
Humidifying air purifier
Floor Standing Type

EKSPLOATAVIMO VADOVAS

Drėkinantis oro grynintuvas Statymo ant grindų tipas

"Ururu" oro grynintuvas

MODELIS

MCK75JVM-K
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Funkcijos

Dezodoravimas Iškrovos bloko galingos iškrovos garantuotai pašalina nemalonų kvapą sukeliančius komponentus 
iš cigarečių dūmų, formaldehidą ir pan. 

Dulkių 
surinkimas Didelis oro srautas greitai sugaudo žiedadulkes, buitines dulkes ir pan. 

Drėkinimas Patalpa greitai sudrėkinama, naudojant "didelio oro srauto spartos garinimo sistemą".

Apie iškrovos 
bloką...

Iškrovos blokas greitai suardo kvapus ir žalingas dujas, oro grynintuvo viduje generuodamas sparčiai judančius ir 
dideliu oksidaciniu pajėgumu pasižyminčius elektronus. (Kadangi dideliu greičiu judantys elektronai yra generuojami 
ir suvartojami bloko viduje, tai visiškai saugu.) 
Veikimo metu iškrovos blokas gali skleisti šnypštimo ir burbuliavimo garsus.
Be to, atsižvelgiant į naudojimo sąlygas, garsas gali būti tylesnis arba gali pakisti jo tonas. 
Blokas išskiria itin nedidelį ozono kiekį, kurį galima užuosti ties oro išleidimo anga. Vis dėlto šis ozono kiekis yra 
labai mažas, todėl jūsų sveikatai nesukels jokių problemų.

Apie oro gryninimą

Žiedadulkės

DulkėsKvapai

Galinga siurbimo funkcija esant 
dideliam oro srautui leidžia sulaikyti 
dulkes, žiedadulkes ir pan. 
Iškrovos blokas suardo formaldehidą 
ir kvapus. 

• Gryninimo pajėgumas padidėja 
kartu su oro srauto sparta. 

Efektyviai sulaiko žiedadulkes 
Dėl didelio oro srauto net ir nusėdusios 
žiedadulkės greitai sugaunamos dėl didelio 
jų dalelių dydžio. 

Oras įsiurbiamas 
abiejose pusėse. 

Oras didele sparta 
tiekiamas į visas 
patalpos vietas.

Kaip drėkinamas oras
Garinimo sistemos pritaikymas
Ši sistema skirta vandeniui išgarinti pučiant orą. 

• Plika akimi garai ir migla nematomi. 
• Drėkinimo pajėgumas padidėja kartu su oro 

srauto sparta. 

• Tekant vandeniui iš vandens bako į drėkinimo 
dėklą, gali būti girdimas garsas.

Vandens tiekimo naudojant vandens ratą sistema 
Vandens filtras vandenį ima tik kai jo reikia, tad 
drėkinimo filtras nėra mirkomas vandenyje. Ši 
specifinė sistema padeda palaikyti drėkinimo 
filtro švarą ir užkerta kelią daugintis pelėsiui.

Vandens bakas

Drėgnas oras

Sausas oras

Sukasi

(1) Vandens ratas

(2) Drėkinimo 
filtras

Vanduo imamas iš 
drėkinimo dėklo.

Drėgmė prikimba prie 
drėkinimo filtro. 

Drėkinimo dėklas
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PIRMIAUSIA PERSKAITYKITE

 � Prieš pradėdami naudotis, perskaitykite šias saugos atsargumo priemones, kad užtikrintumėte tinkamą 
naudojimą.
 � Šiame vadove naudojamos atsargumo priemonės yra klasifikuojamos į toliau nurodytus du tipus. 
Abiejuose yra svarbios saugos informacijos, tad būtina visada jų visų laikytis.

ĮSPĖJIMAS

Netinkamai elgiantis galima rimtai susižaloti arba 
netgi žūti. 

ATSARGIAI

Netinkamai elgiantis galima susižaloti arba 
apgadinti turtą. 
Atskirais atvejais pasekmės gali būti rimtos. 

 � Toliau apibūdinama, ką reiškia šiame vadove naudojamos piktogramos. 

Tai daryti 
draudžiama.

Būtinai laikykitės 
instrukcijų.

Atjunkite maitinimo 
kabelį. 

Saugokite nuo 
liepsnos.

Neardykite. Nelieskite šlapiomis 
rankomis. 

Saugokite nuo 
drėgmės. 

 � Perskaitę šį vadovą, pasidėkite jį į saugią vietą, kad naudotojai galėtų juo pasinaudoti ateityje.

ĮSPĖJIMAS

Maitinimo 
kabelis ir 
kištukas

• Naudokite tik 220–240V maitinimo šaltinį. 
Jei naudosite kitokį maitinimo šaltinį, galite sukelti gaisrą arba gauti elektros smūgį. 

• Maitinimo kabelio negalima gadinti, permodeliuoti, pernelyg 
lankstyti, traukti, susukti arba naudoti suvyniotą.  
Taip pat nedėkite ant maitinimo kabelio sunkių daiktų ir 
nesuspauskite jo. 
Jei naudosite apgadintą maitinimo kabelį, galite sukelti gaisrą arba gauti elektros smūgį.

• Nenaudokite bloko, jei pažeistas maitinimo kabelis arba kištukas, 
taip pat – jei kištukas maitinimo lizde kliba. 
Jei naudosite apgadintą maitinimo kabelį arba klibantį kištuką, galite sukelti gaisrą dėl 
trumpojo jungimo arba gauti elektros smūgį.

• Naudodami bloką, neviršykite maitinimo lizdo ar šakotuvo 
elektros rodiklių. 
Jei viršysite kelių maitinimo lizdų rodiklį, dėl perkaitimo gali kilti gaisras.

• Neprijunkite ir neatjunkite maitinimo kištuko, siekdami įjungti 
ar išjungti įrenginį. 
Taip elgiantis galima gauti elektros smūgį arba dėl perkaitimo gali kilti gaisras. 

• Iki galo įkiškite maitinimo kištuką į lizdą. 
Įkišus ne iki galo, galima gauti elektros smūgį arba dėl perkaitimo gali kilti gaisras.

• Sausa šluoste periodiškai nuvalykite dulkes ir kitas medžiagas 
nuo maitinimo kištuko. 
Dėl izoliacijos gedimo, kurį gali sukelti drėgnumas ar kt., gali kilti gaisras.

• Pastebėję jo nors neįprasto, pvz., užuodę degėsių kvapą, 
nutraukite eksploataciją ir atjunkite maitinimo kabelį. 
Jei toliau naudosite bloką nepašalinę anomalijų, galite gauti elektros smūgį arba dėl 
perkaitimo gali kilti gaisras.
Susisiekite su servisu.

• Jei pažeidžiamas maitinimo kabelis, siekiant išvengti pavojų jį turi 
pakeisti gamintojas, jo servisas arba kitas panašią kvalifikaciją 
turintis asmuo.
Dėl apgadinto kabelio galite gauti elektros smūgį arba dėl perkaitimo gali kilti gaisras.

• Prieš valydami bloką ar perkeldami jį į kitą vietą, sustabdykite veikimą 
ir atjunkite maitinimo kabelį nuo maitinimo lizdo. 
Jei dirbsite prie įrenginio esant įjungtam kištukui ir veikiančiam blokui, galite gauti elektros 
smūgį arba susižaloti.

Saugos atsargumo priemonės
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ĮSPĖJIMAS

Pagrindinis 
blokas

• Nenaudokite bloko aplinkoje, kurios ore yra alyvos, pvz., mašininės. 
Ore esanti alyva gali paskatinti trūkinėjimą, galite gauti elektros smūgį arba sukelti gaisrą. 

• Nenaudokite bloko aplinkoje, kur yra daug aliejaus garų 
(pvz., virtuvėje), degių arba ėsdinančių dujų ar metalo dulkių. 
Eksploatuojant įrenginį tokioje aplinkoje, galima sukelti gaisrą arba apgadinti patį įrenginį. 

• Laikykite pirštus ir įvairius daiktus atokiai nuo oro įleidimo, išleidimo 
ir kitų angų. 
Netinkamai elgiantis galima gauti elektros smūgį, susižaloti arba apgadinti įrangą. 

• Nesudrėkinkite oro išleidimo angos arba bloko rėmo. 
Dėl sąlyčio su vandeniu gali kilti gaisras arba galite gauti elektros smūgį. 

• Šalia bloko nenaudokite degių medžiagų, pvz., plaukų lako, 
insekticidų ir pan.  
Nešluostykite bloko benzolu ar tirpikliu. 
Šios medžiagos gali paskatinti trūkinėjimą, galite gauti elektros smūgį arba sukelti gaisrą. 

• Blokui valyti naudokite neutralų skystąjį valiklį. 
Jei blokui valyti naudosite chlorą arba rūgštinius valiklius, gali išsiskirti žalingų dujų ir galite 
pakenkti sveikatai. 

• Smilkstančias cigaretes, smilkalus ir atvirą liepsną laikykite atokiai 
nuo bloko. 
Atvira liepsna gali sukelti gaisrą. 

• Patys neardykite, nepermodeliuokite ir nevykdykite įrenginio 
techninės priežiūros. 
Netinkamai elgiantis, galima sukelti gaisrą, gauti elektros smūgį arba susižaloti. 
Susisiekite su servisu. 

• Nelieskite įrenginio šlapiomis rankomis. 
Dėl sąlyčio su vandeniu galite gauti elektros smūgį. 

• Nenaudokite įrenginio ten, kur itin drėgna, pvz., vonioje, arba tose 
vietose, kur staigiai svyruoja temperatūra, pvz., pramoniniuose 
šaldytuvuose. 
Naudojant netinkamoje aplinkoje, galima gauti elektros smūgį, susižaloti arba apgadinti 
įrangą. 

ATSARGIAI

Maitinimo 
kabelis ir 
kištukas

• Įrenginiui atjungti paimkite už kištuko (ne už kabelio) ir ištraukite jį iš 
lizdo. 
Jei trauksite už maitinimo kabelio, galite sukelti gaisrą arba gauti elektros smūgį dėl trumpojo 
jungimo. 

• Prieš ilgą nenaudojimo laikotarpį atjunkite maitinimo kabelį nuo 
maitinimo lizdo. 
Sugedus izoliacijai galima gauti elektros smūgį, gali nutekėti srovė arba kilti gaisras. 
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ATSARGIAI

Pagrindinis 
blokas

• Nenaudokite bloko tose vietose, kur į jį gali šviesti tiesioginiai 
saulės spinduliai, lyti lietus ar pūsti vėjas. 
Dėl perkaitimo arba sąlyčio su vandeniu gali kilti gaisras arba galima gauti elektros smūgį. 

• Nenaudokite bloko karštoje aplinkoje, pvz., netoli šildytuvų. 
Aukšta temperatūra gali išblukinti arba deformuoti bloką. 

• Neužblokuokite oro įleidimo angų arba oro išleidimo angos 
skalbiniais drabužiais, užuolaidomis ir pan. 
Prikibę pūkai gali riboti oro srautą, įranga gali perkaisti ir gali kilti gaisras. 

• Nenaudokite įrenginio ant nestabilų grindų. 
Įrenginiui nuvirtus, iš jo išsilies vandens, kuris gali sudrėkinti baldus ir sukelti gaisrą arba jūs 
galite gauti elektros smūgį. 
Jei įrenginys nuvirstų, jį reikia nedelsiant pastatyti stačiai.

• Nenaudokite įrenginio chemikalų tvarkymo vietose. 
Lakieji vaistai arba tirpikliai (naudojami ligoninėse, gamyklose, bandymų laboratorijose, grožio 
salonuose, nuotraukų ryškinimo laboratorijose ir pan.) gali gadinti mechanines dalis ir galimai 
gali sukelti vandens nuotėkius, kurie gali sudrėkinti baldus ir pan.

• Šalia bloko nenaudokite miltelių, pvz., kosmetikos priemonių. 
Dėl sąlyčio su milteliais galite gauti elektros smūgį arba gali būti apgadintas įrenginys. 

