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Oro grynintuvas

Oro grynintuvas
EKSPLOATACIJOS VADOVAS

Modelis

MC30YVM

Pastatomasis arba stalinis tipas

• Dėkojame, kad įsigijote šį oro grynintuvą.
• Atidžiai perskaitykite eksploatacijos vadovą ir eksploatuokite įrenginį kaip jame nurodyta.
• Prieš pradėdami naudoti, perskaitykite sk. "Saugos atsargumo priemonės".  ►P. 2, 3
 Laikykite eksploatacijos vadovą saugioje vietoje, kad galėtumėte pasinaudoti vėliau. 
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Saugos atsargumo priemonės
 �Kad nesugadintumėte turto ir nesusižalotumėte, laikykitės toliau nurodytų atsargumo priemonių.
 �Netinkamo naudojimo pasekmės suskirstytos kaip nurodyta toliau.

 ĮSPĖJIMAS  ATSARGIAI

Jei tinkamai nesilaikysite šių instrukcijų, galite 
susižaloti arba netgi žūti.

Jei tinkamai nesilaikysite šių instrukcijų, gali būti 
apgadintas turtas arba kas nors gali susižaloti: 
atsižvelgiant į sąlygas, žala gali būti didelė.

 �Atsargumo priemonės, kurių būtina laikytis, suskirstytos naudojant simbolius.

Niekada to nedarykite. Būtinai laikykitės instrukcijų.

  ĮSPĖJIMAS Laikykitės, kad išvengtumėte gaisro, elektros šoko ar rimtų sužalojimų.
 �Dėl maitinimo kištuko ir kabelio

• Kol įrenginys veikia, neatjunkite. (Dėl perkaitimo gali kilti gaisras arba galima gauti elektros šoką.)
• Neprijunkite ir neatjunkite šlapiomis rankomis. (Galima gauti elektros šoką.)
• Nenaudokite viršydami elektros lizdo arba elektros instaliacijos rodiklius. Nenaudokite už 220–240 V (KS) 

ribų.
(Dėl perkaitimo gali kilti gaisras, viršijus ilgintuvų ar panašios įrangos rodiklius.)

• Atjungdami netraukite už maitinimo kabelio. (Gali įkaisti arba gali kilti gaisras trūkus laidui.)
• Saugokite, kad nepažeistumėte.

 –Tarp tokių veiksmų – pažeidimas, modifikavimas, priverstinis lenkimas, traukimas, sukimas, jungimas į grupę, 
sunkių daiktų dėjimas ant maitinimo kištuko arba kabelio. Jei maitinimo kištukas arba kabelis pažeistas, siekiant 
išvengti pavojų jį turi pakeisti gamintojas, jo priežiūros agentas arba kitas panašios kvalifikacijos specialistas. 
(Naudojant pažeistus komponentus, galima gauti elektros šoką, gali įvykti trumpasis jungimas arba kilti gaisras.)

• Tvirtai įkiškite maitinimo kištuką iki galo.
 –Nenaudokite pažeisto maitinimo kištuko arba laisvo elektros lizdo. 
(Jei maitinimo kištukas nebus tinkamai prijungtas, dėl perkaitimo arba trumpojo jungimo galima gauti elektros šoką arba gali kilti gaisras.)

• Sausa šluoste periodiškai nušluostykite dulkes nuo maitinimo kištuko.
 – Jei įrenginio ketinate ilgai nenaudoti, atjunkite maitinimo kištuką. 
(Dėl drėgmės sukeltos izoliacijos defektų ir pan. gali kilti gaisras arba įranga gali perkaisti.)

• Prieš vykdydami prietaiso techninę priežiūrą, tikrindami arba perkeldami, būtinai išjunkite ir atjunkite nuo 
maitinimo. (Galima gauti elektros šoką arba susižaloti.)

 �Nenaudokite toliau nurodytose vietose
• Ten, kur naudojama arba gali nutekėti alyva arba liepsniosios dujos. (Užsiliepsnojus arba įtraukus į įrenginį, gali kilti 

gaisras arba atsirasti dūmų, be to, sugedus arba trūkus plastikui galima susižaloti.)
• Ten, kur yra ėsdinančių dujų arba metalo dulkių. (Užsiliepsnojus arba įtraukus į įrenginį, gali kilti gaisras arba atsirasti dūmų.)
• Vietose, kur aukšta temperatūra ir didelis drėgnumas arba galimi vandens purslai, pvz., vonioje. (Dėl elektros 

nuotėkio gali kilti gaisras arba galima gauti elektros šoką.)
• Mažiems vaikams pasiekiamos vietos. (Galima gauti elektros šoką arba susižaloti.)

 �Naudojimo metu
• Nenaudokite chlorintų arba rūgštinių valiklių. (Sugedus arba įtrūkus plastikui, galima susižaloti, be to, išsiskyrus 

nuodingoms dujoms, galima apsinuodyti.)
• Smilkstančias cigaretes ir smilkalus laikykite atokiai nuo įrenginio. 

(Užsiliepsnojus arba įtraukus į įrenginį, gali kilti gaisras arba atsirasti dūmų.)
• Patys nebandykite ardyti, rekonstruoti ar remontuoti įrenginio. 

(Gali kilti gaisras, galima gauti elektros šoką arba susižaloti.) Dėl remonto kreipkitės į įrenginio įsigijimo vietą.
• Nekiškite pirštų, pagaliukų ar kitų daiktų į oro įleidimo ar išleidimo angas. 

(Galima gauti elektros šoką, susižaloti arba apgadinti įrenginį.)
• Nepilkite vandens į oro išleidimo angą arba ant įrenginio. (Gali kilti gaisras arba galima gauti elektros šoką.)
• Šalia įrenginio nenaudokite liepsniųjų medžiagų (pvz., plaukų lako, insekticidų ir pan.).
• Nešluostykite įrenginio benzinu ar skiedikliu. (Galima gauti elektros šoką, sukelti gaisrą arba gali įtrūkti korpusas.)

 �Pastebėję anomalijų ar pažeidimų, nedelsdami išjunkite ir atjunkite įrenginį
Anomalijų arba pažeidimų požymiai
• Įrenginys neveikia net kai įjungtas jungiklis.
• Pajudinus kabelį, srovė juo kartais neteka.
• Veikimo metu girdimi nenormalūs garsai ar juntama vibracija.
• Įrenginio korpusas deformavosi arba nenormaliai įkaito.
• Atsirado degėsių kvapo. (Jei anomalija nebus pašalinta ir įrenginys bus naudojamas toliau, galimas veikimo 

sutrikimas, galima gauti elektros šoką, gali atsirasti dūmų, kilti gaisras ir pan.)
Kreipkitės ten, kur įsigijote.

