
Sveikiname išsirinkus ultragarsinį Boneco U7141, U7142! 
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SUDĖTINIŲ DALIŲ APRAŠYMAS 
 
 
                                                  Garų paskirstytojas 
 
  
                              
                                                   Vandens rezervuaras 
 
                Garinimo ertmė 
  
 
 
 
  
           Nukalkinimo kasetė Šepetėlis 
 
                                   Vandens rezervuaro dangtelis 
                                                                                                                                                                                 Vandens talpykla 
 Valdymo skydelis Membrana 
 
 
 
 Oro ėmiklis 
 
                                                               Padas                                                                                                             El. Laidas 
 
 
 

BENDRA INFORMACIJA 
 

 Patogiausia aplinka namuose yra tada, kai santykinis drėgmės lygis yra 40-60%. Jūsų drėkintuvas automatiškai 
 kontroliuoja drėgmės lygį pagal nustatytus parametrus. Tuo atveju, jei kambaryje per sausa, drėkintuvas automatiškai 
 įsijungs. Kai pasiekiamas reikalingas drėgmės lygis, jis išsijungia.  

  
 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, asmenims, 

paveiktiems vaistų, alkoholio, narkotinių medžiagų ar leisti jiems tai daryti tik prižiūrint kitam asmeniui.  
 Niekada nenaudokite aparato jam sugedus ar esant 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. 
 Nedėkite į vandenį jokių priedų (kvapų, aliejų ir pan.) 
 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 

 
 Prieš naudojimą, mineralinių nuosėdų šalinimo kasetę palaikykite vandenyje 24 valandas.  
 Įsitikinkite, ar vandens rezervuare nėra pašalinių daiktų.  
 Pripildykite rezervuarą švariu, šaltu vandeniu iš čiaupo(ne karštesniu nei 40 laipsnių). Gerai uždėkite rezervuaro 

dangtelį.  
 Padėkite aparatą kambaryje netiesiogiai ant grindų, kad arti nebūtų šildytuvų ar kitų šilumos šaltinių. 
 Garų išejimo anga netui būti nukreipta į augalus ar kitus objektus.  
 Įjungus aparatą pilnu drėkinimo pajėgumu jis veiks praėjus 10-15 minučių. 
  Mineralinių nuosėdų šalinimo kasetė turi būti keičiama kas 2-3 mėnesius. 

 
VALDYMO DISPLĖJUS  7141 -7142 

 

 
         
  

  
  

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

A – Įjungimo, išjungimo ir garų   intensyvumo 
reguliatorius 
 
B - drėgmės lygio reguliatorius 
 
C – šiltų garų jungiklis 
 
D – Vandens lygio indikatorius (užsidega kada 
baigiasi vanduo) 
 
 

A - Įjungimas-išjungimas 
B - Higrostatas (drėgmės lygio  reguliatorius). 
C - Laikmatis 
D - Garų reguliatorius  
E -  Įkaitinimas 
F - Auto/miego režimas 
G - Laiko  režimas 
H - Garo išleidimo režimas 
I  - Įkaitinimo režimas 
J   Automatinis režimas 
K - Miego režimas 
L  - Vandens indikatorius 
M- Valymo indikatorius 
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NAUDOJIMOSI INSTRUKCIJA 
ULTRAGARSINIS ORO VALYTUVAS BONECO 7141 - 7142 

 
A) Įjungtas/Išjungtas 

Spauskite mygtuką (A) įjungti ar išjungti drėkinimą 
 B) Higrostatas/  drėgmėmatis 