• Nenaudokite bloko uždaroje vietoje, pvz., spintoje. 
Dėl prastos ventiliacijos įrenginys gali perkaisti ir gali kilti gaisras. 

• Pasirūpinkite, kad į augalus ir gyvūnus tiesiogiai nepūstų oro 
srautas iš įrenginio. 
Ilgai pučiant oro srautui galimi neigiami padariniai. 

• Pasirūpinkite, kad akvariumai, vazos ir kitos vandens talpyklos būtų 
laikomos atokiai nuo įrenginio.
Jei į įrenginį pateks vandens, galite gauti elektros smūgį, gali kilti gaisras arba atsirasti pažeidimų. 

• Nelipkite ant įrenginio, ant jo nesėdėkite ir nesilenkite.
Nukritus nuo įrenginio arba šiam nuvirtus, galima susižaloti.

• Neišimkite filtro, kai įrenginys guli ant šono.
Taip elgiantis vidun lengviau pateks dulkių ir gali kilti gaisras arba elektros smūgis.
Be to, iš įrenginio gali išsilieti vandens ir jis gali ką nors apgadinti. 

• Neišimkite plūdės arba neišimkite iš plūdės putplasčio. 
Kitaip išjungsite drėkinimo funkciją. 

• Neišimkite sidabro jonų kasetės. 
Kitaip išjungsite apsaugą nuo bakterijų, pelėsių ir dumblo. 

• Nenaudokite įrenginio šalia priešgaisrinės signalizacijos įrenginių.
Jei oras iš įrenginio bus pučiamas į priešgaisrinės signalizacijos ieškiklį, signalizacija gali 
sureaguoti per vėlai arba nesureaguoti išvis.

• Jei įrenginį naudojate kartu su degimo buitiniais prietaisais, reguliariai vėdinkite patalpą. 
Dėl prastos ventiliacijos galima apsinuodyti CO. 
Šis gaminys CO nešalina. 

• Jei naudojate drėkinimo funkciją, kasdien keiskite vandenį bake 
šviežiu vandeniu iš čiaupo ir periodiškai valykite bloko vidų 
(drėkinimo dėklą, drėkinimo filtrą), kad jis visada būtų švarus. 
Jei nevalysite bloko, jame gali prisidauginti pelėsių ir bakterijų dėl susikaupusio purvo bei 
kalkių nuosėdų ir gali pasklisti nemalonus kvapas. Kai kurie žmonės gali būti itin jautrūs 
(atsižvelgiant į jų fizinę būklę) ir gali kilti pavojus jų sveikatai. 
• Tokiu atveju kreipkitės į gydytoją. 

• Prieš perkeldami bloką, sustabdykite jo veikimą ir išpilkite vandenį 
iš vandens bako bei drėkinimo dėklo. 
Nuotėkiai iš vandens bako arba drėkinimo dėklo gali sušlapinti baldus arba sukelti elektros smūgį ar srovės nuotėkį.

• Šis buitinis prietaisas neskirtas naudoti ribotų fizinių, jutiminių ar protinių gebėjimų 
asmenims arba tiems, kurie neturi reikiamų valdymo žinių, išskyrus atvejus, kai juos prižiūri 
ar pateikia su prietaiso naudojimu susijusių nurodymų už jų saugą atsakingas asmuo. 
Užtikrinkite, kad vaikai nežaistų su buitiniu prietaisu.

• Prieš pildydami ir valydami įrenginį atjunkite.
Jei dirbsite prie įrenginio esant įjungtam kištukui, galite gauti elektros smūgį arba apgadinti įrenginį.

Saugos atsargumo priemonės
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ATSARGIAI

Kita

• Jei įrenginį naudojate ten, kur yra gyvūnų augintinių, būkite atidūs ir 
žiūrėkite, kad jie nesišlapintų ant įrenginio ir nekandžiotų maitinimo 
kabelio. 
Tai gali sukelti elektros smūgį arba gaisrą. Jei pastebėjote gyvūnų augintinių netinkamo elgesio 
padarinių, nutraukite eksploataciją, atjunkite maitinimo kabelį ir pasitarkite su servisu. 

• Nenaudokite degimo buitinių prietaisų tose vietose, kur į juos 
tiesiogiai pučia oro srovė iš oro išleidimo angos.
Dėl degimo buitiniame prietaise vykstančio nevisiško sudegimo proceso galima apsinuodyti 
CO ir pan. 

• Prieš pradėdami naudoti patalpai skirtus fumigacinius insekticidus, 
nutraukite įrenginio eksploataciją, kad blokas neįtrauktų chemikalų.
Bloko viduje tokiu atveju susikaups chemikalų, o kai kurie asmenys (atsižvelgiant į jų fizinę 
būklę) gali būti jautrūs jiems, todėl tokiems asmenims gali kilti pavojus. 

 

Eksploatacijos atsargumo priemonės
• Televizoriai, radijo imtuvai, garso įranga, radijo ryšiu nustatomi laikrodžiai ir laidinės antenos turi būti laikomos 

bent 2 metrų atstumu nuo įrenginio. 
Trukdžiai gali neigiamai paveikti vaizdą ir garsą. Tas pat taikoma belaidžiams telefonams, belaidžiams mikrofonams ir kitiems įrenginiams, kurie skleidžia 
silpnas elektros bangas. 
(Vis dėlto garso trukdžių gali atsirasti ir įrenginiui esant didesniu atstumu nei 2 metrų. Tai priklauso nuo elektros bangų stiprumo. Signalo priėmimas žymiai 
suprastėja naudojant kambarines antenas, todėl tokias antenas reikia statyti gerokai toliau, siekiant išvengti generuojamų triukšmų.) 

• Nenaudokite bloko vietoj virtuvinio ventiliatoriaus ar gartraukio. 
Taip sutrumpinsite priešfiltrio bei klostuotojo filtro eksploataciją ir gali atsirasti pažeidimų. 

• Nenaudokite įrenginio meno kūriniams, akademinei medžiagai ir pan. sandėliuoti, taip pat – komerciniais ar kitais 
specialiaisiais tikslais. 
Tokiu būdu saugomų objektų kokybė gali suprastėti. 

• Išvalę bloką, tinkamai prijunkite jo dalis. 
Jei naudosite bloką su nuimtomis dalimis, pvz., filtrais, galite jį apgadinti. 

• Naudokite tik vandenį iš čiaupo. 
Bendruoju atveju vanduo iš čiaupo yra chloruotas, o tai riboja bakterijų dauginimąsi. 

• Į vandens baką nepilkite toliau nurodytų skysčių. 
Karšto vandens (40˚C arba aukštesnės temperatūros), aromatinių aliejų, chemikalų, nešvaraus vandens, vandens su kvapikliais ar tirpikliais ir pan. 
Tokie skysčiai gali deformuoti arba apgadinti įrenginį. 
Išgryninto vandens, vandens su šarminiais jonais, mineralinio vandens, vandens iš šulinio ir pan. 
Naudojant tokį vandenį, gali paspartėti bakterijų dauginimasis.

• Nepridrėkinkite patalpos per daug. 
Pridrėkinus per daug, gali patalpoje kondensuotis vanduo ir kauptis pelėsiai. 

• Periodiškai išvalykite bloką. 
Valykite bloką kaip aprašyta skirsnyje "PRIEŽIŪRA ir VALYMAS". P. 27–38.
Dėl per didelio užterštumo gali kauptis pelėsiai, atsirasti nemalonių kvapų arba dingti drėkinimo funkcija.

• Būkite atsargūs, kad neužšaltų. 
Jei įtariate, kad vanduo gali užšalti, išpilkite jį iš vandens bako ir drėkinimo dėklo. 
Jei naudosite bloką su užšalusiu vandeniu, jis gali būti apgadintas. 

• Jei įrenginio nenaudosite, išpilkite iš jo vandenį. 
Jei įrenginio nenaudosite, išpilkite vandenį iš vandens bako bei drėkinimo dėklo.
Kitaip besikaupiantys nešvarumai ir kalkių nuosėdos gali paskatinti bakterijų ir pelėsių dauginimąsi, dėl ko pasklis nemalonus kvapas. 

Šis gaminys nešalina žalingų medžiagų (CO ir pan.) iš cigarečių dūmų. 
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Kiekvienos dalies pavadinimai ir veikimas 

Dezodoravimo katalizatorius
Naudojant dezodoravimo katalizatorių (juodas), 
absorbuojami ore esantys kvapai ir žalingos 
dujos, suardant juos iškrovos bloke.

Priešfiltris (žalias)
Šalina stambias dulkių daleles.

Klostuotasis filtras
(priekyje: baltas, gale: mėlynas)
Absorbuoja dulkių daleles, taikydamas statinio 
elektros krūvio principą.

Smulkios dulkių dalelės, kurių priešfiltris nesulaiko, yra įkraunamos teigiamu krūviu, 
kad jas lengviau absorbuotų neigiamu krūviu įkrautas klostuotasis filtras.

Jonizavimo rėmas

Jonizuota viela (gale)Vandens bakas

Priekinis skydelis

Filtrų talpykla
Čia laikomi 6 atsarginiai klostuotieji filtrai. 

Apsauga

Kvapų jutiklis

Dulkių jutiklis

Drėgnumo jutiklis · Temperatūros jutiklis

(Įrengtas pirmasis filtras) 

(Atsarginiai filtrai) (Atsarginiai filtrai) 

 Klostuotasis filtras, 7 vnt.
 • 1 vnt. (dėžėje)
 • 6 vnt. (filtrų talpykloje)

 Nuotolinis valdiklis

Pagalvėlėje

Filtrų talpykloje / dėžėje
 Eksploatavimo vadovas

 Perdirbamoji 
   dezodoravimo kasetė
 1 vnt.

Pagalvėlėje

Dėžėje

Priedų patikra

Priešingų polių plokštės

(Plazminis jonizatorius)

(Iškrovos blokas)
2 BLOKAS

1 BLOKAS

P. 16.

Pagrindinis blokas

P. 30, 31.

P. 23, 24.
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Maitinimo 
kabelio kablys
Čia suvyniojamas kabelis 
įrenginiui sandėliuoti.

Perdirbamoji dezodoravimo kasetė

Naudokite perdirbamajai dezodoravimo 
kasetei regeneruoti. 
Įdėjus į iškrovos bloko kišenę, suardomi 
absorbuoti kvapai ir paruošiama naudoti 
pakartotinai. 

Iškrovos bloko kišenė

Iškrovos bloko kišenė

Atrakinti Užrakinti

Kaip naudoti kišenės užraktą 

Neleidžia netyčia atsidaryti iškrovos bloko kišenei. 
Atidarymui panaudokite monetą. 

Kišenės užraktas

Oro išleidimo 
anga

Maitinimo kabelis

Drėkinimo filtras

Valdymo skydelis
Priekinės 
indikacinės 
lemputės 

Rankena

Oro įleidimo anga

Drėkinimo dėklas

Vandens 
ratas

Kišenės užraktas

Moneta
Atrakinti

Užrakinti

P. 23, 24.

Kad užrakintumėte, pasukite taip, 
kad sutaptų ženklai    . 

Šoninis skydelis

Galinė dalis



9

Kiekvienos dalies pavadinimai ir veikimas 
 Valdymo skydelis

Vandens tiekimo lemputė
• Jei vandens bakas drėkinimo operacijos metu ištuštėja, 

pasigirsta 3 ilgi pyptelėjimai ir įsijungia ši lemputė. 
 Drėkinimo funkcija  išjungiama. 
(Kol šviečia drėkinimo lemputė, vykdoma oro gryninimo 
procedūra.)

• Kad pratęstumėte drėkinimo procedūrą, įpilkite į vandens 
baką vandens, atkurkite vandens baką ir spauskite .

Drėkinimo filtro lemputė ( )
• Ši lemputė įsijungia atėjus laikui pakeisti drėkinimo filtrą. Ji ima mirksėti, 

jei nepakeitus filtro praeina per daug laiko. P. 37.

Pakeitę filtrą, paspauskite  ir palaikykite apie 2 sekundes.
(Pasigirsta trumpas pyptelėjimas ir lemputės išsijungia.)