Perskaitykite pirmiausia
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  ATSARGIAI Laikykitės, kad išvengtumėte trumpojo jungimo, susižalojimų ar turto sugadinimo.
 �Naudojimo metu

• Maži vaikai arba judėjimo negalią (dėl ligos ar sužalojimo) turintys asmenys neturi naudotis įrenginiu be priežiūros.
ES 
Šį prietaisą gali naudoti vaikai nuo 8 metų amžiaus ir asmenys su ribotais fiziniais, jutiminiais arba psichiniais 
gebėjimais, taip pat – patirties ir žinių stokojantys asmenys, jei juos prižiūri ar nurodė, kaip saugiai naudotis 
prietaisu, ir jie supranta kylančius pavojus. 
Vaikams draudžiama žaisti su prietaisu. Neprižiūrimiems vaikams draudžiama valyti ir vykdyti naudotojo techninės 
priežiūros darbus. 
Ne ES
Šis prietaisas neskirtas naudoti asmenims (įskaitant vaikus), kurių fiziniai, jutiminiai ar protiniai gebėjimai yra 
sumažėję arba kurie neturi reikiamos patirties ir žinių, išskyrus atvejus, kai juos prižiūri ar pateikia su prietaiso 
naudojimu susijusių nurodymų už saugumą atsakingas asmuo.
 – Vaikai turėtų būti prižiūrimi norint užtikrinti, kad jie nežais su prietaisu.
 – Įrenginiu neturėtų naudotis smarkiai apsvaigę arba migdomųjų pavartoję asmenys. 
(Galima gauti elektros šoką, susižaloti arba pakenkti sveikatai.)

• Šalia įrenginio nenaudokite produktų, kurių sudėtyje yra smulkių miltelių, pvz., kosmetikos. 
(Galima gauti elektros šoką arba įvykti veikimo sutrikimas.)

• Neleiskite įrenginiui veikti, kai naudojamas fumigacinis insekticidas.
 – Panaudoję insekticidą, prieš paleisdami įrenginį būtinai gerai išvėdinkite patalpą. 
(Gali būti pakenkta sveikatai, jei įrenginys sukaups cheminių medžiagų ir po to jas išleis.)

• Nenaudokite įrenginio šalia dūmų detektoriaus.
 – Jei įrenginio pučiamas oras bus nukreiptas į dūmų detektorių, šio reakcija gali vėlinti arba jis gali neaptikti dūmų.

• Naudodami įrenginį kartu su degimo procesą vykdančiais šildymo prietaisais, dažnai vėdinkite patalpą.
 – Šis gaminys nepakeičia ventiliacijos. (Galima apsinuodijimo anglies monoksidu priežastis.) 
Šis produktas negali pašalinti anglies monoksido.

• Jei įrenginys stovi gyvūnui augintiniui pasiekiamoje vietoje, pasirūpinkite, kad šis nesišlapintų ant 
įrenginio ir nekramtytų jo maitinimo kabelio. (Galima sukelti gaisrą, gauti elektros šoką arba susižaloti.)

 �Dėl įrenginio korpuso
• Neužblokuokite oro įleidimo angų arba oro išleidimo angos skalbiniais drabužiais, užuolaidomis ir pan. 

(Dėl prastos cirkuliacijos galimas perkaitimas arba gaisras.)
• Nelipkite ant įrenginio, ant jo nesėdėkite ir nesilenkite. (Nukritus ar nuvirtus galima susižaloti.)

 �Perkeliant įrenginį 
• Įrenginį kelkite ir neškite atsargiai.

 – Visada laikykite įrenginį tik už tam skirtų suėmimo vietų. Nelaikykite įrenginio  
už dezodoravimo filtro bloko paėmimo vietos. (Nukritus galima susižaloti.) 
 Laikykite už šių 

suėmimo vietų (2 vietos)

Nelaikykite už šios 
suėmimo vietos

 

CJOR002EU

Saugos atsargumo priemonės
Perskaitykite pirmiausia

Naudojimo atsargumo priemonės
Į ką dar reikia atsižvelgti

 � Nenaudokite šio gaminio specializuotoje aplinkoje, pvz., meno kūriniams, akademiniams 
dokumentams (medžiagoms) ir pan. apsaugoti.
(Saugomi objektai gali sugesti.)
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Dalių ir veiksmų pavadinimai
Perskaitykite pirmiausia

 

 ATSARGIAI
Nelaikykite įrenginio už dezodoravimo filtro bloko paėmimo vietos. (Galima nukristi.)

Priekis

Šonas

Atgal

Pagrindinės išimamos dalys Dėmesio!
Siekdami išvengti veikimo sutrikimo, įrenginį eksploatuokite tik prijungę visas dalis.
 

Valdymo / indikatorių skydelis  ► P. 5, 6 Oro išleidimo anga

Suėmimo  
vieta
(skirta įrenginiui  
nešti)

Dezodoravimo 
filtro blokas

Modelio 
pavadinimas / 
gamybinis Nr.

Maitinimo 
kabelis

Maitinimo 
kištukas

Priešfiltris 
  ► P. 13

Dezodoravimo filtro blokas
(juodas filtras: dezodoravimo 
filtras)   ► P. 14

Dulkių surinkimo filtras 
(baltas filtras)  ► P. 14

Oro įleidimo angos
Priekinė / šoninė pusė

Priekis

Priešfiltris
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Dalių ir veiksmų pavadinimai

1  Apie vaikų saugos užrakto lemputę
• Kai aktyvuojamas vaikų saugos užraktas, apribojamas veikimas. Paspaudus bet kurį mygtuką, girdimas tonas 

(3 trumpi pyptelėjimai): įrenginio neleidžiama netinkamai valdyti mažiems vaikams.  ►P. 11
2  Apie "Streamer" lemputę
• Lemputė įsijungia, kai ima veikti "Streamer". "Streamer" veikimą riboja laikas.
• Jei "Streamer" iškrovos šnypštimas arba ozono kvapas jus erzina, nustatykite mažiausią galią.  ►P. 12

Perskaitykite pirmiausia

Valdymo / indikatorių skydelis Kai mirksi lemputė  ►P. 16

Įjungimo (išjungimo) 
lemputė [mėlyna]

Lemputė įsijungia, kai įjungiamas 
maitinimas.

"Streamer" lemputė 
[mėlyna]

Įsijungia, kai ima veikti 
"Streamer"

Vaikų saugos užrakto 
lemputė [mėlyna]

Lemputė įsijungia aktyvavus 
vaikų saugos užraktą.

