jei naudo-

jamas vanduo yra užterštas arba jei nežinote, ar jį saugu 
naudoti, naudokite distiliuotą vandenį.
 
Nenaudokite prietaiso, jei vandens bakelis tuščias! Jei van-
dens kiekis pasiekia mažiausią lygį, prietaisas išsijungia 
savaime. 

• Patikrinkite, ar vandens bakelyje nėra pašalinių objektų.
• Nusukite vandens bakelio dangtelį (11). Į vandens 

bakelį įpilkite šviežio, šalto vandentiekio vandens (12). 
Tvirtai uždarykite vandens bakelio dangtelį! Uždėkite 
vandens bakelį ant pagrindo (13). Į vandenį nepilkite 
jokių priedų (14)!

• Įkiškite kištuką į kištukinį lizdą ir įjunkite prietaisą (15). 

Išpakavimas
• Atsargiai išimkite prietaisą iš dėžės.
• Išimkite prietaisą iš plastikinio maišo.
• Atkreipkite dėmesį į informacinėje lentelėje nurodytą 

elektros maitinimo įtampą.
• Jei nenaudojate prietaiso ištisus metus, laikykite jį 

originalioje pakuotėje.

Įjungimas
Išrinkite prietaisui geriausią vietą:
• Prietaiso nestatykite prie pat radiatoriaus ar ant šil-

domų grindų. Miglos drėgmė gali pažeisti grindų pavir-
šių (6 ir 7) (žr. saugos nurodymus).

• Miglos išleidimo anga neturi būti atsukta tiesiai į 
augalus ar kitus daiktus. Palikite mažiausiai 50 cm 
atstumą (10).

• Prieš naudodami mineralų kiekį mažinančią kasetę, 
pamerkite ją dubenyje vandens mažiausiai 24 valan-
das. Siekiant didžiausio efektyvumo, granulės turi įgerti 
vandens.

• Mineralų kiekį mažinančią kasetę reikėtų keisti vi-
dutiniškai kas 2–3 mėnesius. Atsižvelgiant į vandens 
kietumą, šie intervalai gali būti trumpesni ar ilgesni.

• Apie vandens bakelio pildymą skaitykite skyriuje 
„ Vandens bakelio pildymas“ (12).

• Uždėkite vandens bakelį ant pagrindo (13).
• Įkiškite kištuką į kištukinį lizdą ir įjunkite prietaisą įjun-

gimo / išjungimo jungikliu (15).
• Prietaisas pradės veikti visu pajėgumu, praėjus maž-

daug 10–15 minučių po įjungimo.
• Patikrinkite, ar maitinimo laidas nėra prispaustas (9). 

Nenaudokite prietaiso, jei maitinimo laidas pažeistas (2).

Sidabro jonų lazdelė®
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Vandens kokybės palaikymas 
Sidabro jonų lazdelė išnaudoja antimikrobines sidabro sa-
vybes ir vieną sezoną padeda išlaikyti geriausią vandens 
kokybę visuose „BONECO“ drėkintuvuose. Sidabro jonų 
lazdelė pradeda veikti iškart po sąlyčio su vandeniu – net 
jei prietaisas išjungtas. Sidabro jonų lazdelė specialiai skirta 
naudoti drėkintuvuose. Sidabro jonų lazdelės padėtis prie-
taise parodyta 16 pav. Prietaisui veikiant, nekiškite rankų į 
inhaliatoriaus vidų. Pirmiausia išjunkite prietaisą. 

Nenaudokite priedų
NEGALIMA naudoti vandens priedų (pvz., eterinių aliejų, 
kvepalų, vandens kondicionierių ir pan.)! Netgi naudojant 
mažą kiekį gali būti pakenkta bakelio medžiagai. Medžiaga 
netinkama naudoti su tokiais priedais. Gali pakakti vieno 
lašo, kad pažeistumėte vandens bakelį, ir prietaisas nebe-
tiktų naudojimui. Prietaisams, kurie pažeisti dėl tokių priedų 
naudojimo, gamintojo garantija netaikoma.
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C)  Tuščio vandens bakelio rodmuo 
( raudonas)

Permatomame vandens bakelyje vandens lygis aiškiai 
matomas. Kai vandens bakelis tuščias, prietaisas apie tai 
informuoja. Apšviečiamas raudonas rodmuo (C simbolis). 
Išsamiau aprašyta skyriuje „Vandens bakelio pildymas“. 
Raudonas C simbolis gali likti apšviestas kelias sekundes 
ir pripylus vandens bakelį, kol vandens pribėga į pagrindą.