Oro gryninimo filtro lemputė (  )
• Ši lemputė įsijungia atėjus laikui pakeisti klostuotąjį filtrą. Ji ima mirksėti, 

jei nepakeitus filtro praeina per daug laiko. P. 30.

Pakeitę filtrą, paspauskite  ir palaikykite apie 2 sekundes.
(Pasigirsta trumpas pyptelėjimas ir lemputės išsijungia.)

Lemputė UNIT
• "UNIT1" → Ši lemputė įsijungia atėjus laikui išvalyti plazminį jonizatorių. 
• "UNIT2" → Ši lemputė įsijungia atėjus laikui išvalyti iškrovos bloką. 

  P. 33, 34.

Šviesumo reguliavimas
Naudokite šią funkciją lempučių šviesumui pagal savo 
pageidavimus nustatyti, pvz., kai miegate. 
Kaskart paspaudus mygtuką, valdymo skydelio lempučių ir priekinių 
indikacinių lempučių šviesumas pakinta toliau nurodyta tvarka.  
 P. 13.

<Valdymo skydelio lemputės>

Šviesi Pritemdyta Pritemdyta

<Priekinės indikacinės lemputės> P. 11, 12.

Šviesi Pritemdyta IŠJUNGTA

• Visiškai išsijungia tik priekinės indikacinės lemputės.

Vaikų saugos užraktas
   Paspauskite ir palaikykite  apie 2 sekundes, 
kad sujungtumėte vaikų saugos užraktą. 
(Tą patį atlikite nuostatai atšaukti.) 
Įjungus vaikų saugos užraktą, bloko valdymas 
apribojamas, kad vaikai juo nežaistų. 

DĖMESIO

 ●Perdirbamąją dezodoravimo kasetę galima 
regeneruoti net ir įjungus vaikų saugos užraktą. 
 ●Jei įjungus vaikų saugos užraktą nuimamas 
priekinis skydelis, saugos sumetimais blokas 
nustoja veikti ir vaikų saugos užraktas atšaukiamas.
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IŠJUNGIMO LAIKMAČIO mygtukas
Kaskart paspaudus šį mygtuką, 
IŠJUNGIMO laikmatis keičiasi toliau 
nurodyta tvarka. 

<Priekinės indikacinės lemputės>

OFF

• Laikmačio nuostatos indikacinės lemputės 
įsijungia atsižvelgiant į likusį laiką.

• Veikiant laikmačiui nustatytą laiką galima 
pakeisti. 

Drėkinimo nustatymo mygtukas
Kaskart paspaudus šį mygtuką, drėkinimo 
nuostata keičiasi toliau nurodyta tvarka. 
  P. 20.

• Kai drėkinimo funkcija IŠJUNGTA, drėkinimo 
nuostatos keisti negalima. 

Ventiliatoriaus nustatymo mygtukas
Kaskart paspaudus šį mygtuką, oro srauto spartos nuostata 
keičiasi toliau nurodyta tvarka. P. 19.

<Priekinės indikacinės lemputės>

(Automatinis) (Tylusis) (Mažo 
greičio)

(Standartinis)

(Didelio greičio)(Turborežimas)(Žiedadulkės)

• Automatiniu režimu vienu metu šviečia "  " ir "  ", "  ", "  " arba "  ".
• Drėkinimo procedūros metu pasirinkus drėkinimo nuostatą HIGH, STD arba 

LOW, ventiliatorius perjungiamas į automatinį režimą.

DĖMESIO

 ●Jei veikimo metu atidaromas priekinis skydelis, blokas saugos sumetimais 
sustabdomas.

 � Ką daryti, jei veikimo metu sutrinka bloko veikimas 
Jei veikimo metu ima padrikai mirksėti indikacinės lemputės arba bloko neįmanoma 
valdyti dėl žaibo ar kitos priežasties, atjunkite maitinimo kabelį, palaukite bent 
3 sekundes, prijunkite maitinimo kabelį atgal ir vėl paleiskite įrenginį. 

Drėkinimo ĮJUNGIMO / IŠJUNGIMO mygtukas
• Kaskart paspaudus šį mygtuką, 

drėkinimo procedūra įjungiama 
arba išjungiama.

• Kol veikia drėkinimo procedūra, 
šviečia lemputė. 

• Kol vykdoma drėkinimo procedūra, 
veikia oro gryninimo funkcija. 
(Drėkinimo procedūra pati viena 
nevykdoma.) 

ĮJUNGIMO / IŠJUNGIMO mygtukas
Paspaudus šį mygtuką, 
 paleidžiamas blokas. 
Paspaudus  dar kartą, 
jis sustabdomas. 
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Kiekvienos dalies pavadinimai ir veikimas 
Priekinės indikacinės lemputės

Vaikų saugos užrakto lemputė
• Ši lemputė įsijungia kartu su vaikų saugos užraktu.  

Jei, šviečiant lemputei, paspaudžiamas bet kuris kitas 
mygtukas, pasigirsta 3 trumpi pyptelėjimai ir mygtuko 
paspaudimas ignoruojamas. 

Dulkių jutiklio lemputė
Dulkių jutiklis aptinka nešvarumų ore kiekį. Nešvarumų kiekį nurodo 
3 dulkių jutiklio lemputės spalvos: žalia, oranžinė ir raudona.
• Jei lemputė žalia, vadinasi, oras švarus. 

Žalia Oranžinė Raudona

Mažas DidelisDulkės

 � Toliau nurodytais atvejais žalia lemputė įsijungia ir šviečia pirmąsias 
2 sekundes neatsižvelgiant į oro švarą. 
(1) Veikimas iškart po priekinio skydelio nustatymo. 
(2) Veikimas iškart po maitinimo kištuko nustatymo. 

 � Jei dulkių jutiklis reaguoja lėtai, suderinkite jautrumo nuostatą. P. 13.

Jutiklių tipai ir našumas 

Dulkių jutiklis
Aptinkama

Cigarečių dūmai, žiedadulkės, erkės, 
buitinės dulkės, gyvūnų augintinių 
plaukai, dyzelino suodžiai 

Kartais 
aptinkama Garas, alyvos (aliejaus) garai 

Patikros lemputė 
Ši lemputė įsijungia įspėdama 
naudotojus, kad atėjo laikas keisti arba 
atlikti priežiūros darbus. Žr. valdymo 
skydelį ir išsiaiškinkite, ką reikia daryti. 
(Kartu su patikros lempute šviečia arba 
mirksi drėkinimo filtro lemputė, oro 
gryninimo filtro lemputė, lemputės 
"UNIT1/2" arba vandens tiekimo 
lemputė.) P. 25.

Patalpos higrometrų ir bloko drėgnumo indikatoriaus rodmenys gali nesutapti. 
• Taip yra todėl, kad oro srovės sukelia temperatūros ir drėgnumo pokyčius net ir toje pačioje patalpoje.  

Drėgnumo lemputės indikaciją reikia naudoti tik bendrajai informacijai.

Regeneracijos lemputė
• Ši lemputė įsijungia, kai iškrovos bloko kišenėje regeneruojama 

perdirbamoji dezodoravimo kasetė. 
• Regeneracija gali trukti 8 valandas. 
• Perdirbamosios dezodoravimo kasetės regeneracija 

paleidžiama ir stabdoma atidarant ir uždarant iškrovos bloko 
kišenę.  P. 24.
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Kvapų jutiklio lemputė
Kvapų jutiklis aptinka kvapų ore pokytį. Kvapų lygį nurodo 3 kvapų jutiklio lemputės spalvos: žalia, oranžinė ir  
raudona.
• Jei lemputė žalia, vadinasi, oras švarus. 

Žalia Oranžinė Raudona

Stiprus SilpnasKvapas

 � Toliau nurodytais atvejais žalia lemputė įsijungia ir šviečia pirmąją 1 minutę. Ši būsena laikoma kvapų jutiklio jautrumo 
atskaitos verte.
(1) Veikimas iškart po priekinio skydelio nustatymo. 
(2) Veikimas iškart po maitinimo kištuko nustatymo. 
(3) Jei veikimas paleidžiamas iš naujo. 

 � Jei kvapų lygis išlieka nepakitęs (nesustiprėja ir nesusilpnėja), jutiklis gali neaptikti net ir stiprių kvapų. 
 � Kvapų jutiklis gali neaptikti kitų tipų kvapų nei amoniako, pvz., naminių gyvūnų kvapų, česnako ir pan. 
 � Žmonių uoslės jautrumas nevienodas, todėl kvapą galima užuosti net jei šviečia žalia lemputė. Jei jums nepatinka kvapai, 
nustatykite oro srauto rankinio reguliavimo režimą ir paleiskite bloką veikti didesniu oro srautu.
Jutiklių tipai ir našumas 

Kvapų jutiklis
Aptinkama Cigarečių kvapai, maisto ruošimo kvapai, gyvūnų augintinių ir tualeto kvapai, 

žaliavinių atliekų kvapai, pelėsių kvapai, purškalų ir alkoholio kvapai 

Kartais aptinkama Staigūs temperatūros ir drėgnumo pokyčiai, bekvapės dujos (pvz., CO), 
garas, alyvos (aliejaus) garai, degimo buitinių prietaisų dujos 

Drėgnumo indikacinė lemputė
(Tik bendrajai informacijai)

Ši lemputė nurodo drėgnumo jutiklio nustatytą patalpos 
drėgnumą. 

: drėgnumas siekia 40% arba mažiau
: drėgnumas siekia apie 50%
: drėgnumas siekia 60% arba daugiau

Jei blokas veikia tik oro gryninimo tikslais, lemputė 
papildomai nurodo drėgnumo lygį.
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Dulkių jutiklio nuostatą galima pakeisti.

Valdymo skydelis

1, 21, 3

1 Paspauskite  ir palaikykite 10 sekundžių. 

Laikydami  nuspaustą, paspauskite .
• Po trumpo pyptelėjimo 5 sekundes mirksi oro srauto lemputės (" " (mažas greitis), " " (standartinis), " " (didelis greitis)) 

ir galiausiai įsijungia lemputė, atitinkanti dabartinę jautrumo nuostatą.

2 Pakeiskite jautrumo nuostatą iš .
• Kaskart paspaudus mygtuką, oro srauto spartos lemputės ir jautrumas pakinta kaip nurodyta toliau. 
• Jautrumo nuostatą nurodo oro srauto lemputės.  

Jei oro srauto lemputės nekinta, atjunkite maitinimo kabelį, palaukite bent 3 sekundes ir vėl prijunkite maitinimo kištuką, 
tada pamėginkite pakartoti operaciją iš pradžių. 

Kaip padidinti jautrumą: 
  Pasirinkite oro srauto lemputę 
"didelis greitis". 

Kaip sumažinti jautrumą: 
  Pasirinkite oro srauto lemputę 
"mažas greitis". 

Jautrumas
Didelis(Didelio greičio)

(Standartinis)

(Mažo greičio)

Normalus

Mažas

Jutiklis labiau reaguoja 
į dulkes.

Numatytoji nuostata

Jutiklis mažiau reaguoja 
į dulkes. 

3 Pakeitę nuostatą paspauskite .
• Pasigirsta trumpas pyptelėjimas ir pradeda mirksėti nustatyto jautrumo lemputė. 

4 Atjunkite maitinimo kabelį, palaukite bent 3 sekundes ir vėl prijunkite maitinimo kabelį. 

Nustatymas baigtas. 

DĖMESIO

 ●Dulkių jutiklio jautrumą galima nustatyti, kai blokas veikia arba kai jis sustabdytas. 

 ●Neatlikus 4 žingsnio, blokas negrįžta atgal į įprastą veikimo režimą. 

Dulkių jutiklio jautrumo nuostatos 
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PASIRUOŠIMAS EKSPLOATUOTI

Kaip įrengti
Pastatykite bloką pageidaujamoje vietoje. 
Siekdami užtikrinti tinkamą bloko veikimą, palikite toliau nurodytus įrengimo tarpus. 