Ventiliatoriaus lemputės 
[mėlynos]

Nurodoma aktyvi 
ventiliatoriaus nuostata 
(3 nuostatos: tylusis, 
standartinis, "Turbo")

Režimo lemputė [mėlyna]

Nurodo veikiantį MIEGO 
režimą
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Perskaitykite pirmiausia

Valdymo / indikatorių skydelis

Pasiruošimas eksploatuoti

Priedai

Eksploatacijos vadovas … 1

Dezodoravimo filtras ..........1
Prieš pradėdami eksploatuoti, prijunkite 
prie įrenginio.

1 Įrenginio pastatymas

Prieš įrengdami nulupkite 
juostelę, fiksuojančią 
maitinimo kabelį prie bloko 
apačios, ir ištraukite 
maitinimo kabelį.

Maitinimo kabelis

Juostelė (mėlyna)

Kaip pastatyti tinkamai
• Pasirinkite vietą, iš kurios oro srautas pasiektų visas 

patalpos dalis.
• Pastatykite ant stabilaus pagrindo. Jei įrenginys bus 

pastatytas ant nestabilaus pagrindo, gali padidėti jo 
vibracija.

• Jei pastebite, kad bloko elektros grandinė arba kabeliai 
kelia televizoriaus ekrano trukdžius arba netoliese stovintis 
radijas (garso sistema) ima šnypšti, patraukite bloką bent 
2 m atstumu nuo įrenginio.
Be to, laikykite nuo įrenginio atokiai belaidžius telefonus 
ir radijo ryšiu valdomus laikrodžius.

Dėmesio!
• Kad ant sienų neliktų dėmių, pastatykite įrenginį 

vadovaudamiesi iliustracijoje nurodytais atstumais. 
Vis dėlto, įrenginys įtraukia nešvarų orą, taigi, kai kurių 
tipų sienos gali būti išteptos net ir laikantis atstumų.
Tokiais atvejais užtikrinkite pakankamą atstumą nuo 
įrenginio iki sienos.

• Ilgai naudojant įrenginį toje pačioje vietoje, ant grindų 
ir aplinkinių sienų gali atsirasti dėmių, kadangi oras 
traukiamas į oro įleidimo angas, esančias netoli įrenginio 
pagrindo. Rekomenduojama periodiškai valyti įrenginį.  

Bent 100 cm 
nuo lubų

Bent 30 cm 
nuo sienos

Oro srautas

Bent 10 cm 
nuo sienos

Bent 30 cm 
nuo sienos

Įjungimo (išjungimo) mygtukas
Paspauskite, kad įjungtumėte arba išjungtumėte įrenginį

Mygtukas FAN (ventiliatorius)
Leidžia ciklu keisti ventiliatoriaus nuostatas.

Mygtukas MODE (režimas)
Paspauskite, jei norite aktyvuoti MIEGO režimą
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Pasiruošimas eksploatuoti
Perskaitykite pirmiausia

Nenaudokite toliau nurodytose vietose
 � Saugokite nuo tiesioginės saulės šviesos.

 (Gali išblukti.)

 � Nestatykite šalia šildytuvų su degikliais ir kitų 
aukštos temperatūros įrenginių.

 (Gali išblukti arba deformuotis.)

 � Saugokite nuo vietų, kur naudojami chemikalai 
ir medikamentai, pvz., ligoninėse, gamyklose, 
laboratorijose, grožio salonuose ir 
fotolaboratorijose.

 (Lakieji chemikalai ir tirpikliai gali gadinti mechanines 
dalis ir sukelti veikimo sutrikimą.)

 � Saugokite nuo vietų, kur veikia stiprūs 
elektromagnetiniai laukai, pvz., prie 
elektromagnetinės viryklės, garsiakalbių ir pan.

 Įrenginys gali neveikti tinkamai.

 � Saugokite nuo vietų, kur kaupiasi suodžiai 
(laidžiosios dulkės), kuriuos išskiria įprastosios 
ar aromatinės žvakės ir pan.

 Gali sutrikti filtrų veikimas ir patalpa gali užsiteršti dėl 
nesugaunamų dulkių sankaupų.

 � Šalia įrenginio nenaudokite kosmetikos ir pan. 
su silikonu*.
*  Plaukų priežiūros priemonės (besišakojančių 

galiukų padengimo priemonės, plaukų putos, 
plaukų kondicionavimo priemonės ir pan.), 
kosmetika, antiperspirantai, antistatinės 
medžiagos, vandeniui nepralaidūs purškalai, 
blizginimo priemonės, stiklo valikliai, chemikalų 
valymo šluostės, vaškas ir pan.

• Jei prie "Streamer" bloko prikibs izoliacijos, pvz., 
silikono, "Streamer" gali nustoti generuoti iškrovas.

• Gali užsikimšti dulkių surinkimo filtras, dėl to gali 
sumažėti oro gryninimo pajėgumas.

 � Šalia įrenginio nenaudokite ultragarsinio 
drėkintuvo arba panašaus prietaiso.

 Gali užsikimšti dulkių surinkimo filtras, dėl to gali 
sumažėti oro gryninimo pajėgumas.

Saugokite nuo tiesioginės 
saulės šviesos

Neblokuokite oro įleidimo 
angų arba išleidimo angos

Saugokite nuo tiesioginio oro srauto

Laikykite televizorius ir radijo 
aparatus bent 2 metrų atstumu

2 Prijunkite maitinimo kištuką prie elektros lizdo

• Prijunkite maitinimo kištuką, kad įjungtumėte 
įrenginį.

 Elektros lizdas

Maitinimo kištukas

Apie "Streamer" iškrovą
Kartais pro išleidimo angą gali sklisti neaitrus kvapas, 
kadangi generuojamas nedidelis kiekis ozono. Vis dėlto 
šis kiekis nereikšmingas ir sveikatai nekenkia.

Šis gaminys iš tabako dūmų negali 
pašalinti nuodingų medžiagų 
(anglies monoksido ir pan.)
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Perskaitykite pirmiausia

3 Dezodoravimo filtro prijungimas

Prieš prijungdami maitinimo kištuką, 
atlikite toliau nurodytus veiksmus.

  ATSARGIAI

1. Išimkite dezodoravimo filtro 
bloką iš pagrindinio bloko.   ►P. 14

 

Priešfiltris

Kabliukai

Fiksuotos dalys

Galinė dezodoravimo filtro bloko pusė

Dezodoravimo filtro blokas

 ►P. 14

2. Ištraukite dezodoravimo filtrą iš 
maišelio.

Kadangi rankos gali užsiteršti 
dezodoravimo filtro dulkėmis, būtinai 
mūvėkite pirštines ir baigę darbą 
nusiplaukite rankas.

