
 
NAUDOJIMOSI INSTRUKCIJA 

 
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.  
Specialios saugumo priemonės yra pažymėtos šiais simboliais: 

Svarbu 
Elektros smūgio pavojus 
Visada išjunkite iš el. jungiklio prieš: 

 Valydami 
 Perkeldami į kt. vietą 
 Išpildami vandenį 

 Atsargiai 
 Nutekant vandeniui gali būti padaryta žala oro valytuvui.  
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IŠPAKAVIMAS 

 
Išimkite oro valytuvą-drėkintuvą iš pakuotės; 
viršutinė dalis yra tik uždėta ant pagrindinio 

padėklo, ji nėra pritvirtinta.  
 Nuimkite kartoną nuo diskų pakuotės!(5) 
 Naudokite originalią pakuotę jei 

nenaudojate įrenginio visus metus.  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

VALDYMAS 
 

(A) Pasukite rotacinį mygtuką nuo off į H ar G  poziciją, 
Tai įpatingai tylaus veikimo režimas(nakties režimas) 
(G) pozicija- normalus režimas , pasiekia maksimalų drėkinimo lygį. 
Kai tik prietaisas įjungiamas , displėjuje rodoma esama patalpos 
oro drėgmė .Oro drėgnio matavimo paklaida gali svyruoti +/-5% 
(B) Prietaise yra įmontuotas drėgmės matavimo prietaisas.Oro  

  drėkintuvas automatiškai išsijungs pasieks nustatytą oro drėgnumą. 
Įjungus prietaisą ,rotaciniu mygtuku prietaise automatiškai bus  
nustatytas 55% oro drėgnis.Norima oro drėgnumą galima nustatynėti  
5% tikslumu , paspaudus B mygtuką.Kol nustatinėjate norima oro  
drėgnumą , skaičiai displėjuje mirksi.Žodis „Desired“ yra  
diplėjuje ir pažymėtas raide „E“.Oro drėgnis gali būti nustatytas  
nuo 30%-70%.Rekomenduojamas oro drėgnumas 40%-60%. 
Po kelių sekundžių , diplėjuje rodoma esama oro drėgmė, pažymėta raide „E“.Kai prietaisas 
pasiekia nustatyta oro drėgnumą , automatiškai išsijungia(displėjuje pasirodo „Desired ir 
Current“).Jei esama drėgmė nusileidžia žemiau nustatytos, prietaisas automatiškai 
įsijungia.Jei prietaisas yra išjungtas jame galima matyti esama oro drėgnumą nuspaudus vieną 
iš „B“ mygtukų.   
(C) Raidė C displėjuje  atsiranda tada, kai atėjo laikas keisti sidabrinę jonizuotą 

lazdelę.Simbolis dings jei palaikysite nuspaude abu „B“ mygtukus 5s. 
(D) Raidė D parodo, kad prietaisą reikėtu išplauti.Raidė bus matoma tol , kol palaikysite 

nuspaude abu“B“ mygtukus 5s. 
(E) Jeigu žodis „Desired“ pasirodo displėjuje ,tai reiškia , kad jame rodomas norimas oro 

drėgnumas , jei displėjuje pasirodo žodis „Current“ jame rodoma esama oro drėgmė. 
(F) Vandens lygį lengva pamatyti, nes vandens talpa permatoma. Displėjus taip pat perspėja 

kai, vanduo baigiasi. Jei vandens lygis nukrenta iki minimalaus, prietaisas automatiškai 
išsijungia. Raudonai mirksinti lemputė „F“ pasirodo displėjuje. Kai vandens talpa 
pripildoma, prietaisas toliau sekmingai veikia. 
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NUSTATYMAS 

Patikrinkite maitinimo tinklo 
duomenųinformaciją ant plokštelės, 
pritvirtintos įrenginio gale.   
Padėkite oro valytuvą-drėkintuvą ant žemės 
arba plokščio, sauso paviršiaus kambaryje.  

 Maitinimo tinklo informacijos 
plokštelė yra pagrindinio įrenginio 
galinėje pusėje.  

 Įsitinkinkite, kad yra geras 
priėjimas prie oro valytuvo ir kad 
yra pakankamai erdvės veikimui ir 
valymui.  

 Didesniam išgarinimo kiekiui 
dideliuose kambariuose, 

pastatykite oro valytuvą-drėkintuvą prie radiatoriaus (neviršyti max. temepratūros 
122 ºF).  

 

ELEKTROS LAIDAS 
 

Visas laido ilgis yra apie 2 m, jis yra reguliuojamas.  
 Nuimkite dangtelį atsukdami varžtą, kaip 

parodyta paveikslėlyje. Patraukite į viršų  
 Ištraukite el. laidą iš angos laidui.  
 Ištraukite reikiamą laido ilgį.  
 Palikite nereikalingą likusį laidą angoje.   

 
 
 
 
 
 
 
 

REZERVUARO PRIPILDYMAS 
 

Pilkite tik šviežią šaltą vandenį iš 
krano.  

 

 

 

 Nepilkite gazuoto mineralinio 
vandens į vandens rezervuarą.   

 Nepilkite jokių esencinių aliejų ar 
kvepalų į  vandenį. Plastikinės 
dalys gali nusidažyti ar susigadinti.  