Bent 10 cm nuo sienų

Bent 50 cm nuo sienų

Bent 100 cm 
nuo lubų 

Bent 50 cm nuo sienų

Oro srautas

PASTABA

 ●Atsižvelgiant į sienos tipą, ji gali užsiteršti net ir palikus pirmiau nurodytus įrengimo tarpus.  
Tokiu atveju patraukite bloką saugiu atstumu nuo sienos. 

DĖMESIO

Kaip įrengti sumaniai 
 ●Pasirinkite vietą, kurioje oras pasiektų visą patalpą. 
 ●Oras pučiamas šiek tiek į dešinę, tačiau su įrenginiu viskas tvarkoje. 
 ●Pastatykite bloką ant stabilių grindų. Jei grindys nebus stabilios, blokas gali pradėti intensyviai vibruoti. 

Įrengimas 

Nenaudokite įrenginio toliau nurodytose vietose. 
 � Priglaudę prie sienų, baldų, užuolaidų ir pan. 
Objektai, prie kurių bus priglausta, gali užsiteršti arba deformuotis. 
 � Ant ilgaplaukių kilimų arba patalynės 
Įrenginys gali pakrypti ir gali išsilieti vandens arba gali netinkamai veikti vandens lygio jutiklis. 
 � Tiesioginiuose saulės spinduliuose arba šalia šildytuvų 
Įrenginys gali deformuotis arba išblukti ir gali sutrikti temperatūros bei drėgnumo jutiklių ir apsauginių įtaisų veikimas. 
 � Oro srovių iš lauko kelyje (pvz., prie langų ir pan.) arba oro kondicionierių generuojamame skersvėjyje ir pan. 
Patalpos drėgnumas gali būti indikuojamas netiksliai. 
 � Šalia užuolaidų, patalynės ir pan. 
Gali būti užblokuoti oro įvadai ir gali būti apgadintas įrenginys. 
 � Ant grindų su nuolydžiu arba ant nestabilių grindų 
Įrenginys gali nukristi arba apvirsti, jei kartais įvyktų žemės drebėjimas arba jei kas nors jį pastumtų.
Jei įrenginys bus sumontuotas nuolydyje, gali suveikti apsauginis įtaisas ir įrenginys gali būti sustabdytas. 
 � Vietose, kur jį veiks elektromagnetinės bangos, pvz., šalia mikrobangų krosnelės, garsiakalbių ir pan. 
Įrenginys gali neveikti tinkamai. 
 � Vietose, kur jį veiks suodžiai (laidžiosios dulkės), kurias išskiria įprastosios ar aromatinės žvakės ir pan.
Kitaip gali sumažėti filtro efektyvumas ir patalpoje gali pradėti kauptis nesurenkamos dulkės.
 � Šalia priešgaisrinės signalizacijos įrenginių
Jei oras iš įrenginio bus pučiamas į priešgaisrinės signalizacijos ieškiklį, signalizacija gali sureaguoti per vėlai arba 
nesureaguoti išvis.
 � Šalia įrenginio nenaudokite kosmetinių priemonių ir pan. su silikonu.
*Kosmetika, antiperspirantai, antistatinės medžiagos, vandeniui nelaidus purškalas, poliravimo purškalas, stiklų valiklis, chemikalais 
įmirkytos šluostės, vaškas ir plaukų priežiūros produktai (išsišakojusių galiukų dengimo priemonė, plaukų putos ir plaukų kondicionierius).  
Prie iškrovos bloko adatos gali prikibti izoliacijos medžiagų (pvz., silikoninės) ir jis gali negeneruoti iškrovos. Tokiu atveju 
nuvalykite 2 BLOKĄ.  P. 34.
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Nuotolinio valdiklio paruošimas
Nuotolinio valdiklio sąranka

1 Nuotolinio valdiklio paruošimas
• Nuotoliniame valdiklyje jau būna įdėtas maitinimo elementas. 

Kad galėtumėte naudotis nuotoliniu valdikliu, ištraukite iš maitinimo elemento skyriaus 
skaidriąją juostelę.

2 Nuotolinio valdiklio naudojimas
• Nukreipkite nuotolinio valdiklio siųstuvą į pagrindinio bloko imtuvą. 

Jei signalą kas nors blokuos, pvz., užuolaida, nuotolinis valdiklis neveiks.
• Atstumas, kuriuo nuotolinis valdiklis gali siųsti signalą, yra maždaug 6 metrai.

Imtuvas

30° 30°

6 m

5 m5 m

3 Maitinimo elemento keitimas
1) Paspauskite dangtelio ąselę rodyklės nurodyta kryptimi.
2) Nutraukite dangtelį.
3) Pakeiskite maitinimo elementą nauju CR2025 (ličio) maitinimo elementu.
 (Atitaikykite atitinkamą maitinimo elemento pusę su ženklu "+" ant dangtelio, 

kaip parodyta iliustracijoje.)
4) Uždarykite dangtelį atgal į jo pradinę padėtį. (2) (4)

Maitinimo elementas

Sulygiuokite maitinimo 
elemento pusę     su 
dangtelio puse     ir įstatykite.

(3)

(1)

Ąselė

PASTABA

 ●Laikykite maitinimo elementus vaikams nepasiekiamoje vietoje. 
Jei vaikas netyčia prarytų maitinimo elementą, būtinai nedelsdami kreipkitės į gydytoją.
 ●Utilizuodami maitinimo elementus, užklijuokite ant jų kontaktų lipnią juostelę. 
Jei sumaišysite su kitais metalais ar maitinimo elementais, jis gali pradėti kaisti, užsiliepsnoti arba sprogti.

DĖMESIO

Maitinimo elementas
 ●Komplekte esantis monetos tipo maitinimo elementas yra paruoštas pradiniam naudojimui. 
Jis bus išeikvotas per 1 metus nuo oro grynintuvo pagaminimo datos.
 ●Keisti reikia maždaug kas 1 metus, tačiau, jei ryšys suprastėjo anksčiau, pakeiskite maitinimo elementą nauju monetos tipo CR2025 (ličio) 
maitinimo elementu.
 ●Jei artėja monetos tipo maitinimo elemento galiojimo termino pabaiga, jį gali tekti pakeisti anksčiau.
 ●Siekdami išvengti veikimo sutrikimų ar susižalojimų dėl nuotėkio ar sprogimo, jei ketinate ilgam palikti įrenginį nenaudojamą, išimkite iš jo 
monetos tipo maitinimo elementą.

Nuotolinis valdiklis
 ●Nenumeskite nuotolinio valdiklio ir saugokite jį nuo vandens. 
(Kitaip galite apgadinti.)
 ●Nespauskite nuotolinio valdiklio mygtukų aštriais daiktais. 
(Kitaip galite apgadinti.)
 ●Jei patalpoje yra elektroninio paleidimo tipo fluorescencinių lempų (pvz., inverterinių lempų), signalas gali nebūti tinkamai priimamas. 
Tokiais atvejais pasitarkite su savo atstovu.
 ●Jei nuotolinio valdymo pultelis valdo kitus elektrinius įrenginius, atskirkite juos nuo nuotolinio valdiklio arba pasitarkite su savo atstovu.
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Filtro prijungimas
 ATSARGIAI

• Prieš prijungdami maitinimo kabelį, atlikite toliau nurodytus veiksmus. 

Klostuotojo filtro prijungimas

Prieš paleisdami bloką, būtinai 
prijunkite klostuotąjį filtrą. 

1 Nuimkite priekinį skydelį.
• Paspauskite 2 iškyšas (kairėje ir dešinėje) vidun, 

patraukite priekinį skydelį aukštyn ir nuimkite jį. 

Priekinis skydelis Iškyša
(po 1 kairėje ir dešinėje)

Paspauskite

2 Nuimkite vandens baką.
• Laikydami vandens baką už rankenos, patraukite jį 

aukštyn ir ištraukite iš bloko. 

(1)
Patraukite

Vandens bakas
(2)
Aukštyn

3 Nuimkite 1 BLOKĄ.
• Laikydami 1 BLOKĄ už rankenos, patraukite jį aukštyn ir 

ištraukite iš bloko. 

1 BLOKAS

Rankena

(1)
Patraukite

(2)
Aukštyn

4 Nuimkite dezodoravimo katalizatorių.
• Laikydami dezodoravimo katalizatorių už rankenos, 

patraukite jį aukštyn ir ištraukite iš bloko. 

Dezodoravimo katalizatorius

(1)
Patraukite

(2)
Aukštyn

Rankena

5 Prijunkite klostuotąjį filtrą.

Prijunkite klostuotąjį filtrą taip, kad baltoji jo pusė būtų 
nukreipta pirmyn.

• Įstatykite iškyšas (5 vietose), esančias kairiajame ir 
dešiniajame dezodoravimo katalizatoriaus paviršiuje, 
į kiaurymes (5 vietose), esančias kairėje ir dešinėje 
klostuotojo filtro pusėse. 

Dezodoravimo katalizatorius

Kiaurymės
(po 5 kairėje ir dešinėje)

Klostuotasis filtras

Iškyša
(po 5 kairėje ir dešinėje)

Nukreipkite baltąją 
pusę į priekį

• Pakiškite klostuotąjį filtrą po ąselėmis (4 vietose), 
esančiomis dezodoravimo katalizatoriaus viršuje ir apačioje.

Viršutinės ir apatinės ąselės (4 vietose)

PASTABA

 ●Bloką galima leisti tik sumontavus priešfiltrį (žalias) ir klostuotąjį 
filtrą (priekinė dalis balta, galinė dalis mėlyna).  
Jei naudosite bloką be abiejų filtrų, jis gali būti apgadintas. 
 ●Jei klostuotasis filtras bus sumontuotas atvirkščiai, sumažės 
įrenginio našumas. 
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Vandens bako paruošimas

Oro gryninimo funkcija bus vykdoma net ir be 
vandens bake.

1 Atsukite vandens bako dangtelį. 
Dangtelis

2 Įpilkite vandens į baką ir užsukite dangtelį. 

Naudokite tik vandenį iš čiaupo. 

• Vandenį pilkite tokioje vietoje, kurioje netyčia išliejus jis 
būtų surinktas. 

• Prieš pildami vandenį, kurį ketinate naudoti drėkinimo 
tikslais, įpilkite jo nedidelį kiekį į baką, papurtykite jį, 
kad išskalautumėte vidų, ir išpilkite vandenį. 
Žr. informaciją apie vandens bako valymą.  P. 28.

Gerai užsukite vandens bako dangtelį. 
Jei gerai neužsuksite, gali imti tekėti vanduo. 

• Pilną vandens baką neškite už tam skirtos rankenos. 
• Nelieskite vožtuvo, esančio dangtelio centre.  

Kitaip iš bako gali ištekėti vandens. 

Nelieskite vožtuvo, 
esančio dangtelio 
centre.

PASTABA

Į vandens baką nepilkite: 
 ●Karšto vandens (40˚C arba aukštesnės temperatūros), 
aromatinių aliejų, chemikalų, nešvaraus vandens, vandens 
su kvapikliais ar tirpikliais ir pan. 
Šie skysčiai gali deformuoti arba apgadinti bloką. 
 ●Išgryninto vandens, vandens su šarminiais jonais, mineralinio 
vandens, vandens iš šulinio ir pan.  
Naudojant tokį vandenį, gali paspartėti pelėsių arba bakterijų 
dauginimasis.

Vandens bako paruošimas 
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Prijungus filtrą

1 Atkurkite dezodoravimo katalizatorių.
• Laikydami dezodoravimo katalizatorių už rankenos, 

įstatykite bloko iškyšas į griovelius (4 vietose), esančius 
pagrindinio bloko apačioje, ir įspauskite dezodoravimo 
katalizatorių į pagrindinį bloką. 

(1)
Sumontuokite čia.

(2) Paspauskite vidun, kad 
pasigirstų spragtelėjimas.Dezodoravimo katalizatorius

2 Atkurkite 1 BLOKĄ.
• Laikydami 1 BLOKĄ už rankenos, įstatykite bloko iškyšas 

į griovelius (2 vietose), esančius pagrindinio bloko 
apačioje, ir įspauskite 1 BLOKĄ į pagrindinį bloką. 

1 BLOKAS
Priešfiltris

(1)
Sumontuokite čia.