Dezodoravimo filtras

3. Prijunkite dezodoravimo filtrą.
1   Nustatykite dezodoravimo filtrą po 

fiksuotomis dalimis. (2 vietos)

Dezodoravimo filtras
Fiksuotos dalys

2   Skėsdami dezodoravimo filtro bloko 
kablių iškyšas, įspauskite dezodoravimo 
filtrą ir 2 vietose nustatykite jį po 
kabliais, kad prijungtumėte.

Kabliukai

(Galinė dezodoravimo filtro bloko pusė)
Dezodoravimo filtras

3   Dar kartą patikrinkite, ar 
dezodoravimo filtras nustatytas po 
kabliais.

Kabliukai

Dezodoravimo filtras

Fiksuotos dalys
(Galinė dezodoravimo filtro bloko pusė)

4. Sumontuokite dezodoravimo filtro 
bloką pagrindiniame bloke.  ►P. 14

• Jei, paleidus įrenginį, mirksi lemputė 
MODE (režimas), vadinasi, 
dezodoravimo filtras prijungtas 
netinkamai.

• Išmesdami filtro maišelį ir sausiklį, 
laikykitės vietoje galiojančių atliekų 
tvarkymo taisyklių.
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Valdymas

Oro srauto spartos keitimas
Pasirinkite pageidaujamą ventiliatoriaus nuostatą.

Simboliai priklauso nuo 
ventiliatoriaus nuostatos.

: "Turbo": Standartinis: Tylusis

Paspauskite  .

• Kaskart paspaudus, ciklu keičiamos ventiliatoriaus lemputės [mėlynos].
Ventiliatorius

(Standartinis) ("Turbo")(Tylusis)

Apie ventiliatoriaus nuostatas

Quiet  Pučiamas švelnus vėjelis.
Norint iš patalpos greitai pašalinti kvapus, rekomenduojama nustatyti ventiliatoriaus 
režimą "Standartinis" arba aukštesnio lygio, nes kitaip dezodoravimo pajėgumas 
sumažės.

Turbo   Įjungus didžiausią oro srautą, aplinkos oras greitai išgryninamas. Rekomenduojama 
naudoti valant kambarį.

Oro gryninimo funkcijos naudojimas (įjungimas / išjungimas)
Valo orą patalpoje.

Paspauskite  .

• Įsijungia įjungimo / išjungimo lemputė [mėlyna].
• Norėdami išjungti, paspauskite dar kartą.

Dėmesio!
• Kol įrenginys veikia, nejudinkite jo, neprijunkite ir neatjunkite jokių jo dalių. Kitaip gali įvykti 

gedimas arba sutrikti veikimas.

Pastaba
• Įsigytame įrenginyje būna nustatytas ventiliatoriaus režimas "Turbo".
• Atjungus ar išjungus įrenginį, veikimas tęsiamas su nuostatomis, kurios galiojo jam veikiant 

paskutinį kartą.
• Prijungus maitinimo kištuką, maždaug 2 sekundes neleidžiama keisti veikimo nuostatų.

 ĮSPĖJIMAS
Neišjunkite įrenginio, atjungdami jį nuo elektros lizdo. (Dėl perkaitimo gali kilti gaisras arba galima gauti elektros šoką.)

Valdymas
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Naudingos funkcijos
Naudingos funkcijos

Įrenginio naudojimas nustačius atitinkamą režimą

Pasirinkite režimą pagal savo poreikį.

Paspauskite  .

• Kaskart paspaudžiant, aktyvuojamas (deaktyvuojamas) miego režimas [mėlyna].

 SLEEP

Režimas Naudojimas ir funkcija

REŽIMAS 
SLEEP 

(MIEGAS)
Įrenginys veikia tyliau, galima patogiai miegoti.

1  Parenkama tyliojo ventiliatoriaus nuostata, kad įrenginys mažiau 
triukšmautų.

2  Lemputė FAN (ventiliatorius) ir "Streamer" išsijungia.
3  Šis režimas veikia 8 valandas.
4  Po 8 valandų jis automatiškai išsijungia ir grąžinama ankstesnė nuostata.

Pastaba

• Paspaudžiant  , miego režimas išjungiamas.
• Nutraukus miego režimą, grąžinamos ankstesnės ventiliatoriaus apsukos.
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Naudingos funkcijos

Indikatoriaus lemputės šviesumo reguliavimas

Indikatoriaus lemputės šviesumas yra reguliuojamas.

Paspauskite ir palaikykite  maždaug 3 sekundes.

• Vėl paspauskite  ir palaikykite maždaug 3 sekundes, kad ciklu perjungtumėte nuostatas.

RYŠKU BLANKU IŠJUNGTA

Pastaba
• Ši funkcija naudinga, jei lemputės trukdo miegoti ir pan.
• Įjungimo / išjungimo lemputė neišsijungia net jei išjungiamas šviesumas. 

Ši lemputė ima veikti tamsiuoju režimu.

• Paspaudus  arba , kai išjungtas šviesumas, šis pakeičiamas į tamsųjį režimą ir po 
10 sekundžių vėl išjungiamas.

Vaikų saugos užrakto naudojimas

Apribojamas mygtukų veikimas, kad maži vaikai neatliktų netinkamų veiksmų.

Paspauskite ir palaikykite  maždaug 3 sekundes.

• Norėdami išjungti vaikų saugos užraktą, dar kartą paspauskite  ir palaikykite maždaug 
3 sekundes.

• Kai vaikų saugos užraktas aktyvus, apribojamas veikimas. Paspaudus bet kurį mygtuką, 
girdimas tik tonas (3 trumpi pyptelėjimai): įrenginio neleidžiama netinkamai valdyti mažiems 
vaikams.

Pastaba
• Jei, esant aktyviam vaikų saugos užraktui, įrenginys atjungiamas nuo maitinimo, vaikų 

saugos užraktas išjungiamas.
• Kai vaikų saugos užrakto funkcija aktyvi, šviečia jos lemputė [mėlyna].

Naudingos funkcijos
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Išplėstinės nuostatos

Jei erzina "Streamer" iškrovos šnypštimas arba ozono kvapas *Nuostata iš gamyklos

"Streamer" išvesties nuostatos

Nuspauskite  ir  bei palaikykite maždaug 3 sekundes (maitinimo kištukas turi 
būti prijungtas, o įrenginys – išjungtas).

• Kaskart, kai  ir  laikomi nuspausti maždaug 3 sekundes, nuostata persijungia tarp 
įprasto ir žemo lygio.

