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Vandens rezervuaras  
 
vandens lygio indikatorius 
 
rankenėlė 
 
nukalk. kasetė 

šepetėlis membranai valyti 
dangtelis 
jonizuota lazdelė garinimo etrmė 

 
Adapteris    membrana 

Mėlynos lemputės įjungimas-išjungimas  
 kvapų skyrelis 

Įjungimo rankenėlė vieta kvapų skyreliui 
Pagrindinis korpusas 

 
SAUGUMO PRIEMONĖS 

 
• Atidžiai perskaitykite saugumo instrukcijas prieš naudodamiesi prietaisu ir laikykite jas 

saugioje vietoje.  
• Įjunkite aparatą į kintamą srovę kaip nurodyta instrukcijoje žemiau.  
• Neleiskite aparatu naudotis asmenims, nesusipažinusiems su naudojimo instrukcijomis, 

vaikams, paveiktiems vaistų, alkoholio, narkotinių medžiagų ar leisti jiems tai daryti tik 
prižiūrint kitam asmeniui.  

• Niekada nenaudokite aparato esant jo gedimui ar pajungimo laido pažeidimams, po trumpo 
sujungimo ar jei aparatas buvo išardytas.  

• Naudokite tik pilnai surinktą aparatą.  
• Elektros prietaisus gali taisyti tik kvalifikuotas elektrikas. Neteisingas taisymas gali būti 

pavojingas naudotojui. Aparatas turi būti naudojamas tik naudojimo instrukcijoje 
numatytam tikslui. Naudojimas kitiems nenumatytiems tikslams gali sukelti pavojų 
sveikatai ir gyvybei.  

• Niekada neleiskite vaikams žaisti su elektros prietaisais be suaugusiųjų priežiūros.  
• Išjunkite prietaisą iš elektros srovės jungiklio: 
- pildami vandenį; 
- prieš valdydami ar taisydami; 
- prieš išardant; 
- pernešant aparatą į kitą vietą; 
• Pastatykite oro drėkintuvą ant sauso ir lygaus paviršiaus.Nedėkite drėkintuvo ant grindų ar 

prie šildymo šaltinio.  
•  Nepilkite vandens į garų išėjimo angą. 
• Niekada netraukite laido iš elektros srovės jungiklio drėgnomis rankomis. 
• Niekada nedėkite pagrindinės aparato dalies į vandenį ar kitus skysčius.  
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APARATO ĮJUNGIMAS 
 
 

1. Nuimkite plastikinį maišelį ir įdėkite kištuką, koks naudojamas Jūsų šalyje.  
 
2.  paveikslėlyje.  
3. Padėkite rezervuarą ant įrenginio pagrindo.  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
3. Įdėkite nukalkinimo kasetę į vandens rezervuarą (prieš naudodami pamirkykite ją 24 val. ) 
4.    Padėkite aparatą kambaryje netiesiogiai ant grindų, kad arti nebūtų šildytuvų ar kitų šilumos 
šaltinių. 
5 Garų išejimo anga netui būti nukreipta į augalus ar kitus objektus.  
6 Įsitikinkite, kad vandens rezervuare nėra pašalinių daiktų.  
7 Pripildykite rezervuarą švariu, šaltu vandeniu iš čiaupo(ne karštesniu nei 40 laipsnių). Gerai 

uždėkite rezervuaro dangtelį.  
8 Prieš naudojimą mineralinių nuosėdų šalinimo kasetę 24 valandas palaikykite vandenyje.   
9 Mineralinių nuosėdų šalinimo kasetė turi būti keičiama kas 2-3 mėnesius.  
10 Įjungus aparatą pilnu drėkinimo pajėgumu jis veiks praėjus 10-15 minučių. 

 
DĖMESIO! 
Vandens rezervuare yra mineralinių nuosėdų šalinimo kasetė. Ją reikia keisti kas 2-3 
mėnesius. Jei vanduo labai kietas, kasetę gali prireikti keisti anksčiau. Baltos dulkės apie 
įrenginį yra ženklas, kad kasetė yra tuščia ir ją reikia pakeisti. Tuo atveju, jei baltos aplink 
drėkintuvą susikaupia baltos nuosėdos pakeitus mineralinių nuosėdų kasetę nauja, 
patikrinkite, ar tikrai naudojate neišvalytą vandenį. Jei vanduo prieš pilant jį į oro drėkintuvą 
yra nukalkinamas, apie oro drėkintuvą kaupsis druskos nuosėdos.  
 
MINERALINIŲ NUOSĖDŲ ŠALINIMO KASETĖS PAKEITIMAS 
 
Apverskite rezervuarą žemyn ir atidarykite dangtelį. Kasetė yra pritvirtinta prie dangtelio. 
Atsukite mineralinių nuosėdų kasetę prieš laikrodžio rodyklę ir pakeiskite nauja.  
 

 
ĮJUNGIMO/IŠJUNGIMO MYGTUKAS IR GARŲ IŠLEIDIMO REGULIAVIMAS 

 
Pasukite dešinę rankenėlę pagal laikrodžio rodyklę, jis įsijungs ir taip pat bus reguliuojamas garų 
išleidimo lygis nuo žemo iki aukšto.  
 