(2) Paspauskite vidun, kad 
pasigirstų spragtelėjimas. 

3 Atkurkite vandens baką.
• Laikydami vandens baką už rankenos, įstatykite jį į angą, 

esančią pagrindinio bloko apačioje, ir įspauskite baką 
į pagrindinį bloką. 

Vandens bakas

(1)
Sumontuokite čia.

(2) Paspauskite vidun, kad 
 pasigirstų spragtelėjimas. 

4 Atkurkite priekinį skydelį.
• Įstatykite ąseles (2 vietose), esančias skydelio apačioje, 

į griovelius pagrindinio bloko apačioje ir uždarykite skydelį. 

Apatiniai 
grioveliai 
(2 vietose)

[Vaizdas iš viršaus]

Priekinis skydelis

(2) Paspauskite vidun, kad 
pasigirstų spragtelėjimas. 

(1) Sumon-
tuokite čia.

Kad tinkamai atkurtumėte priekinį skydelį, 
paspauskite jį, kol pasigirs spragtelėjimai iš 
kairės ir dešinės pusių.
Jei nesumontuosite tinkamai, gali suveikti 
apsauginis jungiklis ir neleisti paleisti įrenginio.  
 P. 27.

PASTABA

 ●Bloką galima leisti tik sumontavus priešfiltrį (žalias) ir klostuotąjį 
filtrą (priekinė dalis balta, galinė dalis mėlyna).  
Jei naudosite bloką be abiejų filtrų, jis gali būti apgadintas. 
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KAIP VALDYTI

1 Paspauskite .

• Jei paskutinį kartą naudojant įrenginį veikė drėkinimo režimas, šis paleidžiamas automatiškai: paspauskite , 
kad išjungtumėte drėkinimo lemputę.

2 Paspauskite  oro srauto spartai pakeisti. 
• Kaskart paspaudus mygtuką, oro srauto sparta keičiasi kaip nurodyta toliau. 

Oro srautas teka itin lėtai. 
Šis režimas rekomenduojamas miegant. 

Oro srauto spartos režimas ((Tylusis) (Mažo greičio) 
(Standartinis) (Didelio greičio)) automatiškai 
parenkamas pagal oro nešvarumo būseną.

Tai – didelio oro srauto režimas, kuris greitai pašalina 
ore esančias dulkes. 

Oro srautas keičiamas kas 5 minutes, kad susidarytų 
švelnios oro srovės, padedančios sugauti žiedadulkes 
prieš šioms nusėdant ant grindų. 

Tylusis režimas Apsaugos nuo žiedadulkių režimas

TurborežimasAutomatinis režimas

(Automatinis) (Tylusis) (Mažo greičio) (Standartinis) (Didelio greičio) (Turborežimas) (Žiedadulkės)

DĖMESIO

 ●Numatytosios nuostatos yra oro gryninimas ir automatinis oro srauto spartos valdymas.  
Jei maitinimo kabelis buvo atjungtas arba priekinis skydelis atidarytas ir įrenginys paleistas iš naujo, kitą kartą naudojant įrenginį jis iškvies 
paskutines naudotas nuostatas. 

Oro grynintuvo veikimas

1

Drėkinimo lemputė

2

 � Prijunkite maitinimo kabelį prie 
maitinimo lizdo. 

PASTABA

 ●Neprijunkite ir neatjunkite maitinimo kištuko, siekdami įjungti ar išjungti įrenginį.  
Taip elgiantis galima gauti elektros smūgį arba dėl perkaitimo gali kilti gaisras. 

Maitinimo lizdas

Maitinimo kištukas



20

Drėkinimo ir oro gryninimo operacijos 

DĖMESIO

 ●Tekant vandeniui iš vandens bako į drėkinimo dėklą, gali būti girdimas garsas.
 ●Jei drėkinimo metu pasiekiamas nustatytas drėgnumas arba įsijungia vandens tiekimo lemputė, drėkinimas stabdomas, tačiau oro 
gryninimas tęsiamas. 
 ●Drėkinimo sparta svyruoja atsižvelgiant į oro srauto spartos nuostatą. 

2

143

Drėkinimo lemputė

1 Paspauskite .

2 Paspauskite  drėkinimo lemputei įjungti. 
• Jei paskutinį kartą naudojant įrenginį veikė drėkinimo režimas, drėkinimo lemputė įsijungia automatiškai.

3 Paspauskite  drėkinimo nuostatai pakeisti. 
• Kaskart paspaudus mygtuką, drėkinimo nuostata keičiasi kaip nurodyta toliau. 

   

STDLOW HIGH CONT

4 Paspauskite  oro srauto spartai pakeisti. 
• Kaskart paspaudus mygtuką, oro srauto sparta keičiasi kaip nurodyta toliau. 
• Drėkinimo procedūros metu pasirinkus drėgnumo nuostatą HIGH, STD arba LOW, ventiliatorius perjungiamas į automatinį režimą. 

Oro srauto spartos nuostatos pasirinkti neleidžiama.
• Oro srauto spartai nustatyti parinkite drėkinimo nuostatą CONT. Drėkinimo pajėgumas padidėja kartu su oro srauto sparta. 
• Nustačius "auto", oro srauto sparta automatiškai pritaikoma pagal oro nešvarumo lygį ir oro drėgnumą. 

PASTABA

 ●Būtinai sumontuokite drėkinimo 
filtrą, kad įrenginys galėtų veikti 
tinkamai.

Kol vykdoma drėkinimo procedūra, 
veikia oro gryninimo funkcija. 
(Drėkinimo procedūra pati viena 
nevykdoma.)

PASTABA

 ●Nekilnokite veikiančio įrenginio. Perkeliant gali nutekėti vanduo, 
įrenginys gali būti apgadintas arba gali sutrikti jo veikimas. 
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Kaip valdyti nuotoliniu valdikliu

1
3
5
7
9

10
2
4
6
8

  1. ĮJUNGIMO / IŠJUNGIMO mygtukas
  2. Automatinio ventiliatoriaus mygtukas
  3. Ventiliatoriaus nustatymo mygtukas
  4. Turborežimo mygtukas
  5. Apsaugos nuo žiedadulkių mygtukas
  6. Drėkinimo ĮJUNGIMO / IŠJUNGIMO mygtukas
  7. Drėkinimo nustatymo mygtukas
  8. IŠJUNGIMO LAIKMAČIO mygtukas
  9. Šviesumo reguliavimo mygtukas
10. Vaikų saugos užrakto mygtukas

1 Kaip įjungti įrenginį 
Paspauskite .

• Paspaudus dar kartą, veikimas bus sustabdytas.

2 Kaip automatiškai keisti oro srauto spartą 
Paspauskite .

• Oro srauto spartos režimas parenkamas automatiškai, reaguojant į oro kokybę ir nustatant vieną iš šių:  (tylusis), 
 (mažas greitis),  (standartinis),  (didelis greitis).

3 Kaip rankiniu būdu pakeisti oro srauto spartą 
Paspauskite .

• Kaskart paspaudus, oro srauto sparta perjungiama kaip parodyta toliau. Taip jūs galite pasirinkti savo pageidaujamą srautą.

   

(Mažo greičio)(Tylusis) (Standartinis) (Didelio greičio)
"       " "   " "   " "    "

• Nuostata  (tylusis) – tai labai mažas oro srautas, jis tinka miego metu.
• Nustačius  (tylusis), oro valymo pajėgumas sumažėja, nes įrenginys veikia maža oro srauto sparta.

4 Kaip greitai išvalyti orą 
Paspauskite .

• Didelis oro srautas greitai pašalina iš oro visus nešvarumus.
• Tai patogu naudoti valant.

5 Kaip pašalinti žiedadulkes 
Paspauskite .

• Perjungiant oro srauto spartą kas 5 minutes tarp režimų  (standartinis) ir  (mažas greitis), žiedadulkės bus surinktos dar 
nespėjusios nukristi ant žemės.

Kaip valdyti nuotoliniu valdikliu
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6 Kaip ĮJUNGTI / IŠJUNGTI drėkinimą 
Paspauskite .

• Kaskart paspaudus, drėkinimo procedūra įjungiama arba išjungiama.
• Įjungus arba išjungus drėkinimą, drėgnumo indikatoriaus lemputė indikuoja kaip nurodyta toliau.

• Jei drėkinimo funkcija ĮJUNGIAMA: drėgnumo indikatoriaus lemputė pakinta ir nurodo nuostatą.
• Jei drėkinimo funkcija IŠJUNGIAMA: drėgnumo indikatoriaus lemputė IŠSIJUNGIA 2 sekundėms.

7 Kaip pakeisti drėkinimo nuostatą 

Paspauskite .

• Kaskart paspaudus, drėgnumo indikatoriaus lemputė laikinai perduoda informaciją, kaip nurodyta toliau.

   

"STD" (standartinis)"LOW" (mažas) "HIGH" (didelis) "CONT" (nepertraukiamas)

8 Kaip nustatyti išjungimo laiką 
Paspauskite .

• Kaskart paspaudus, laikmačio nuostata persijungia kaip nurodyta toliau. Laiko likutį nurodo šviečianti IŠJUNGIMO laikmačio lemputė.

   

"4" (4 val.)"1" (1 val.) "8" (8 val.) (Atšaukti)

• Pasiekus nustatytą laiką, veikimas automatiškai stabdomas.
• Nustatytąjį laiką galima pakeisti paspaudžiant mygtuką tuo metu, kai veikia laikmatis.

9 Kaip pakeisti valdymo skydelio lempučių ir priekinių indikacinių lempučių šviesumą 
Paspauskite .

• Kaskart paspaudus, ekranas persijungia kaip nurodyta toliau.
<Valdymo skydelio lemputės> <Priekinės indikacinės lemputės> P. 11, 12.

Šviesi Pritemdyta Pritemdyta Šviesi Pritemdyta IŠJUNGTA

• Visiškai išsijungia tik priekinės indikacinės lemputės.

10  Kaip išvengti neleistinų operacijų 
Paspauskite  ir palaikykite 2 sekundes.

• Sistema nebereaguoja į jokius pagrindinio bloko ir nuotolinio valdiklio mygtukus, išskyrus .
• Ši funkcija užtikrina, kad vaikai negalėtų žaisti su įrenginiu.

• Kad atšauktumėte vaikų saugos užraktą, vėl paspauskite  ir palaikykite 2 sekundes.

• Kad atšauktumėte vaikų saugos užraktą, vėl paspauskite  ir palaikykite 2 sekundes.

PASTABA

 ●Įrenginys neveikia 3 sekundes po to, kai nustatomas priekinis skydelis arba įkišamas maitinimo kištukas, net ir paspaudus nuotolinio 
valdiklio mygtuką .

 ●Jei veikimo metu atidaromas priekinis skydelis, saugos sumetimais įrenginys išsijungia.
 ●Ką daryti, jei įrenginys pradeda veikti nenormaliai. 
    Jei pagrindinio bloko ekranas pradeda veikti nenormaliai arba išsijungia nuotolinis valdiklis, pvz., dėl žaibo arba radijo ryšio trukdžių, 
ištraukite maitinimo kištuką ir po 3 sekundžių vėl jį įkiškite.
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 �Perdirbamąją dezodoravimo kasetę galima išimti iš oro grynintuvo ir ja šalinti kvapus 
nuotolinėse vietose.  
Dezodoravimo pajėgumą galima regeneruoti iškrovos bloko kišenėje, tad kasetę galima 
vėl ir vėl naudoti pakartotinai.
Naudojimas Dezodoravimo kasetę galima naudoti toliau nurodytose vietose. 

Batų spintelėse AutomobiliuoseHoluose Spintose ŠaldytuvuoseTualetuose

• Nenaudokite ir nelaikykite perdirbamosios dezodoravimo kasetės netoli liepsnos, tiesioginiuose saulės spinduliuose arba itin karštoje ar drėgnoje vietoje.

Naudoti tik šaldytuve
(Perdirbamosios dezodoravimo 
kasetės negalima naudoti šaldiklyje.)