A) Įjungimo / išjungimo jungiklis
Sukant jungiklį pagal laikrodžio rodyklę, prietaisas įjungia-
mas, ir tuo pačiu metu reguliuojama miglos išleidimo galia 
nuo mažos iki didelės.

B) Drėgmėmatis (drėgmės lygio nustatymas)
Norimą drėgmės lygį galima nustatyti sukant jungiklį pagal 
laikrodžio rodyklę. Rekomenduojama 40–60 % santykinė 
drėgmė. Šį lygį galite nustatyti sukdami jungiklį, kol jis at-
sidurs maždaug vertikalioje padėtyje. Matavimo tikslumas 
yra +/- 5 %. Jei drėgmės lygis viršija nustatytąją, prietaisas 
išsijungia. Jei jungiklis nusuktas iki pat galo į dešinę pusę, 
prietaisas neišsijungs. Taip įjungiama nuolatinio drėkinimo 
funkcija.

U7145 veikimas

A

B

C
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D)  Miglos išleidimo ir garintuvo galios 
valdymas

Kelis kartus spausdami D mygtuką, galite kontroliuoti mi-
glos išleidimo galią. H simbolis rodo, kurį iš trijų lygių (že-
mas / vidutinis / aukštas) pasirinkote.

E) Naudojimas su pašildymu
E mygtukas naudojamas pašildymo įjungimui ir išjungimui 
(užsidega I simbolis). Tada, prieš patekdamas į inhaliatorių, 
vanduo pašildomas iki 80 °C temperatūros.  Pagrinde esan-
čiam vandeniui pašilti prireikia apie 10–15 minučių. Tada iš 
inhaliatoriaus skleidžiama migla būna komfortiškos 40 °C 
temperatūros. Pagrindinis privalumas tas, kad nesumažėja 
patalpos temperatūra, be to, taip geriau išlaikoma vandens 
kokybė. 

F) Automatinis / budėjimo režimas
Automatinį ir budėjimo režimą galima įjungti F mygtuku. 
Paspaudus mygtuką vieną kartą, įjungiamas automatinis 
veikimas (ekrane rodomas J simbolis), palaikantis opti-
malią drėgmę pagal temperatūrą. Kontrolė vykdoma regu-
liuojant išleidimo kiekį ir nustatytą norimą vertę. Jei įjungta 
budėjimo funkcija (ekrane rodomas K simbolis), drėgmė 
50–65 %; veikimo laikas automatiškai nustatomas 6 valan-
doms; įjungiamas pašildymas.  Be to, išleidžiamos miglos 
kiekis taip pat priklauso nuo skirtumo tarp nustatytos ir 
esamos vertės. 
Drėgmėmačio ir miglos išleidimo galios šiais režimais keisti 
negalima. Paspaudus B arba D mygtuką, automatinis ir bu-
dėjimo režimas išjungiamas.

G) Laikmačio rodmuo

H) Miglos išleidimo galios rodmuo

I) Pašildymo rodmuo

J) Automatinio režimo rodmuo

A) Įjungimas / išjungimas
Prietaisą išjunkite spausdami A mygtuką. Šis mygtukas taip 
pat naudojamas norint atstatyti valymo rodmenį (palaikius 
nuspaustą).

B)  Drėgmėmatis (iš anksto nustatytas 
drėgmės lygis)

Spausdami B mygtuką, galite nustatyti norimos drėgmės 
lygį procentais.  Rekomenduojama 40–60 % santykinė 
drėgmė. Matavimo tikslumas yra +/- 5 %.  Jei drėgmės 
lygis viršija nustatytąją, prietaisas išsijungia. Nustatymo 
metu rodoma norima vertė (DESIRED (liet. NORIMA) sim-
bolis).  Po kelių sekundžių ekranas automatiškai pradeda 
rodyti esamos santykinės drėgmės vertę (CURRENT (liet. 
ESAMA) simbolis). 

C) Laikmatis
C mygtuku galima nustatyti veikimo laiką, reguliuojamą 
nuo 1 iki 8 valandų intervalais, arba nuolatinį drėkinimą 
(CO). G simbolis rodo nustatytą (1 h/2 h/3 h/4 h/5 h/6 h/7 
h/8 h/CO) veikimo laiką. Po kelių sekundžių ekranas auto-
matiškai pradeda rodyti esamos santykinės drėgmės vertę.

U7147 veikimas K) Budėjimo režimo rodmuo

L) Tuščio vandens bakelio rodmuo
Permatomame vandens bakelyje vandens lygis aiškiai ma-
tomas.  Be to, prietaisas parodo ekrane (L), kada būtina 
papildyti vandens bakelį. 
Išsamiau aprašyta skyriuje „Vandens bakelio pildymas“. 
L simbolis gali likti apšviestas kelias sekundes ir pripylus 
vandens bakelį, kol vandens pribėga į pagrindą.

