
Instrukcija 

modelis: TIMBERK TAP FL200 MF 
 

Techninė informacija  

Oro srautas, m3/val 150 

Nominali galia, V / Hz 220/50 

Nominalios elektros suvartojimas, W 36 

Nominali srovė, A 0.222 

Garso lygis, dB 40 

Apsauga nuo vandens IPX0 

Elektrinė apsaugos klasė II 

Išmatavimai, mm 326x170x303 

NET svoris, kg 4.0 

 

Produkto aprašymas 

Fig. 1 (priekinė panelė) 

 

1 - Grotelės pro kurias išeina išvalytas oras 

2 -  Grotelės pro kurias įeina oras 

3 - Indikatoriaus modulis 

4 - Valdymo panelė  

5 - Visas valytuvas 

6 - Elektros kabelis 

 

 

 

 

 

Fig. 2 (kontrolės panelė)  



 

7 – Rankinio režimo indikatorius <<SET<< 

8 – Automatinio režimo indikatorius <<AUTO>> 

9 – LED laikmatis, automatiškai išsijungia po 1 valandos 

10 – Miego režimo indikatorius už 2valandų 

11 – Miego režimo indikatorius už 4valandų 

12 – UV lempos indikatorius <<UV>> 

13 – Jonizavimo indikatorius <<ION>> 

14 – Žemo ventiliatoriaus greičio indikatorius <<1F>> (minimali galia) 

15 – Vidutinio ventiliatoriaus greičio indikatorius <<2F>> (vidutinė galia) 

16 – Aukšto ventiliatoriaus greičio indikatorius <<3F>> (maksimali galia) 

17 – Aparato įjungimo indikatorius <<Power>> 

18 – Režimo mygtukas (rankinis, automatinis, laikmatis) 

19 – Ventiliatoriaus greičio mygtukas (žemas, vidutinis, aukštas) 

20 – Jonizatoriaus įjungimas, išjungimas 

21 – UV lempos įjungimas, išjungimas 

22 – Aparato įjungimas, išjungimas 

 



Aparato valdymas 

Prieš įjungiant aparatą, atidarykite filtrų skiltį, išimkite filtrus, nuo jų nuimkite plastikinius maišelius, tada 

sudėkite filtrus atgal taip pat kaip prieštai buvo idėti. Ta pati padarykite aromatinio aliejaus kapsulei, 

atidarykite jos skiltį,  išimkite kapsulę, atidarykite kapsulę, tada ją idėkite atgal į jos vietą, uždarykite 

skyrių. Dabar aparatas paruoštas naudojimui. Prijunkite aparatą prie elektros lizdo. Paspauskite įjungimo 

mygtuką, oro valytuvas pradės dirbti. Paspaudus mygtuką dar kartą aparatas išsijungs. 

Rankinis valdymas SET 

Su režimo parinkimo mygtuku pasirinkite rankinį režimą SET (Užsidegs jam priklausantis LED). Šiame 

režime aparatas dirbs tol kol bus išjungtas rankiniu būdu.  

Automatinis režimas AUTO 

Su režimo parinkimo mygtuku pasirinkite automatinį režimą (Užsidegs jam priklausantis LED). Šiame 

režime, įrenginys dirbs 20min, tada išsijungs 40min. Šis ciklas kartosis. Norint išeiti iš šio režimo turite vėl 

spausti režimo parinkimo mygtuką ir rinktis kitą režimą.  

Oro jonizavimas ir ultravioletinė lempa 

Spausdami jonizavimo ir UV lempos įjungimo mygtukus, galite įjungti/išjungti šiuos režimus (Užsidegs jų 

LED) 

Laikmatis įrenginio išsijungimui (1val, 2val, 3val) 

Su režimo parinkimo mygtuku, pasirinkite laiką po kurio įrenginys automatiškai išsijungs, LED <<1h>> - 

įrenginys išsijungs po 1val, LED <<2h>> - įrenginys išsijungs po 2val, LED <<4h>> - įrenginys išsijungs po 

4val. Norint išjungti laikmačio režimą, pasirinkite kitą režimą spausdami režimo pasirinkimo mygtuką. 

Galingumo lygio pasirinkimas (1F, 2F, 3F) 

Galite pasirinkti tris skirtingus ventiliatoriaus režimus, režimą galite pasirinkti su ventiliatoriaus režimo 

parinkimo mygtuku. 1F – žemiausias galingus, 2F – vidutinis, 3F – galingiausias režimas.  

 

Oro valymo sistema 

Oro valymo sistemoje įeina: oro jonizavimas, UV lempa, du kasetiniai filtrai (HEPA filtras, Anglies filtras, 

Fotokatalistinis filtras), aromatinė kapsulė. 

 

 

1 – Nuimamata šoninė panelė 



2 – Kapsulė su aromatiniu aliejumi 

3 – Oro valytuvas 

4 – Anglies ir fotokatalistinis filtras (2 viename) 

5 – UV lempa 

6 – HEPA filtras 

7 – Nuimama šoninė panelė 

8 – Įmontuotas jonizatorius 

 

Įspėjimas: 

Kasetiniai filtrai turėtu būti keičiami maždaug kas 4-6mėnesius, priklausomai nuo naudojimo ir oro 

užterstumo. 

Aromatinis aliejus iš kapsulės kvepiną orą. Pasibaigus aliejui, naudotojas gali įdėti betkokio kito 

aromatinio aliejaus kapsulę.  

 

VALYMAS ir PRIEŽIURA 

Pakeiskite filtrus jeigu iškyla šios problemos: 

- Oro srautas iš aparato sumažėjas, padidejes daro garsas 

- Pasikeitusi filtro spalva, tai reiškia filtras yra užterštas 

Prieš valydami aparatą, atjunkite jį nuo elektros lizdo.  

Norėdami nuvalyti įrenginį, valykite su drėgna servetėle.  

Valydami įrenginį nepažeiskite jo elementų. 

Valydami nenaudokite cheminių priemonių, apart vandens.  

Aparatą valykite vieną/du kartus per savaitę. 

Įrenginį laikyti kambaryje su žemus drėgmės lygiu. 

 

PROBLEMOS 

Aparatas neįsijungia – įsitikinkite kad aparato kištukas įkištas į elektros lizdą. 

Silpna oro srovė – nešvarus filtras. Pakeiskite filtrus. 

Neveikia įjungimo mygtukas – gali būti pažeistas įjungimo mygtukas, susisiekite su 

pardavėjais. Prieš tai patikrinkite ar įrenginys įjungtas į elektros lizdą. 

Daug garso ir vibracijos – įsitikinkite, kad įrenginys stove stačiai ir tvirtai. Jeigu įrenginys 

vistiek vibruoja, filtrai nešvarūs. Pakeiskite filtrus. 

Aparato patikimas darbo laikas – 5metai.  