 Uždarykite jungiamojo kaiščio (b) 
dangtelį kad vanduo neištekėtų iš 

rezervuaro.  
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EKSPLOATAVIMAS 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

   
 

 
VANDENS VALYMAS 

 
Jonizuota sidabrinė lazdelė palaiko vandenį švariu. Yra naudojama anti-mikrobinė sidarbo 
sąveika (ji yra efektyvi daugiau nei prieš 650 bakterijų ir virusų tipų). 
Jonizuota sidabrinė lazdelė išleidžia tiksliai proporcingą kiekį sidarbo jonų ilgą laiko tarpą 
(maždaug 2 metus). Šita sistema yra netaisoma.  
 

KVAPAI 
 
Aparate yra specialus skyrelis kvapams. Į jį galima įdėti kvapuose 
pamirkytą medvilninę skiautę. Kvapus patalpinti tik į tam skirtą skyrelį.  

 
ĮRENGINIO VALYMAS 

 
Vandens rezervuarą ir pagrindinį korpusą reikia valyti kartą per 2 savaites, drėkinimo diskai 
turi būti valomi kartą per 4 savaites. Nuvalykite korpusą drėgnu ir vėliau sausu audiniu. Jei 
reikalinga, naudokite plastmasės valiklį. 

 Reguliarus valymas yra būtinas higieniškam, veikimui be gedimų. 
 Rekomenduojami valymo intervalai priklauso nuo vandens ir oro kokybės, taip pat 

nuo veikimo laiko.  
 Oro valytuvas gali būti lengvai išrinktas valymui. 
Pageidautina išvalyti oro drėkintuvą-valytuvą to atveju, jei aparatas nebuvo naudotas 
daugiau nei savaitę ir pripildomas vandeniu.  
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 Įjunkite aparatą į maitinimo 
 tinklą. Įjunkite rotatoriaus 
 mygtuką arba kaip reikalinga. 
 Užsidega žalia (LED) lemputė. 
 šjungti, įjunkite mygtuko 
 jungiklį į 0 poziciją.  
 Oro valytuvas-drėkintuvas 

 Veikia ypatingai tyliai nakties 
režime ( ). 

 Pasiekia max.drėkinimą įprastame 
režime ( ).  
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VANDENS IR PAGRINDINIO KORPUSO VALYMAS 
 
 

Išvalykite aparatą kaip parodyta 7 paveiksle du kartus 
per metus. Ventiliatorius yra po dangčiu. Kai reikalinga, 
jis gali būti valomas, naudojant sudrėkintą audeklą (10).  

 Prieš valydami nuimkite jonizuotą sidarbinę 
lazdelę iš pagrindinio korpuso.  

 Pašalinkite nuosėda iš pagridndinio korpuso 
naudodami plastikinį arba medinį šepetėlį ir 
silpną valiklį. 

Pastaba: Nedidelis kalkių sluoksnis ant diskų padidina 
drėkinimo efektyvumą.  
 
Drėkinimo diskus valykite nukalkinimo skysčiu. Įpilkie 
jį jį vandeniu pripildytą rezervuarą ir palikite. Rankiniu 
būdu pasukite diskus  keletą kartų. Atlaisvinkite rotacijos 

 kaištį (a). Po vieną nuimkite diskus (b). 
 
 Dedant diskus į indų plovimo mašiną, nesulenkite ir 
 nespauskite jų. NEPLAUKITE jų didesnėje nei 
 55ºtemperatūroje-priešingu atveju drėkinimo diskai 
 gali deformuotis. (Perskaitykite indų plovimo mašinos 
 veikimo instrukcijas). Plovimui nenaudokite repelentų. 

 Neplaukite jokių dalių indų plovimo mašinoje.  
 Krupmpliaratis gali būti įstatytas tik vienoje vietoje. 
 Surinkite diskus ir oro valytuvą atvirkštine tvarka.  

 Pastaba: Rotacijos kaištis turi dvi pozicijas. SVARBU: 
 Nepersukite! 
 

 
 

LAIKYMAS 
 

Ištuštinkite vandens rezervuarą. Išplaukite oro valytuvą-drėkintuvą kaip nurodyta ir palikite jį 
pilnai išdžiūti. Laikykite originalioje pakuotėje, sausoje vėsioje vietoje.  

 
 
 

GEDIMO PROBLEMŲ IEŠKOJIMAS 
 

Problema Priežastis Taisymas 
Neveikia Neįjungta el. jungiklį Įjunkite į el. jungiklį 

 Sukimosi jungiklis išjungtas (0) Įjunkite sukimosi jungiklį į 
padėtį . 

Trūkinėjantis garsas Diskų pakuotė neteisingai 
įstatyta į pagrindinį korpusą. 

Teisingai įstatykite diskų 
pakuotę.  

 Sulankstyti diskai Pakeiskite diskus 
Nėra drėkinimo Diskų pakuotė neteisingai 

įstatyta į pagrindinį korpusą 
Teisingai įstatykite diskų 

pakuotę. 
 Pagarindiniame korpuse nėra 

vandens  
Pripildykite vandens 

rezervuarą.  
 

 

 

 

Sa
lna

.lt