Kaip naudoti šaldytuve 
• 450 l šaldytuvo talpai rekomenduojama naudoti 1 perdirbamąją 

dezodoravimo kasetę. 
• Sanitariniais sumetimais kasetę naudokite tik šaldytuve. 
• Padėkite kasetę taip, kad ji nesiliestų su maistu. 
• Nenaudokite kasetės šaldiklyje. 
• Jei kasetė bus pernešta iš šaltos vietos į šiltą, ant jos korpuso 

kondensuosis vanduo. 
• Jei kasetė sudrėko, nušluostykite vandenį minkšta šluoste ir 

palikite kasetę išdžiūti. 

Kaip naudoti automobilyje
• Padėkite perdirbamąją dezodoravimo kasetę taip, kad ji 

netrukdytų vairuoti. 
• Nedėkite kasetės po vairuotojo sėdyne, nes ji gali palįsti po 

pedalais. 
• Nelaikykite kasetės karštose vietose (pvz., ant prietaisų skydelio), 

nes ji gali deformuotis. 

Kaip naudoti

(1) Išimkite perdirbamąją dezodoravimo 
kasetę iš maišelio. 
• Nors kasetę galima naudoti iškart, geresnį dezodoravimo efektą 

pasieksite, jei kasetę prieš naudodami regeneruosite. 
.Maišelio turinys:  dezodoravimo katalizatoriaus filtras (1 vnt.)
.Komponentai: fotokatalizatorius (titano apatitas), aktyvintoji anglis 

(2) Perdirbamosios dezodoravimo kasetės 
gale nustatykite pradžios mėnesį. 

Pavyzdys: dezodoravimas 2 mėnesius, nuo balandžio iki birželio 

Nuslinkite kairėn arba dešinėn. 

Nustačius kairįjį langelį ant pradžios mėnesio, dešiniajame langelyje 
parodomas mėnuo, kurį dezodoravimo kasetę reikėtų regeneruoti. 

(3) Padėkite į vietą, kur nemalonus 
kvapas. 

 

Pavyzdys: batų spintelėse 

Perdirbamoji 
dezodoravimo kasetė

Dezodoravimo poveikis tęsiasi 
maždaug 2 mėnesius. 
(Faktinis poveikis priklauso nuo aplinkos.) 

Kvapas

Kvapas
Kvapas

Laukiama poveikio trukmė Apie 2 mėnesiai

Rekomenduojamas naudojimo plotas Apie 1,7 m2

Perdirbamoji dezodoravimo kasetė pašalina kvapus adsorbuodama kvapųjį elementą, 
todėl, naudojant didelėje erdvėje, gali nepavykti pasiekti pakankamo efekto. 

Perdirbamąją dezodoravimo 
kasetę galima paguldyti arba 
pastatyti ant galo, atsižvelgiant 
į naudojimo vietą. 

PASTABA

 

• Perdirbamoji dezodoravimo kasetė yra nevalgoma. Netyčia ją 
nurijus, galima rimtai susirgti, todėl gerai pagalvokite prieš 
padėdami ją vaikams pasiekiamoje vietoje.  
Netyčia nurijus reikia kreiptis į gydytoją. 

• Nenaudokite kasetės kartu su kitais oro gaivikliais, 
dezodoratoriais, insekticidais ir pan. 

• Saugokite nuo gyvūnų augintinių. 
• Palietusi drabužius, kasetė gali juos sutepti. 

• Kasetę naudokite tik pagal jos paskirtį. 
• Neardykite kasetės.
• Perdirbamoji dezodoravimo kasetė neskirta naudoti erdviose 

vietose ir ten, kur aitrus kvapas: tokiais atvejais naudokite 
pagrindinį bloką. 

• Oro grynintuvą galima be jokių problemų naudoti įdėjus 
perdirbamąją dezodoravimo kasetę į iškrovos bloko kišenę. 

Kaip naudoti perdirbamąją 
dezodoravimo kasetę 
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Kaip regeneruoti perdirbamąją 
dezodoravimo kasetę

Po maždaug 2 mėnesių (apytiksliai) regeneruokite perdirbamąją dezodoravimo kasetę 
iškrovos bloke. 
Jei kasetės periodiškai neregeneruosite, gali nepavykti pasiekti pakankamo dezodoravimo 
efekto.
Perdirbamosios dezodoravimo kasetės regeneracija paleidžiama ir stabdoma atidarant ir 
uždarant iškrovos bloko kišenę. 

Procedūra Pastaba

1 Atidarykite iškrovos bloko kišenę ir įdėkite 
į ją perdirbamąją dezodoravimo kasetę. 

• Į iškrovos bloko kišenę nedėkite jokių kitų daiktų, 
išskyrus perdirbamąją dezodoravimo kasetę. Kitaip 
galite apgadinti įrenginį. 

• Perdirbamosios regeneracijos kasetės regeneruoti 
nepavyks, jei ji bus sušlapusi nuo kondensato ir pan. 
Jei į iškrovos bloko kišenę įdėsite sudrėkusią kasetę, 
galite apgadinti įrangą. 

Paspauskite dangtelį vieną kartą, 
kad atidarytumėte iškrovos bloką. 

Įkiškite kasetę čia 
parodyta kryptimi. 

Iškrovos 
bloko kišenė

Paspauskite

Perdirbamoji 
dezodoravimo kasetė

2 Uždarykite iškrovos bloko kišenę. • Nenaudokite oro grynintuvo su atidaryta iškrovos bloko 
kišene. Kitaip galite apgadinti įrenginį.

• Iškrovos bloko kišenę galima užrakinti. P. 8.

• Paleidžiant regeneraciją, reikia įsitikinti, kad įsijungė 
regeneracijos lemputė.

• Perdirbamąją dezodoravimo kasetę galima regeneruoti 
ir neveikiant oro grynintuvui: pakanka prijungti 
maitinimo kabelį.

• Regeneracija sustabdoma automatiškai saugos 
sumetimais, jei atidaromas priekinis skydelis arba 
regeneracijos metu atjungiamas maitinimo kabelis. 
Tokiu atveju regeneracijos trukmė nustatoma iš naujo. 
Kad vėl paleistumėte regeneraciją, atidarykite ir vėl 
uždarykite iškrovos bloko kišenę.

• Atsižvelgiant į naudojimo sąlygas ir tai, kokio senumo 
yra perdirbamoji dezodoravimo kasetė, regeneracijos 
metu gali nepavykti atkurti viso dezodoravimo efekto.

• Perdirbamąją dezodoravimo kasetę galima regeneruoti 
maždaug 200 kartų. (Faktinis skaičius priklauso nuo 
aplinkos.)

 � Pagrindinės veikimo sąlygos

Regeneracija 

Oro grynintuvas veikia Galima

Oro grynintuvas išjungtas 

Galima 
(Sukasi ventiliatorius ir 
pro oro išleidimo angą 

pučiamas oras.)
Sujungtas vaikų saugos 
užraktas Galima

Blokas atjungtas 
Atidarytas priekinis skydelis Neįmanoma

Uždarykite 
iškrovos 
bloko kišenę. 

Tinkamai pradėjus regeneraciją, 
pasigirsta trumpas pyptelėjimas. 

Po 8 valandų

Regeneracija prasideda 
automatiškai. 

Regeneracija baigiasi 
automatiškai. 

Regeneracijos pradžia 

Regeneracijos pabaiga

Regeneracijos 
lemputė 
įsijungia. 

Regeneracijos 
lemputė 
užgęsta. 

Baigę regeneruoti išimkite perdirbamąją 
kasetę ir grąžinkite į jos naudojimo vietą. 
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PRIEŽIŪRA ir VALYMAS

Įsijungus patikros lemputei, patikrinkite tą vietą, kuriai reikalingas dėmesys (nurodyta 
valdymo skydelyje). 
• Kartu su patikros lempute (              ) šviečia arba mirksi drėkinimo filtro lemputė (     ), oro gryninimo filtro lemputė (                      ), lemputės "UNIT1/2" arba 

vandens tiekimo lemputė (       ).

Dulkių / kvapų jutiklių ir 
temperatūros / drėgnumo 
jutiklių oro įleidimo angos

Jei užsikimšo

Perdirbamoji dezodoravimo 
kasetė

Jei susikaupė dulkių
Jei jus neramina dulkės

Nusiurbkite dulkių siurbliu

Nusiurbkite dulkių siurbliu

Pamerkite, nukratykite ir išdžiovinkite

P. 27.(1) Priekinis skydelis Jei užsiteršė Nušluostykite

(3) Priešfiltris Kas 2 savaites

(4) Jei įsijungia lemputė "UNIT1" Pamerkite, nukratykite ir išdžiovinkite

(5)
Jei įsijungia lemputė "UNIT2" 
Jei pakinta iškrovos 
bloko tonas arba jis 
tampa tylesnis

Pamerkite, nukratykite ir išdžiovinkite

Pamerkite, nukratykite ir išdžiovinkite

(6) Klostuotasis filtras Jei oro gryninimo filtro 
lemputė šviečia arba mirksi Pakeiskite

Išskalaukite vandeniu

(7) Dezodoravimo katalizatorius Jei užsiteršė Nusiurbkite dulkių siurbliu

Nusiurbkite dulkių siurbliu

Valikliu 
plauti negalima

Pakeiskite

P. 33, 34.

P. 33, 34.

P. 30, 31.

P. 29.

P. 28.

*Drėkinimo dėklas
Kas 3 dienas
Jei blokas skleidžia nemalonius 
kvapus arba yra pastebimai užterštas

P. 36.

*Drėkinimo filtras
  (Vandens ratas)

*Drėkinimo filtras

Kas 1 savaitę
Jei blokas skleidžia nemalonius 
kvapus arba yra pastebimai užterštas

Jei drėkinimo filtro 
lemputė šviečia arba mirksi

P. 35.

P. 37.

P. 27.

P. 28.

(Iškrovos blokas)
2 BLOKAS

(Plazminis jonizatorius)
1 BLOKAS

Išskalaukite vandeniu

(2) Vandens bakas Kaskart, kai įpilate vandens P. 28.Išskalaukite vandeniu

*Kad išvalytumėte drėkinimo dėklą arba drėkinimo filtrą, pirmiausia nuimkite (1) priekinį skydelį ir (2) vandens baką. 

Vykdydami techninę priežiūrą, dalis nuimkite nuosekliai. 
Prijunkite jas atvirkštine tvarka nei nuėmėte.

<Priekinės indikacinės lemputės> <Valdymo skydelis>

Vandeniu 
skalauti negalima

Vandeniu 
skalauti negalima

Seka Dalis Kada vykdyti techninę priežiūrą Kaip vykdyti techninę priežiūrą Puslapis

Techninės priežiūros  
suvestinė lentelė

 ĮSPĖJIMAS
• Prieš pradėdami vykdyti techninės priežiūros darbus, 

sustabdykite įrenginį ir atjunkite maitinimo kabelį.
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(3) Priešfiltris (žalias)

(2) Vandens bakas

(6) Klostuotasis filtras
 (priekyje: baltas, gale: mėlynas)

(5)
 (Iškrovos blokas)

2 BLOKAS 

(4)
 (Plazminis jonizatorius)

1 BLOKAS 

(1) Priekinis skydelis

(7) Dezodoravimo katalizatorius

• Dulkių / kvapų jutiklių 
  ir temperatūros / drėgnumo 
  jutiklių oro įleidimo angos

Drėkinimo dėklas

• Perdirbamoji dezodoravimo kasetė

Drėkinimo filtras

P. 33, 34.

P. 33, 34.

P. 30, 31.

P. 27.

P. 27.

P. 28.

P. 28.

P. 28.

P. 35.

P. 36.

P. 29.

Kad išvalytumėte drėkinimo dėklą arba drėkinimo filtrą, pirmiausia nuimkite (1) priekinį skydelį ir (2) vandens baką. 
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Priekinio skydelio valymas  Nušluostykite

• Nušluostykite nešvarumus vandeniu šiek tiek sudrėkinta šluoste.
• Jei nešvarumai įsisenėję, naudokite šluostę, sudrėkintą neutraliu skystuoju valikliu.