[Kai įjungiamas žemas lygis]
Suskamba trumpas pyptelėjimas ir maždaug 5 sekundes mirksi  
"Streamer" lemputė.

[Kai nuostata pakeičiama į įprastą lygį]
Suskamba trumpas pyptelėjimas ir maždaug 5 sekundes šviečia  
"Streamer" lemputė.

 �"Streamer" veikimo būsena

 

"Streamer" išvesties nuostata
FAN nuostata Įprastas lygis Mažas

**"Streamer" veikimo būsena 
"įjungiama-išjungiama" reiškia, 
kad "Streamer" įsijungia ir išsijungia, 
atsižvelgiant į grafiką.

Ventiliatorius

Tylusis Įjungiama-
išjungiama**

Išjungta

Standartinis Įjungiama-
išjungiama**

"Turbo" Įjungta Įjungta

Pastaba
• Rekomenduojama "Streamer" nustatyti veikti įprastu lygiu, kadangi, nustačius žemą lygį, 

sumažėja dezodoravimo pajėgumas.
• Nuostatos įsimenamos ir išlieka net ir atjungus įrenginį nuo maitinimo tinklo.

Mirksi

Įsijungia

Įprastas lygis* Mažas

Išplėstinės nuostatos
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Techninė priežiūra
 ĮSPĖJIMAS

Prieš pradėdami valymo ir techninės priežiūros darbus, būtinai 
atjunkite įrenginį. (Galima gauti elektros šoką arba susižaloti.)

Techninė priežiūra

(Kairioji 
pusė)

(Priekis)

(Dešinioji 
pusė)

Išleidimo grotelės
 � Oro išleidimo angos valymas (kai nešvarumai 
ima kelti problemų)
Išvalykite oro išleidimo angą minkštu šepetėliu.

 >  Būkite atsargūs, kad į oro grynintuvą neįkristų dulkių.
 >  Jei yra dulkių, nušluostykite jas minkšta, drėgna šluoste.

• Nenaudokite šepečių standžiais šereliais ir pan. (Kitaip galite apgadinti.)

Įrenginys
Jei nešvarumai kelia problemų Nušluostykite
• Nuvalykite nešvarumus minkšta, drėgna šluoste.
• Jei nešvarumų daug, sudrėkinkite šluostę buitiniu 

valikliu ir nušluostykite nešvarumus.
• Nenaudokite šepečių standžiais šereliais ir pan. 

(Kitaip galite apgadinti.)

Priešfiltris (priekinė / kairioji / dešinioji pusė)

Maždaug kas 2 savaites
Nusiurbkite dulkių siurbliu
Nuplaukite / nuskalaukite

• Dulkių siurbliu pašalinę dulkes, 
nuimkite ir išplaukite filtrą 
vandeniu, tada palikite jį 
šešėlyje nudžiūti.

• Valydami tinklelį, naudokite 
šepetėlį minkštais šereliais.

Dėmesio!
• Nenaudokite kosmetinių 

krapštukų, šepetėlių kietais 
šereliais ir pan. (Kitaip galite 
pažeisti filtrą.)

• Nespauskite pernelyg 
smarkiai. (Kitaip galite 
apgadinti filtrą arba jį pažeisti.)

Nuėmimas

Suimkite priešfiltrio 
įrantą ir patraukite.

1  Suimkite priešfiltrio 
centrą, atrėmę 
nykštį į įrenginį.

2  Patraukite 
į save.

Prijungimas

Įkiškite kabliukus 
(2 vietose) 
į įrenginį ir 
paspauskite, 
kad pasigirstų 
spragtelėjimas.

Kabliukai 
(2 vietose)

Įkiškite kabliuką 
(1 vietoje) į įrenginį.
Paspauskite abu 
galus, kad saugiai 
prijungtumėte.

Kabliukas (1 vietoje)

Vaizdas iš viršaus

Atvirkštinė pusė

• Jei nešvarumų daug, pamerkite dalį 
drungname arba kambario 
temperatūros vandenyje, 
sumaišytame su buitiniu neutraliu 
valikliu, po to gerai nuskalaukite 
valiklį ir palikite dalį šešėlyje išdžiūti.

Atsargiai:
Norėdami nuimti priešfiltrį (priekyje), 
3 pirštais patraukite į save, kad negrįžtamai 
neapgadintumėte filtro tinklelio.
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 ĮSPĖJIMAS
• Nenaudokite benzino, skiediklio, poliruoklio, parafino, alkoholio ir pan. (Kitaip galite gauti elektros 

šoką, sukelti gaisrą arba gali atsirasti įtrūkimų.)
• Neplaukite įrenginio pagrindinio korpuso vandeniu. (Galima gauti elektros šoką, sukelti gaisrą 

arba gali atsirasti veikimo sutrikimų bei įtrūkti korpusas.)

Techninė priežiūra

Dezodoravimo filtro blokas
Jei neramina kvapai arba nešvarumai 
 Nusiurbkite dulkių siurbliu    Nenaudokite vandens

• Išimkite bloką kartu su rėmu ir dulkių siurbliu 
nusiurbkite dulkes.

• Jei kvapas ima kelti problemų, palikite dalį 
šešėlyje, vėjuotoje vietoje. (Maždaug 1 dienai.)

• Netrinkite paviršiaus.
• Valymui nenaudokite vandens. (Jei bus 

naudojamas vanduo, dalis praras formą ir taps 
nebetinkama naudoti.)  ►P. 17

Nuėmimas
Paimkite už svirties, suimkite dezodoravimo filtro 
bloką ir išimkite.

Svirtis

Prijungimas
Įstatykite dezodoravimo filtro bloką iki galo.

Stumkite, 
kol išgirsite 
spragtelėjimą.

• Jei dezodoravimo filtro blokas bus išimtas arba netinkamai 
įrengtas, ims mirksėti lemputė MODE (režimas).

Dulkių surinkimo filtras

Gairelė

Jei neramina nešvarumai 
Nusiurbkite dulkių siurbliu    Nenaudokite vandens

• Dulkių siurbliu nusiurbkite dulkes nuo filtro (pro paviršių 
be gairelės). 
(Būkite atsargūs, kadangi filtrą galima nesunkiai apgadinti.)

• Jei filtras bus apgadintas, padidės poros ir pan., dulkės 
ims skverbtis pro filtrą ir sumažės dulkių surinkimo 
pajėgumas.