M) Valymo rodmuo
Jei ekrane pasirodo M simbolis ir užrašas „CLEAN“ (liet. 
IŠVALYKITE), prietaisą reikia išvalyti pagal gamintojo reko-
mendacijas. Atsižvelgiant į naudojimą, šis simbolis automa-
tiškai rodomas kas 2 savaites. Jo rodymą galima atšaukti, 
apie 10–15 sekundžių palaikius nuspaustą A mygtuką.

D
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Valymas / priežiūra 
Prieš išimdami vandens bakelį, visada išjunkite 
prietaisą. Prietaisui veikiant, nekiškite rankų į 
inhaliatoriaus vidų!

• Prieš valydami, išjunkite prietaisą (17) ir ištraukite kiš-
tuką iš kištukinio lizdo (18).

• Reguliariai, kartą per savaitę, valykite vandens bakelį ir 
inhaliatorių (naudokite tik vandenį be ploviklių) (19).

• Reguliariai nukalkinkite vandens pagrindą naudodami 
parduotuvėse parduodamas nukalkinimo medžiagas 
(20). Kruopščiai gausiu vandens kiekiu išskalaukite 
nukalkinimo priemonę.

• Norėdami išimti miglos išleidimo angą (21): pasukite 
angą į kairę arba į dešinę pusę. Sulygiuokite ant išlei-
dimo angos esančią rodyklę su rodykle, esančia šalia 
miglos išleidimo angos. Sulygiavus rodykles, patraukite 
miglos išleidimo angą.

20

19

21

17

18
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Svarbu
• Pasirūpinkite, kad į apatinę korpuso dalį nepatektų 

vandens (22).
• Vidines dalis nuvalykite minkštu audeklu. Nenaudokite 

tirpiklių ar agresyvių valymo priemonių (23).
• Membraną valykite tik šepetėliu (24). Ši procedūra turi 

būti atliekama kas savaitę.
• Vandenį bakelyje keiskite mažiausiai kartą per savaitę.

23

22 24
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•  Ištraukite plastikinį puodelį ir rožinę polistireno dalį iš 
kasetės (33) ir pasilikite kitam kartui (pakete yra 3 pa-
pildymo maišeliai) (34).

• Uždarykite dangtelį (35).
• Prieš naudodami mineralų kiekį mažinančią kasetę, 

pamerkite ją dubenyje vandens mažiausiai 24 valandas 
(38). Siekiant didžiausio efektyvumo, granulės turi įgerti 
vandens.

• Tada prisukite kasetę prie vandens bakelio dangtelio 
(39). Tvirtai užsukite bakelio dangtelį! Uždėkite vandens 
bakelį ant pagrindo (40).

B būdas: Pakeiskite visą kasetę
• Nuimkite vandens bakelį nuo pagrindo ir atsukite van-

dens bakelio dangtelį (25).
• Mineralų kiekį mažinanti kasetė yra prisukta prie 

vidinės bakelio dangtelio dalies. Nusukite dangtelį nuo 
kasetės sukdami prieš laikrodžio rodyklę (26). Svarbu: 
NEIŠMESKITE bakelio dangtelio!

• Išmeskite seną kasetę (36).
• Išpakuokite naują kasetę (37).
• Prieš naudodami naują mineralų kiekį mažinančią ka-

setę, pamerkite ją dubenyje vandens mažiausiai 24 va-
landas (38). Siekiant didžiausio efektyvumo, granulės 
turi įgerti vandens.

• Tada prisukite kasetę prie vandens bakelio dangtelio 
(39). Tvirtai užsukite bakelio dangtelį! Uždėkite vandens 
bakelį ant pagrindo (40).

Mineralų kiekį mažinančios kasetės 
keitimas

Prieš išimdami vandens bakelį, visada išjunkite 
prietaisą. Prietaisui veikiant, nekiškite rankų į 
inhaliatoriaus vidų!

Kasetę būtina keisti kas 2–3 mėnesius. Jei vanduo labai 
kietas, gali prireikti keisti kasetę anksčiau. Baltos nuosėdos 
prietaise – tai ženklas, kad reikia keisti kasetę. Jei, pakeitus 
kasetę, ir toliau formuojasi baltos nuosėdos, įsitikinkite, ar 
naudojamas vanduo nėra apdorotas. Jei vanduo prateka 
pro buitinę nukalkinimo sistemą prieš naudojant prietaise, 
jame kaupsis druskos.