 ATSARGIAI
• Nenaudokite šepečių standžiais šereliais ir pan. 

Tokiais įrankiais galima subraižyti priekinį skydelį.

 ĮSPĖJIMAS
• Nenaudokite benzino, benzolo, skiediklių, šveitimo miltelių, žibalo, alkoholio ir kt. 

Tokios medžiagos gali paskatinti trūkinėjimą sukelti elektros smūgį 
arba ką nors uždegti.

• Neplaukite bloko rėmo vandeniu.  
Dėl sąlyčio su vandeniu galite gauti elektros smūgį, sukelti gaisrą arba apgadinti įrenginį.

Jutiklio oro įleidimo angos valymas 
(Dulkių, kvapų, temperatūros ir drėgnumo jutikliai)  

Nusiurbkite dulkių siurbliu

• Naudodami dulkių siurblio priedą siauru antgaliu, susiurbkite dulkes, 
prikibusias prie oro įleidimo angų ir jutiklio kiaurymių.

Oro įleidimo angos

Oro įleidimo angos

 

Bloko rėmo valymas  Nusiurbkite dulkių siurbliu

• Jei susikaupė dulkių, sutraukite jas dulkių siurbliu.

PASTABA

 ●Būkite atsargūs, kad nesubraižytumėte priekinio skydelio ir nuėmę neapgadintumėte jo gale esančių iškyšų. 
Iškyšos gale atlieka apsauginio jungiklio funkciją ir IŠJUNGIA maitinimą, jei atidaromas priekinis skydelis.  
Jei jos bus pažeistos, įrenginio nepavyks paleisti.

Viršutinė kiaurymė

Būkite atsargūs ir nepažeiskite šių iškyšų.

Priekinio skydelio galinė dalis
Iškyša

 ĮSPĖJIMAS

• Angos galinėje dalyje, bloko viršuje yra apsauginis 
jungiklis: jo nelieskite.  
Palietus jungiklį galima gauti elektros smūgį.

• Jei jungiklis atsitiktinai apgadinamas ir dėl to 
nepavyksta paleisti bloko, susisiekite su servisu.
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Perdirbamoji 
dezodoravimo kasetė

Iškrovos bloko kišenė

Dezodoravimo katalizatorius

Perdirbamosios dezodoravimo kasetės valymas  Nusiurbkite dulkių siurbliu  Pamerkite, nukratykite ir išdžiovinkite  Valikliu plauti negalima

• Jei susikaupė dulkių, sutraukite jas dulkių siurbliu. 
• Užsiteršus kasetei, pamerkite ją į šiltą arba paprastą vandenį ir palaikykite maždaug 10 minučių, gerai nuvarvinkite ir palikite gerai 

vėdinamoje vietoje (šešėlyje) išdžiūti maždaug 1 dienai.

Perdirbamoji 
dezodoravimo kasetė

 

 ATSARGIAI
• Neardykite perdirbamosios dezodoravimo 

kasetės.
• Nenaudokite valiklių, chemikalų ir kt., nes šios 

medžiagos gali sumažinti dezodoravimo 
našumą.

Vandens bako valymas  Išskalaukite vandeniu  

• Kaskart prieš papildami vandens baką, įpilkite į jį šiek tiek vandens, uždarykite dangtelį ir gerai supurtykite, kad išskalautumėte vidų.
• Kartą per savaitę išplaukite bako vidų, įpildami į vandenį neutralaus skystojo valiklio ir gerai supurtydami baką.
• Jei nešvarumai įsisenėję, nuvalykite juos šepetėliu minkštais šereliais arba neutraliu skystuoju valikliu. 

Gerai nuskalaukite valiklį.

Dezodoravimo katalizatorius valymas   Nusiurbkite dulkių siurbliu  Vandeniu skalauti negalima  Keisti nereikia

• Išimkite dezodoravimo katalizatorių ir dulkių siurbliu susiurbkite dulkes.
• Netrinkite priekinio paviršiaus.
• Informacijos apie procedūras, kaip išimti ir atkurti dezodoravimo katalizatorių, rasite skirsnyje "Klostuotojo filtro keitimas".  P. 30, 31.

Neplaukite 
vandeniu.

Netrinkite 
priekinio 
paviršiaus.

Dezodoravimo katalizatorius

Dezodoravimo katalizatorius 
(juodas)

 

 ATSARGIAI

• Neplaukite dezodoravimo 
katalizatoriaus vandeniu.  
Dėl sąlyčio su vandeniu 
jis gali nebetikti naudoti. 
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1 Nuimkite priekinį skydelį.
• Paspauskite 2 iškyšas (kairėje ir dešinėje) vidun, 

patraukite priekinį skydelį aukštyn ir nuimkite jį. 

Priekinis skydelis

Iškyša
(po 1 kairėje ir dešinėje)

Paspauskite

2 Nuimkite vandens baką. 
• Laikydami vandens baką už rankenos, patraukite jį 

aukštyn ir ištraukite iš bloko.

(1)
Patraukite

Vandens bakas
(2)
Aukštyn

3 Išvalykite priešfiltrį.
• Dulkių siurbliu susiurbkite dulkes. 

4 Jei nešvarumai įsisenėję
Išskalaukite priešfiltrį vandenyje.
• Įkiškite pirštus į įlaidą priešfiltrio viršuje, patraukite filtrą į priekį ir atjunkite 

ąseles (4 vietose), įrengtas kairėje ir dešinėje priešfiltrio pusėse, nuo 
angų (4 vietose), esančių 1 BLOKO kairėje ir dešinėje pusėse.

Patraukite į priekį, 
kad nuimtumėte

Priešfiltris

Ąselės 
(po 4 kairėje ir dešinėje)

• Jei nešvarumai įsisenėję, nuvalykite juos šepetėliu minkštais 
šereliais arba neutraliu skystuoju valikliu, tada palikite išdžiūti 
gerai vėdinamoje vietoje, šešėlyje.

Jei ant priešfiltrio liks vandens lašelių, gali įsijungti lemputė 
"UNIT1", todėl prieš vėl naudojant priešfiltrį reikia gerai išdžiovinti.

5 Atkurkite priešfiltrį.
• Sulygiuokite ąseles(4 vietose) priešfiltrio kairėje ir dešinėje 

pusėse su kiaurymėmis (4 vietose), esančiomis 1 BLOKO 
kairėje ir dešinėje, tada įkiškite į tas kiaurymes.

Kiaurymės
(po 4 kairėje ir dešinėje)

Viršutinė kairioji ąselė (1 vietoje) 
(Viršutinė kairioji ąselė 
suformuota 
kitaip nei 
kitos.)

Kitos ąselės 
(3 vietose)

1 BLOKAS

6 Atkurkite vandens baką.
• Laikydami vandens baką už rankenos, įstatykite jį į angą, 

esančią pagrindinio bloko apačioje, ir įspauskite baką 
į pagrindinį bloką.

Vandens bakas

(1)
Sumontuokite čia.

(2) Paspauskite vidun, kad 
pasigirstų spragtelėjimas.

7 Atkurkite priekinį skydelį.
• Įstatykite ąseles (2 vietose), esančias skydelio apačioje, 

į griovelius pagrindinio bloko apačioje ir uždarykite skydelį.

Apatiniai grioveliai 
(2 vietose)

Priekinis skydelis

(2) Paspauskite vidun, kad 
pasigirstų spragtelėjimas.

(1) Sumon-
tuokite čia.

[Vaizdas iš viršaus]

Kad tinkamai atkurtumėte priekinį skydelį, paspauskite jį, 
kol pasigirs spragtelėjimai iš kairės ir dešinės pusių.
Jei nesumontuosite tinkamai, gali suveikti apsauginis 
jungiklis ir neleisti paleisti įrenginio.  P. 27.

Priešfiltrio valymas   (Maždaug kas 2 savaites)  Nusiurbkite dulkių siurbliu   Išskalaukite vandeniu



PakeiskiteJei oro gryninimo filtro lemputė šviečia arba mirksi
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1 Nuimkite priekinį skydelį. P. 29.

2 Nuimkite vandens baką. P. 29.

3 Nuimkite 1 BLOKĄ.
• Laikydami 1 BLOKĄ už rankenos, patraukite jį aukštyn 

ir ištraukite iš bloko.

1 BLOKAS

Rankena

(1)
Patraukite

(2)
Aukštyn

4 Nuimkite dezodoravimo katalizatorių.
• Laikydami dezodoravimo katalizatorių už rankenos, 

patraukite jį aukštyn ir ištraukite iš bloko.

Dezodoravimo katalizatorius

(1)
Patraukite

(2)
Aukštyn

Rankena

5 Pakeiskite klostuotąjį filtrą nauju.
(1) Nuimkite panaudotą klostuotąjį filtrą.

• Atleiskite klostuotąjį filtrą nuo dezodoravimo 
katalizatoriaus (priekinių) iškyšų (po 5 kiekvienoje 
pusėje), esančių kairėje ir dešinėje pusėje.

(2) Paimkite naują klostuotąjį filtrą iš filtrų 
saugyklos, išimkite iš maišelio ir prijunkite 
prie dezodoravimo katalizatoriaus.

Prijunkite klostuotąjį filtrą taip, kad 
baltoji jo pusė būtų nukreipta pirmyn.

• Įstatykite iškyšas (5 vietose), esančias kairiajame ir 
dešiniajame dezodoravimo katalizatoriaus paviršiuje, 
į kiaurymes (5 vietose), esančias kairėje ir dešinėje 
klostuotojo filtro pusėse. 

Dezodoravimo katalizatorius

Kiaurymės
(po 5 kairėje ir dešinėje)

Klostuotasis filtras

Iškyša
(po 5 kairėje ir dešinėje)

Nukreipkite baltąją 
pusę į priekį

• Pakiškite klostuotąjį filtrą po ąselėmis (4 vietose), 
esančiomis dezodoravimo katalizatoriaus viršuje 
ir apačioje.

Viršutinės ir apatinės 
ąselės (4 vietose)

PASTABA

 ●Jei dezodoravimo katalizatorius nešvarus, dulkių siurbliu susiurbkite dulkes. Jei plokštė nešvari, nušluostykite nešvarumus vandeniu šiek 
tiek sudrėkinta šluoste. P. 28.  
Jei nešvarumai įsisenėję, naudokite šluostę, sudrėkintą neutraliu skystuoju valikliu. (Neplaukite vandeniu.)

 ĮSPĖJIMAS
• Prieš pradėdami vykdyti techninės 

priežiūros darbus, sustabdykite įrenginį 
ir atjunkite maitinimo kabelį.

Klostuotojo filtro keisti nereikia, 
kol nepradės šviesti ar mirksėti 
oro gryninimo filtro lemputė.

Klostuotojo filtro keitimas  Vandeniu skalauti negalima
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Klostuotojo filtro keitimas
 ●Dėl atsarginių klostuotųjų filtrų kreipkitės į servisą. (Žr. skirsnį DĖMESIO, p. 38.)
 ●Klostuotojo filtro keisti nereikia, kol nepradės šviesti ar mirksėti oro gryninimo filtro lemputė.  
Jei oro gryninimo filtro lemputė šviečia arba mirksi, klostuotąjį filtrą reikia pakeisti, net jei jis dar neužterštas. Matomas nešvarumų kiekis ir 
filtro veikimo savybės nėra proporcingi vieni kitų atžvilgiu. 
 ●Klostuotojo filtro keitimo periodiškumas priklauso nuo to, kaip blokas naudojamas ir kur jis įrengtas. 
Oro gryninimo filtro lemputė įsijungia maždaug po 1 metų, jei naudojant įrenginį namie surūkoma po 10 cigarečių kasdien. 
(Keitimo intervalas trumpėja, jei blokas naudojamas patalpoje, kurios oras yra ypač užterštas.)
 ●Utilizuokite panaudotus klostuotuosius filtrus kaip nedegias atliekas. (Medžiaga: polipropileno / poliesterio neaustinė tekstilė)
 ●Jei pakeitėte klostuotąjį filtrą dar neįsijungus oro gryninimo filtro lemputei, nes jus neramino susikaupę nešvarumai, paspauskite 
klostuotojo filtro nustatymo iš naujo mygtuką ir palaikykite 2 sekundes.