Maždaug kas 10 metų   Pakeiskite

Apie dalių keitimo periodiškumą
• Keitimo periodiškumas priklauso nuo naudojimo 

pobūdžio ir įrenginio vietos. 
Jei įrenginys kasdien naudojamas namuose, kur per 
dieną surūkomos 5 cigaretės, filtrą reikia keisti maždaug 
kas 10 metų. (Skaičiavimai grindžiami Japonijos 
elektros įrangos gamintojų asociacijos standarto 
JEM1467 bandymų metodu.) 
Jei priemaišų kiekis aplinkos ore bus didelis, filtrą reikės 
keisti dažniau. 
Jei filtras veikia nenašiai, laikas jį keisti.

Apie įsigijimą ir šalinimą
• Žr. sk. "Atskirai parduodamos dalys".   ►P. 15

Nuėmimas
1  Nuimkite dezodoravimo filtro bloką.
2  Patraukite filtro 

gairelę aukštyn.
3  Prilaikykite apatinę dulkių 

surinkimo filtro dalį ir iškelkite ją.

Prijungimas
1  Paisydami orientacijos, sumontuokite naują 

dulkių surinkimo filtrą.

Pusė su gairele ir žymomis 
turi būti nukreipta išorėn, 
o rodyklė turi būti nukreipta 
aukštyn

2  Prijunkite dezodoravimo filtro bloką.

Neatjunkite 
dezodoravimo 
filtro nuo rėmo

Dėmesio!
• Prieš paleisdami įrenginį, užtikrinkite, kad prie jo būtų prijungti dulkių surinkimo filtras ir dezodoravimo filtro blokas. 

Jei veikiant įrenginiui šios dalys nebus prijungtos, gali sugesti įranga arba sutrikti jos veikimas.
• Siekdami išvengti išblukimo arba deformacijų, laikykitės toliau pateiktų rekomendacijų.

 – Jei naudojote valiklį, būtinai kruopščiai jį nušluostykite, kad nepaliktumėte likučių.
 – Jei naudojamas karštas vanduo, užtikrinkite, kad jo temperatūra neviršytų 40°C.
 – Nepalikite dalių džiūti tiesioginėje saulės šviesoje.
 – Nedžiovinkite dalių džiovyklėje.
 – Nekaitinkite dalių ugnimi. 

• Kai naudojate dulkių siurblį, dalies pernelyg nespauskite ir netrankykite. (Kitaip galite apgadinti.)

 

Suėmimo vieta

Dulkių surinkimo filtras
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Atskirai parduodamos dalys Kreipkitės ten, kur įsigijote.

Atsarginė dalis

Dulkių surinkimo filtras (1 dalis)
Modelis: BAFP500A

• Keiskite maždaug kas 10 metų.

• Jei tinkamai nevalysite dalių, gali kilti toliau nurodytų problemų.
• Sumažėjęs oro gryninimo pajėgumas.
• Sumažėjęs dezodoravimo pajėgumas.
• Kvapo atsiradimas.

• Utilizuodami dulkių surinkimo filtrą (jis pagamintas iš poliesterio ir polipropileno), laikykitės vietos 
atliekų rūšiavimo taisyklių.

 � Šalinimo reikalavimai
Jūsų gaminys ir su juo pateikti maitinimo elementai yra žymimi šiuo ženklu. Šis ženklas 
reiškia, kad elektros ir elektroniniai gaminiai neturi būti išmetami kartu su nerūšiuotomis 
buitinėmis atliekomis.
Ant maitinimo elementų po šiuo ženklu gali būti pateiktas konkretaus cheminio elemento 
ženklas. Šis cheminio elemento ženklas reiškia, kad maitinimo elementų sudėtyje 
esančių sunkiųjų metalų koncentracija viršija nustatytą lygį. Galimi cheminių elementų 
ženklai:
�	Pb: švinas (>0,004%)
�	Hg: gyvsidabris (>0,0005%)

Šį gaminį būtina utilizuoti pagal galiojančius vietinius ir nacionalinius reglamentus.
Įrenginius ir panaudotus maitinimo elementus reikia pristatyti į specializuotus surinkimo punktus, kad būtų 
galima panaudoti pakartotinai, perdirbti ir rekuperuoti.
Tinkama utilizuodami padėsite išvengti galimų neigiamų padarinių aplinkai ir žmonių sveikatai.
Norėdami gauti daugiau informacijos, kreipkitės į montuotoją arba vietos savivaldybę.

Techninė priežiūra

Jei ketinate ilgai nenaudoti įrenginio

1. Atjunkite maitinimo kištuką.

2. Išvalykite dalis.  ►P. 13, 14

• Vandeniu plauti komponentai turi būti visiškai sausi. (Jei liks drėgmės, gali atsirasti 
pelėsių.)

3.  Uždenkite oro išleidimo angą ir kitas angas maišeliu ar pan., kad nepatektų dulkių, 
ir sandėliuokite įrenginį stačią, sausoje vietoje. 
(Jei sandėliuosite įrenginį apverstą arba ant šono, gali atsirasti veikimo sutrikimų arba 
gedimų.)
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Apie indikatorių lemputes
 ĮSPĖJIMAS

Prieš pradėdami valymo ir techninės priežiūros darbus, būtinai 
atjunkite įrenginį. (Galima gauti elektros šoką arba susižaloti.)

Trikčių šalinimas

Valdymo / indikatorių skydelis
Patikrinkite indikatorių lemputes ir atlikite toliau nurodytus veiksmus.

Indikatoriaus lemputė Priežastis / sprendimas

Mirksi lemputė MODE (režimas). Ši lemputė mirksi, kai dezodoravimo filtro blokas atjungtas arba 
netinkamai prijungtas.

 ¼Tinkamai prijunkite dezodoravimo filtro bloką.  ►P. 14

Mirksi "Streamer" lemputė. Laikas keisti "Streamer" bloką.
 ¼Kreipkitės ten, kur įsigijote.

Mirksi įjungimo (išjungimo) lemputė
Sugedo elektros sistemos komponentas.

 ¼Kreipkitės ten, kur įsigijote.

Vienu metu mirksi visos 
3 FAN (ventiliatoriaus) 
lemputės.

Ar prijungti 
priešfiltriai ir dulkių 
surinkimo filtras?
Šios lemputės gali 
mirksėti, jei įrenginys 
eksploatuojamas 
be kokios nors 
prijungtos dalies.

 � Jei prijungtos visos dalys
Sugedo elektros sistemos komponentas.

 ¼ Kreipkitės ten, kur įsigijote.

 �  Jei neprijungtas vienas arba daugiau 
komponentų
Atjunkite maitinimo kištuką, prijunkite 
dalis atgal ir vėl įjunkite įrenginį.

Ar ant priešfiltrio 
susikaupė dulkių?

 � Jei nėra dulkių sankaupos
Sugedo elektros sistemos komponentas.