Drėgmės lygio reguliavimas 
 

2. Pripildykite rezervuarą vandeniu. Nepiklikte 
vandens iš viršaus, tik taip kaip parodyta 
paveikslėlyje. 
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Reikalingas drėgmės lygis nustatomas pasukant dešinę rankenėlę pagal laikrodžio rodyklę. Prieš 
laikrodžio rodyklę pasukdami rankenėlę sumažinsite garų lygį.  Vandens lygio indikatorius parodo, 
kiek vandens yra vandens rezeruvare. Pasibaigus vandeniui, užsidega raudona lemputė ir mirksi.  
Mėlyna apšvietimo lemputė gali būti įjungiama ir išjungiama pagal poreikį. Ji yra aparato galinėje 
pusėje.  
 
 

KVAPŲ SKYRELIS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VALYMAS/PRIEŽIŪRA 
 

• Įšjunkite aparatą ir ištraukite iš el. lizdo prieš valydami.  
• Reguliariai plaukite vandens bakelį ir rezervuarą. Naudokite tik vandenį, 

nenaudokite jokių dezinfekavimo priemonių.  
• Reguliariai naudokite nukalkinimo priemones nuosėdoms pašalinti nuo kalkėmis 

apsinešusios ertmės. Atidžiai išskalaukite nukalkinimo priemones daug kartų.   
 

DĖMESIO 
• Pasistenkite, kad į pagrindinio korpuso dalį nepatektų vandens.  
• Išvalykite vidines dalis sausu skudurėliu. Nevalykite plastikinių dalių spiritu, langų 

valikliu, skiedikliu ar šveitimui skirtu audiniu.  
• Membranai valyti naudokite tik šepetėlį . Tai darykite kartą per savaitę.  
• Kartą per savaitę pakeiskite oro drėkintuvo vandenį. 
 

LAIKYMAS 
 

Išvalykite oro valytuvą kaip nurodyta aukščiau ir gerai jį išdžiovinkite. Patartina laikyti 
dėžėje. Nelaikyti aukštoje temperatūroje.  
 

TECHNINIAI DUOMENYS 
 
El. įtampa-100-240VAC/50-60Hz 
El. energijos sunaudojimas:20120W (kaitinant vandenį) 
Išgarinimo kiekis: 300 g/val.  
Rekomenduojama patalpoms: iki 50 m2 
Talpa: 3,5 litrai 
Svoris (tuščio): 1,8 kg 
Išmatavimai: 240x120x263 mm 
Triukšmas: <25dB(A) 

 
 

Galinėje  pagrindinio įrenginio korpuso 
pusėje yra skyrelis kvapams. Norėdami išimti 
kvapų skyrelį trumpai paspauskite jį pirmyn. 
Pilkite eterinį aliejų, kvapus tiesiogiai ant 
vilnonės pagalvėlės. Nepilkite šių skysčių 
tiesiogiai į kvapų skyrelį. Nepilkite eterinių 
aliejų, kvapų tiesiogiai į vandens rezervuarą! 
Tai pažeis plastikines dalis ir nebus taikoma 
garantija. 
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GARANTIJA 
 
Oro drėkintuvo garantija-24 mėn.Prašau susisiekti su pardavėju tuo atveju, jeigu,  nežiūrint į 
tai, kad naudojotės aparatu pagal instrukcijas, Jūsų drėkintuvas neveikia. Atliekant garantinį 
remontą Jūs turite pateikti pirkimo dokumentus. Jonizuotą sidarbo lazdelę keiskite kartą per 
metus, ji palaiko vandens skaidrumą, naikina 650 rūšių bakterijų ir virusų.  
 

GEDIMŲ IEŠKOJIMAS 
 

Problema Galima priežastis Ką daryti 
Drėkintuvas neveikia Neįjungtas el. laidas  Įjunkite el. laidą 

 Vandens rezervuare nėra 
vandens 

Pripildykite į rezervuarą 
vandens 

Nekyla garai  Nustatytos drėgmės lygis 
žemesnis nei esamas 

Padidinti drėgmės lygo 
nustatymą 

 Užsikimšusi nukalkinimo 
kasetė 

Pašalinkite 2-3 šaukštus 
granulių, pamirkykite 

nukalkinimo kasetę 24 val. 
 Plovimo ar nukalkinimo 

skysčio likučiai 
Išskalaukite švariu vandeniu 

Kyla silpni garai Vandens temperatūra yra 
žema 

Nustatykite maksimalų garų 
lygį ir po 10 

min.drėkintuvas tinkamai 
dirbs 

 Mineralinės nuosėdos ant 
plėvėlės 

Nuvalykite 
membrane plėvėlės 

Nėra garų, jie tik 
formuojasi garintuvo 

viduje 

Oro filtras aparato gale 
yra užterštas 

Išvalykite oro filtrą 

Baltos nuosėdos apie oro 
drėkintuvą 

Baigėsi mineralinių 
nuosėdų šalinimo kasetė 

Įdėkite naują kasetę ar 
pakeiskite granules. 

 
 
Įrenginys atitinka ES reikalavimus  
2006/95/EG elektros saugumo reikalavimus  
2004/108/EG elektromagnetinis suderinamums 
2011/65/EU tam tikrų nuodingų medžiagų naudojimo ir elektros įrangos apribojimų 
2002/96/EG dėl elektros ir elektronikos atliekų  
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