A būdas: Pakeiskite granules
• Nuimkite vandens bakelį nuo pagrindo ir atsukite van-

dens bakelio dangtelį (25).
• Mineralų kiekį mažinanti kasetė prisukama prie vidinės 

dangtelio pusės. Nusukite dangtelį nuo kasetės sukdami 
prieš laikrodžio rodyklę (26). Svarbu: NEIŠMESKITE ba-
kelio dangtelio!

• Atidarykite kasetę (27).
•  Išmeskite jos turinį (granules) į šiukšlių dėžę (28). Dė-

mesio! Jei granules išbersite ant grindų, jos pasidarys 
slidžios!

•  Įdėkite komplekte esančią rožinę polistireno dalį į ka-
setės vidurį. Nestumkite iki pat dugno, kadangi vėliau 
bus sunkiau išimti (29).

•  Supilkite vieno papildymo maišelio turinį į plastikinį 
puodelį, kuris būna kartu su papildymo paketu (30).

•  Uždėkite tuščią kasetę su kamščiu ant plastikinio puo-
delio vidurio (31).

•  Apverskite plastikinį puodelį ir kasetę ir sukratykite 
visas granules į kasetę (32).

25
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27 28
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Prietaiso laikymas nenaudojant ilgesnį 
laiką
Išvalykite prietaisą, kaip anksčiau aprašyta, ir palikite iš-
džiūti. Geriausia prietaisą laikyti jo originalioje dėžėje, sau-
soje vietoje, atokiai nuo aukštos temperatūros šaltinių.

Utilizavimas
Sudėvėtą prietaisą grąžinkite pardavėjui, kad jį 
tinkamai utilizuotų. Informacijos apie kitus bū-
dus, kaip utilizuoti prietaisą, galite gauti miesto 
arba rajono valdžios atstovybėse.

Garantija
Garantijos sąlygas nurodo mūsų atstovai pardavimo šalyse. 
Jei, nepaisant griežtos kokybės kontrolės, jūsų prietaisas 
vis dėlto turi defektų, susisiekite su pardavėju. Norėdami 
pasinaudoti garantinės priežiūros paslaugomis, turite pa-
teikti pirkimo čekio originalą. Elektros prietaisų remontą 
turi atlikti tik specialistai. Dėl netinkamo remonto kyla rim-
tas pavojus prietaiso naudotojams ir gali būti netaikoma 
 garantija.

U7145 techninės specifikacijos

Maitinimo srovės įtampa 230 V ~ 50 Hz
Energijos sąnaudos 22 W / 39 W
Drėkinimo galia  400 g/val.
Tinka patalpoms iki 60 m2 / 150 m3

Vandens talpa 5,0 litrai
Matmenys 240 x 260 x 310 mm
Svoris (tuščio prietaiso) 3,0 kg
Darbinio triukšmo lygis < 25 dB (A)
Priedai  Mineralų kiekį mažinanti kasetė 7531 
 Sidabro jonų lazdelė A7017

U7147 techninės specifikacijos

Maitinimo srovės įtampa 230 V ~ 50 Hz
Energijos sąnaudos 27 W / 42 W / 120 W*
Drėkinimo galia 400 / 550 g/val.*
Tinka patalpoms iki 60 m2 / 150 m3

Vandens talpa 5,0 litrai
Matmenys 240 x 260 x 310 mm
Svoris (tuščio prietaiso) 3,0 kg
Darbinio triukšmo lygis < 25 dB (A)
Priedai  Mineralų kiekį mažinanti kasetė 7531 
 Sidabro jonų lazdelė A7017 

* naudojant su pašildymu iki 80 °C

Problema Galima priežastis Ką daryti

Prietaisas neveikia Neįkištas maitinimo laido kištukas Įkiškite maitinimo laido kištuką į kištukinį lizdą

 Bakelyje nėra vandens  Pripilkite į bakelį vandens 
 (apšviestas vandens lygio rodmuo) 

Neišleidžiama migla  Norimas drėgmės lygis žemesnis  Padidinkite drėgmės vertę 
 negu esamas

 Valiklio nuosėdos  Išskalaukite švariu vandeniu

Išleidžiama mažai miglos Per žema vandens temperatūra  Nustatykite didžiausią miglos išleidimo 
galingumą. Po 10 minučių prietaisas 
vėl veiks tinkamai.

 Mineralų nuosėdos ant membranos  Nuvalykite membraną

 Išeikvota mineralų kiekį mažinanti kasetė  Pakeiskite mineralų kiekį mažinančią kasetę 
arba granules

Trikčių šalinimas

Prietaise susikaupusios baltos 
nuosėdos