Spauskite mygtuką (B) norėdami įjungti drėkinimo režimą. Rekomenduojama santykinė  oro drėgmė yra  40% ir 60%. Kai tik 
pasiekiamas reikalingas drėgmės lygis, oro drėkintuvas išsijungia. Aparatas neišsijungia, jei jis nustatytas nepertraukiamo 
veikimo režimu.  
 C)  Laikmatis 
Jūs galite naudoti mygtuką (C) nustatyti sistemos laiką – juo galima reguliuoti veikimo laiką nuo 1 iki 8 valandų ar 
nepertraukiamu drėkinimo režimu. Simboliu G  pažymėta laiko  trukmė, kurią jūs nusistatote (1 val./2 val./3val./4 val./5val./6 
val./7val./8val.nepertraukiamas režimas). 
 D) Garų išleidimo lygio reguliavimas 
Jūs galite reguliuoti garų išleidimą  paspausdami mygtuką (D) keletą kartų. Šiame ekrane LO/ME/HI (H)  parodyti trys lygiai 
(žemas/vidutinis/aukštas), vieną iš jų galite išsirinkti. 
 E)  Veikimas  su išankstiniu įkaitinimu  
Mygtukas(E) panaudojamas įjungiant  įkaitinimą (ekrane atsiranda simbolis I) arba išjungti. Kai kaitinimas yra įjungtas, prieš 
patekdamas į pulverizatoriaus ertmę vanduo yra įkaitinamas iki 80°C. Išleidžiami garai yra 40°C . Ši sistema naudinga tuo, kad 
neleidžia sumažėti kambario temperatūrai; be to, drėgmė yra palaikoma švariu vandeniu (bakterijos yra sunaikinamos). 
 F)  AUTO/MIEGAS 
Paspaudę  mygtuką  (F) aktyvuosite automatinį ir miego režimą. Automatinio drėkinimo f-ja yra įjungiama paspaudžiant vieną 
kartą (displėjuje atsiranda simbolis J). Patalpa drėkinama optimaliai pagal temperatūrą. Ji reguliuojama pagal garų išleidimo 
kiekį ir iš anksto nustatytą garų išleidimo kiekį. Jei nustatoma miego  funkcija (dislpėjuje atsiranda symbolis K), reikalinga 
drėgmė yra 60%; laikmatis yra automatiškai nustatomas 8 valandoms; įjungiamas įkaitinimas. Be to, garų išleidimas yra 
reguliuojamas priklausomai nuo skirtumo tarp reikalingos  ir esančios drėgmės. 
 L)Vandens  lygis ekrane.  
Permatome vandens rezervuare pamatysite esamą vandens lygį. Pasibaigus vandeniui ekrane užsidega indikatorius L, tada 
rezervuarą reikia pripildyti. 
              M) Valymo indikatorius 
Jeigu ekrane atsirastu simbolis M ir <CLEAN> , tai reikštu , kad prietaisą yra būtina išvalyti .Simbolis pasirodo automatiškai 
kas 2 savaites , priklausomai nuonaudojimo dažnumo. Simboli iš ekrano galima pašalinti palaikius nuspausta mygtuką A 10 -
15sek.  

 
 
 

APARATO VALYMAS 
 

Nuimdami vandens rezervuarą visada išjunkite aparatą iš rozetės. Nelieskite vandens esančio apatinėje aparato              
dalyje jam veikiant! 
 Prieš valydami išjunkite aparatą ir ištraukite kištuką iš el. rozetės. 
 Išvalykite vandens rezervuarą ir aparato pagrindinę dalį. Jei naudojate vandens įkaitinimo funkciją, aparatą 

valykite kas dvi savaites. 
 Reguliariai naudokite nukalkinimo priemonės išvalyti garų susidarymo ertmę . Gerai išskalaukite.  

  DĖMESIO! 
 Nedėkite aparato 

apatinės dalies į 
vandenį! Išvalykite 
vidines dalis minkštu 
audiniu. Nenaudokite 
jokių tirpiklių ar 
abrazyvinių valymo 
priemonių. 

 Membranai valyti 
naudokite šepetėlį. 
Tai darykite kartą per 
savaitę. Pakeiskite 
vandenį rezervuare 

bent kartą per savaitę.   
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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 
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. 
 
 
 

 
LAIKYMAS 

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

 
TECHNINIAI DUOMENYS 

 
El. įtampa-230VAC/50Hz 
El. energijos sunaudojimas:45W(šalti garai)/140W (šilti garai) 
Išgarinimo kiekis: 400-550 g/val.  
Rekomenduojama patalpoms: iki 60 m2/150 m3 
Talpa: 7,5 litrai 
Svoris (tuščio): 4,0 kg 
Išmatavimai: 350x280x440 mm 
Triukšmas: <25dB(A) 

 
 
 
 

GARANTIJA 

 
Oro drėkintuvo garantija-12 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. 
PASTABA: jonizuota sidabro lazdelė (ISS) neįeina į komplektą, ją reikia įsigyti atskirai, keisti kas 1 metus. Jo 
jonizuoja vandenį ir naikina 650 rūšių balterijų 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 

 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. 
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