 ¼ Kreipkitės ten, kur įsigijote.

 � Jei yra dulkių sankaupa
Atjunkite maitinimo kištuką, nuvalykite 
priešfiltrį ir vėl įjunkite įrenginį.  ►P. 13

Galbūt užblokuota 
oro išleidimo 
anga?

 � Jei oro išleidimo anga neužblokuota
Sugedo elektros sistemos komponentas.

 ¼ Kreipkitės ten, kur įsigijote.

 � Jei oro išleidimo anga užblokuota
Pašalinkite kliūtis, blokuojančias oro 
išleidimo angą, tada vėl įjunkite įrenginį.

Šios lemputės gali mirksėti, jei staigiai nukrenta įtampa.

Ką daryti, jei netenkinama nė viena iš pirmiau nurodytų 
sąlygų? 

 ¼  Kreipkitės ten, kur įsigijote. Rekomenduojama atjungti bloką, 
kol atvyks priežiūros specialistas.
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DUK
Prieš kreipdamiesi į mus, peržvelkite toliau pateiktą informaciją. 

Trikčių šalinimas

K. Ar galima išvalyti dulkių surinkimo filtrą?
A. Jei nešvarumų daug, nusiurbkite jį dulkių siurbliu arba 

pakeiskite.
 Nebandykite plauti vandeniu, kadangi gali sumažėti dulkių 

surinkimo filtro našumas.  ►P. 14

K. Dulkių surinkimo filtras lengvai juoduoja…
A. Juodavimas dulkių surinkimo našumui įtakos neturi. Vis dėlto, 

jei tai kelia problemų, pakeiskite.

K. Ar galima dezodoravimo filtrą plauti vandeniu? Ar vis tik jį reikia pakeisti?
A.  Jo plauti vandeniu negalima. 

(Jei bus naudojamas vanduo, dalis praras formą ir taps 
nebetinkama naudoti.)

 Jei netyčia išplovėte jį vandeniu, kreipkitės į įrenginio įsigijimo 
vietą.

 Išimkite dezodoravimo filtro bloką iš pagrindinio korpuso ir dulkių 
siurbliu susiurbkite dulkes.

 Filtro keisti nebūtina.
 Jei kvapas ima kelti problemų, palikite dalį šešėlyje, 

vėjuotoje vietoje. (Maždaug 1 dienai.)  ►P. 14
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Trikčių šalinimas
 �Prieš pateikdami užklausą remontui, perskaitykite toliau pateiktą informaciją.
Jei problema išlieka, kreipkitės į įrenginio įsigijimo vietą.
 �Jei naudojant sutrinka veikimas
Jei indikatorių lemputės įsijungia nenormaliai arba nustoja veikti dėl žaibo iškrovos ar pan., atjunkite įrenginį 
nuo elektros lizdo, palaukite bent 5 sekundes, vėl prijunkite maitinimo kištuką ir įjunkite įrenginį.

Ne problema
Tai nėra problema.

Patikrinkite
Prieš pateikdami užklausą remontui, 
patikrinkite dar kartą.

 �Įrenginys nereaguoja
Reiškinys Kontroliniai taškai

Nereaguoja net ir paspaudus • Siekiant apsaugoti sistemą, įrenginys gali nustoti veikti 
staigiai ir reikšmingai susvyravus įtampai. 

  Jei tuo metu įrenginys veikė, atkūrus įprastą įtampą 
veikimas bus automatiškai pratęstas. 
Įtampos diapazono apsauga: 198–264 V

 �Girdisi garsai

Reiškinys Kontroliniai taškai

Šnypštimas veikimo metu Veikiant "Streamer" blokui, iškrovos metu šis šnypščia.
Atsižvelgiant į naudojimą, garsas gali susilpnėti arba pakisti 
į traškėjimą, dūzgimą arba čiurlenimą. Vis dėlto tai normalu.
Jei garsai kelia problemų, pamėginkite perkelti įrenginį į kitą 
vietą.  ►P. 12

Švilpimas arba plasnojimo 
garsas veikimo metu

• Ar ant priešfiltrių susikaupė dulkių?
 ¼ Išvalykite šią dalį.  ►P. 13

• Ar užsikimšo dulkių surinkimo filtras?
 ¼ Atsižvelgiant į naudojimo sąlygas, gali užsikimšti dulkių 
surinkimo filtras, dėl ko sutrumpės jo eksploatacijos trukmė.  
  ►P. 7  

 Pakeiskite dulkių surinkimo filtrą.  ►P. 14

Įrenginys veikia triukšmingai • Ar dulkių surinkimo filtras prijungtas tinkamai?
 ¼ Jei jis netinkamai prijungtas, veikimas gali būti garsesnis.  
  ►P. 14

 �Indikatorių lemputės

Reiškinys Kontroliniai taškai

Indikatorių lemputės 
neįsijungia

Indikatorių lemputės išsijungia 
praėjus maždaug 10 sekundžių 
nuo įrenginio įjungimo

• Ar indikatoriaus lemputės šviesumas išjungtas?
 ¼ Jei indikatoriaus lemputės šviesumas bus išjungtas, 
visos lemputės (išskyrus įjungimo / išjungimo lemputes) 
liks išjungtos.
 ¼ Jei indikatorių lempučių šviesumas išjungtas, įjungus 
įrenginį jų šviesumo parametras trumpam (maždaug 
10 sekundžių) įgauna vertę "tamsu" ir po to jos išsijungia.  
  ►P. 11

Trikčių šalinimas
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Trikčių šalinimas

Reiškinys Kontroliniai taškai

Mirksi visos FAN 
(ventiliatoriaus) lemputės.

• Ar prijungti priešfiltriai ir dulkių surinkimo filtras? 
Šios lemputės gali mirksėti, jei įrenginys eksploatuojamas 
be kokios nors prijungtos dalies.
[Jei neprijungta viena arba daugiau dalių]

 ¼ Atjunkite maitinimo kištuką, prijunkite dalis atgal ir vėl 
įjunkite įrenginį.

[Jei prijungtos visos dalys] 
Sugedo elektros sistemos komponentas.

 ¼ Kreipkitės ten, kur įsigijote.
• Ar ant priešfiltrių susikaupė dulkių?

[Jei yra dulkių sankaupa]  ►P. 13
 ¼ Atjunkite maitinimo kištuką, nuvalykite priešfiltrius ir vėl 
įjunkite įrenginį.

[Jei nėra dulkių sankaupos]
Sugedo elektros sistemos komponentas.

 ¼ Kreipkitės ten, kur įsigijote.
• Galbūt užblokuota oro išleidimo anga?

[Jei oro išleidimo anga užblokuota]
 ¼ Pašalinkite kliūtis, blokuojančias oro išleidimo angą, tada 
vėl įjunkite įrenginį.

[Jei oro išleidimo anga neužblokuota]
Sugedo elektros sistemos komponentas.

 ¼ Kreipkitės ten, kur įsigijote.

Lemputės gali mirksėti, jei ima staigiai svyruoti įtampa.
Kai įtampa normalizuojasi, lemputės grįžta į ankstesnę būseną.
Įtampos diapazono apsauga: 198–264 V.

• Ką daryti, jei netenkinama nė viena iš pirmiau nurodytų 
sąlygų? 

 ¼ Kreipkitės ten, kur įsigijote. Rekomenduojama atjungti bloką, 
kol atvyks priežiūros specialistas.

Kartais "Streamer" lemputė 
neįsijungia • "Streamer" gali nustoti veikti pagal grafiką.

"Streamer" lemputė išsijungia, kai "Streamer" nustoja veikti.

Mirksi "Streamer" lemputė • Rekomenduojama pakeisti "Streamer".
 ¼ Kreipkitės ten, kur įsigijote.

Mirksi lemputė MODE 
(režimas)

• Ar prijungtas dezodoravimo filtro blokas?
 ¼ Prijunkite dezodoravimo filtro bloką.  ►P. 14

Trikčių šalinimas
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 � Oro gryninimo funkcija
Reiškinys Kontroliniai taškai

Sumažėjo oro gryninimo 
pajėgumas

• Galbūt įrenginys pastatytas ten, kur nepasiekia oro 
srautas arba aplink yra kliūčių?

 ¼  Pasirinkite vietą, kurioje nebūtų kliūčių ir iš kurios oro 
srautas pasiektų visas kambario dalis.

• Galbūt nešvarūs priešfiltriai arba dulkių surinkimo filtras?
 ¼ Išvalykite šias dalis.  ►P. 13, 14

Iš oro išleidimo angos sklinda 
kvapas

• Galbūt užsiteršė dezodoravimo filtras?
 ¼ Išvalykite šias dalis.  ►P. 14

• Kartais pro išleidimo angą gali sklisti neaitrus kvapas, kadangi 
generuojamas nedidelis kiekis ozono. Vis dėlto šis kiekis 
nereikšmingas ir sveikatai nekenkia.

• Galbūt kambarį užpildė maisto gaminimo kvapai arba 
kartu rūko keli žmonės ir pan.?

 ¼ Įrenginiui veikiant, kvapas palaipsniui dings.
• Galbūt perkėlėte įrenginį iš kito kambario?

 ¼  Įrenginys gali skleisti kvapą to kambario, kuriame buvo 
anksčiau. Palikite įrenginį šiek tiek paveikti.

• Galbūt kambaryje yra nuolatinis kvapo šaltinis?  
(Dažai, nauji baldai, tapetai, purškalas, kosmetika, chemikalai.)

 ¼  Kadangi nuolat skleidžiamo kvapo visiškai pašalinti 
neįmanoma, reikėtų tuo pat metu vėdinti patalpą arba kurį 
laiką leisti įrenginiui paveikti gerai vėdinamoje patalpoje.

Nepučiamas oras • Galbūt užblokuota oro išleidimo arba oro įleidimo anga? 
Jei jos neužblokuotos, vadinasi, sugedo ventiliatoriaus motoras.

 ¼ Kreipkitės ten, kur įsigijote.

 � Kitas
Reiškinys Kontroliniai taškai

Veikiantis ventiliatorius staiga 
sustoja

• Ar prieš paleidžiant įrenginį buvo prijungti priešfiltriai ir 
dulkių surinkimo filtras?
Ventiliatorius sukonfigūruotas sustoti, kad būtų apsaugoti 
elektros sistemos komponentai, jei kuri nors dalis būna 
prijungta netinkamai.

 ¼  Jei kokia nors dalis neprijungta, atjunkite įrenginį nuo 
maitinimo ir prijunkite visas dalis, tada vėl įjunkite įrenginį.

Nebesigirdi "Streamer" iškrovų • "Streamer" veikia pagal grafiką.  ►P. 12

Televizoriaus ekrane matomi 
trukdžiai

• Galbūt televizorius arba radijo imtuvas pastatytas iki 2 metrų 
atstumu nuo įrenginio arba netoli įrenginio yra kambarinė antena?

• Galbūt televizoriaus (radijo imtuvo) maitinimo arba 
antenos kabelis paklotas šalia įrenginio?

 ¼  Pasirūpinkite, kad įrenginys būtų kaip įmanoma toliau nuo 
televizoriaus, radijo imtuvo arba antenos.

Įrenginys įsijungia vos 
prijungus maitinimo kištuką

• Galbūt atjungėte maitinimo kištuką nutrūkus elektros 
tiekimui, smarkiai susvyravus įtampai arba veikiant 
įrenginiui, norėdami perkelti įrenginį?

 ¼  Automatinio paleidimo funkcija automatiškai paleidžia įrenginį iš naujo.

Trikčių šalinimas
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Specifikacijos
Trikčių šalinimas

Modelio pavadinimas MC30YVM
Maitinimas 1 faz., 220–240 / 220–230 V, 50/60 Hz

Veikimo režimas
Oro gryninimas

"Turbo" Standartinis Tylusis
Energijos sąnaudos (W) 25 15 8
Veikimo triukšmingumas (dB) 37 27 19
Oro srauto sparta (m³/h) 180 120 60

Poveikio plotas (m²) 23
46

*1
*2

CADR (m³/h) 180 *3
Įrenginio matmenys (mm) 450 (aukštis) x 270 (plotis) x 270 (ilgis)
Svoris (kg) 5,8
Maitinimo kabelio ilgis (m) 1,8

Pagaminta Malaizijoje
• Šios specifikacijų vertės taikomos 50 Hz, 220–240 V ir 60 Hz, 220–230 V modeliams.
• Šis prietaisas suprojektuotas naudoti gyvenamojoje arba komercinėje aplinkoje.
• Svertinis garso slėgio lygis nesiekia 70 dB(A).
*1. Dengimo zona apskaičiuota pagal JEM1467. (Parinkta ventiliatoriaus nuostata "Turbo".)
*2.  Dengimo zona apskaičiuota vadovaujantis NRCC-54013 standartu, naudojant cigarečių 

dūmus CADR. Išbandyta pagal JEM1467. (Parinkta ventiliatoriaus nuostata "Turbo".)
*3. CADR vertė išbandyta pagal JEM 1467 (C priedą).
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