6 Atkurkite dezodoravimo katalizatorių.
• Laikydami dezodoravimo katalizatorių už rankenos, 

įstatykite bloko iškyšas į griovelius (4 vietose), esančius 
pagrindinio bloko apačioje, ir įspauskite dezodoravimo 
katalizatorių į pagrindinį bloką. 

(1)
Sumontuokite čia.

(2) Paspauskite vidun, kad 
pasigirstų spragtelėjimas.Dezodoravimo katalizatorius

7 Atkurkite 1 BLOKĄ.
• Laikydami 1 BLOKĄ už rankenos, įstatykite bloko iškyšas 

į griovelius (2 vietose), esančius pagrindinio bloko 
apačioje, ir įspauskite 1 BLOKĄ į pagrindinį bloką.

(1)
Sumontuokite čia.

1 BLOKAS (2) Paspauskite vidun, kad 
pasigirstų spragtelėjimas.

8 Atkurkite vandens baką. P. 29.

9 Atkurkite priekinį skydelį. P. 29.

10  Prijunkite maitinimo kabelį.

11  Paspauskite ir palaikykite oro gryninimo 
filtro nustatymo iš naujo mygtuką, esantį 
bloko viršuje, ir palaikykite 2 sekundes.
(Pasigirsta dvigubas garsinis tonas ir oro gryninimo filtro 
lemputė išsijungia.)

• Pakeitus klostuotąjį filtrą, oro gryninimo filtro lemputė 
neišsijungs, kol nepaspausite ir nepalaikysite filtro 
nustatymo iš naujo mygtuko 2 sekundes.
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Nuėmimas

1 Nuimkite priekinį skydelį. P. 29.

2 Nuimkite vandens baką. P. 29.

3 Nuimkite 1 BLOKĄ.
• Laikydami 1 BLOKĄ už rankenos, patraukite jį aukštyn 

ir ištraukite iš bloko. 

1 BLOKAS

Rankena

(1)
Patraukite

(2)
Aukštyn

4 Nuo 1 BLOKO galinės dalies nuimkite 
priešingų polių plokštes.
• Suspauskite kartu baltąją ir žaliąją rankenėles (2 rinkiniai 

kairėje ir dešinėje), pakelkite priešingų polių plokštes 
aukštyn ir išimkite jas.

Rankenėlė
(balta)

Rankenėlė
(žalia)

Mūvėkite gumines 
pirštines. 

Viduje yra 
jonizuotų vielų: 
būkite atidūs, 
kad jos nieko 

nepaliestų.

Priešingų polių 
plokštės

Jonizavimo rėmas

Vienu metu 
suspaudus rankenėlių 

rinkinius kairėje ir dešinėje, 
lengviau nuimti priešingų 

polių plokštes.
Jonizuota viela

Prijungimas

1 Prijunkite priešingų polių plokštes.
(1)  Sumontuokite priešingų polių plokštes ant rankenėlių 

(2 rinkiniai kairėje ir dešinėje), esančių ant jonizavimo rėmo.

Priešingų polių plokštės nėra kryptinės: jos gali būti 
prijungtos prie bet kurios jonizavimo rėmo pusės. 
Prijunkite jas taip, kad matytųsi rodyklė.

Rankenėlė (balta)

Rodyklė

Jonizavimo 
rėmas

Mūvėkite gumines 
pirštines.

(2) Saugiai įstatykite, kad užsifiksuotų.

(3) Prijunkite kitą priešingo poliaus plokštės pusę.

2 Atkurkite 1 BLOKĄ P. 31. , priešfiltrį, 
vandens baką ir priekinį skydelį. P. 29.

1 BLOKO (plazminio jonizatoriaus) nuėmimas ir prijungimas

• Nuimdami ir prijungdami priešingų polių plokštes, mūvėkite gumines pirštines. Į priešingų polių plokštes ir jonizuotas vielas galite susipjaustyti rankas.

 ATSARGIAI
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Priežiūra ir valymas
1 BLOKO (plazminio jonizatoriaus) ir 2 BLOKO (iškrovos bloko) valymas

(1) Jonizavimo rėmas  
(Pašalinkite nešvarumus 
pamirkę, tačiau prieš 
džiovindami.)
• Minkšta šluoste pašalinkite 

nešvarumus iš plastikinių 
dalių.

• Iš įdubų ir vietų, į kurias 
nelenda pirštai, nešvarumus 
išvalykite kosmetiniu 
krapštuku ir pan.

• Nepalikite nenuvalytų pūkų iš 
naudotų šluosčių. Pūkai gali 
apgadinti įrenginį.

 ATSARGIAI
• Prieš pradėdami vykdyti techninės priežiūros darbus, sustabdykite įrenginį ir 

atjunkite maitinimo kabelį.
• Valydami arba trindami blokus mūvėkite gumines pirštines.  

Į priešingų polių plokštes, jonizuotas vielas ir iškrovos bloko adatas galite 
susižeisti rankas.

Jei įsijungia BLOKO lemputė Pamerkite, nukratykite ir išdžiovinkite

Procedūra
1 BLOKAS 2 BLOKAS

Pastabos
Jonizavimo rėmas / jonizuota viela Priešingų polių plokštės Iškrovos blokas

Nuimkite dalis. P. 16.   P. 32. P. 32. Atidarykite priekinį skydelį ir 
ištraukite iškrovos bloką.

Dulkių siurbliu susiurbkite dulkes nuo 
priekinio paviršiaus.

• Neišimkite iš jonizavimo rėmo arba iškrovos bloko sraigtų.  
Kitaip galite apgadinti įrangą.

Pamerkite į drungną ar paprastą vandenį.  
(Palaikykite apie  
1 val.) • Išplaukite 1 BLOKĄ ir 2 BLOKĄ vietoje, kur galima leisti vandenį, pvz., duše arba virtuvės 

praustuve.
• Jei nešvarumai įsisenėję, pamerkite 1 BLOKĄ ir 2 BLOKĄ į drungną arba paprastą vandenį su 

ištirpusiu neutraliu skystuoju valikliu (pvz., virtuviniu plovikliu ar pan.).
• Naudokite tiek neutralaus skystojo valiklio, kiek nurodyta jo instrukcijose.
• Nenaudokite miltelių pavidalo, šarminių arba rūgštinių valiklių, netrinkite šepetėliais standžiais 

šereliais ir pan. 
Kitaip galite deformuoti, apgadinti įrangą arba paskatinti rūdijimą.

• Jei adatos, esančios  2 BLOKO  (iškrovos bloko) viduje, deformuojamos, sumažėja 
dezodoravimo pajėgumas.

Nuvalykite nešvarumus šluoste, šepetėliu 
minkštais šereliais ar pan.

Valydami mūvėkite 
gumines pirštines. 

Nušluostykite

Mūvėkite gumines 
pirštines.

Šluostė

Kosmetinis 
krapštukas

Išsamesnė informacija  
(1) Jonizavimo rėmas 
(2) Jonizuota viela

Nutrinkite
Mūvėkite gumines 

pirštines.

Šepetys 

Šluostė
Nušluostykite

Mūvėkite gumines 
pirštines.

Išsamesnė informacija 
(3) Iškrovos blokas

Šluostė

Kosmetinis 
krapštukas

Nuskalaukite po tekančiu vandeniu ir 
nuvarvinkite.

• Jei 1 BLOKE arba 2 BLOKE liks valiklio, išvalius neišsijungs lemputės "UNIT1" ir "UNIT2", todėl 
reikia gerai išskalauti valiklį.

• Nepalikite nenuvalytų pūkų iš naudotų šluosčių. Pūkai gali apgadinti įrenginį.

Išdžiovinkite gerai vėdinamoje vietoje 
(šešėlyje). (Palaikykite apie 1 dieną.) 

• Jei į komponentą švies tiesioginiai saulės spinduliai, gali deformuotis arba išblukti plastikinės dalys.
• Jei 1 BLOKE arba 2 BLOKE liks vandens (net ir nedidelis kiekis), išvalius neišsijungs lemputės 

"UNIT1" ir "UNIT2", todėl komponentus reikia gerai išdžiovinti šešėlyje.

Prijunkite dalis atgal. P. 16.   P. 31. P. 32. Prijunkite iškrovos bloką atgal (kaip pirmiau).

Nusiurbkite dulkių siurbliu 

Pamerkite į šiltą / 
paprastą vandenį.

Pašalinkite 
nešvarumus.

(2) Jonizuota viela  (8 vietose)
• Minkšta šluoste pašalinkite  

nešvarumus iš jonizuotų vielų  
ir aplinkinių plastikinių dalių.

Mūvėkite gumines 
pirštines.

*Jonizuotas vielas reikia valyti švelniai. 
Jei per jėgą jas trauksite, gali trūkti. 

Nuvalykite jonizuotas 
vielas neatjungdami 
jų nuo V griovelio. 

* Pašalinkite nešvarumus iš nišų 
   kosmetiniu krapštuku ar pan.

Mūvėkite gumines 
pirštines.
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Procedūra
1 BLOKAS 2 BLOKAS

Pastabos
Jonizavimo rėmas / jonizuota viela Priešingų polių plokštės Iškrovos blokas

Nuimkite dalis. P. 16.   P. 32. P. 32. Atidarykite priekinį skydelį ir 
ištraukite iškrovos bloką.

Dulkių siurbliu susiurbkite dulkes nuo 
priekinio paviršiaus.

• Neišimkite iš jonizavimo rėmo arba iškrovos bloko sraigtų.  
Kitaip galite apgadinti įrangą.

Pamerkite į drungną ar paprastą vandenį.  
(Palaikykite apie  
1 val.) • Išplaukite 1 BLOKĄ ir 2 BLOKĄ vietoje, kur galima leisti vandenį, pvz., duše arba virtuvės 

praustuve.
• Jei nešvarumai įsisenėję, pamerkite 1 BLOKĄ ir 2 BLOKĄ į drungną arba paprastą vandenį su 

ištirpusiu neutraliu skystuoju valikliu (pvz., virtuviniu plovikliu ar pan.).
• Naudokite tiek neutralaus skystojo valiklio, kiek nurodyta jo instrukcijose.
• Nenaudokite miltelių pavidalo, šarminių arba rūgštinių valiklių, netrinkite šepetėliais standžiais 

šereliais ir pan. 
Kitaip galite deformuoti, apgadinti įrangą arba paskatinti rūdijimą.

• Jei adatos, esančios  2 BLOKO  (iškrovos bloko) viduje, deformuojamos, sumažėja 
dezodoravimo pajėgumas.

Nuvalykite nešvarumus šluoste, šepetėliu 
minkštais šereliais ar pan.

Valydami mūvėkite 
gumines pirštines. 

Nušluostykite

Mūvėkite gumines 
pirštines.

Šluostė

Kosmetinis 
krapštukas

Išsamesnė informacija  
(1) Jonizavimo rėmas 
(2) Jonizuota viela

Nutrinkite
Mūvėkite gumines 

pirštines.

Šepetys 

Šluostė
Nušluostykite

Mūvėkite gumines 
pirštines.

Išsamesnė informacija 
(3) Iškrovos blokas

Šluostė

Kosmetinis 
krapštukas

Nuskalaukite po tekančiu vandeniu ir 
nuvarvinkite.

• Jei 1 BLOKE arba 2 BLOKE liks valiklio, išvalius neišsijungs lemputės "UNIT1" ir "UNIT2", todėl 
reikia gerai išskalauti valiklį.

• Nepalikite nenuvalytų pūkų iš naudotų šluosčių. Pūkai gali apgadinti įrenginį.

Išdžiovinkite gerai vėdinamoje vietoje 
(šešėlyje). (Palaikykite apie 1 dieną.) 

• Jei į komponentą švies tiesioginiai saulės spinduliai, gali deformuotis arba išblukti plastikinės dalys.
• Jei 1 BLOKE arba 2 BLOKE liks vandens (net ir nedidelis kiekis), išvalius neišsijungs lemputės 

"UNIT1" ir "UNIT2", todėl komponentus reikia gerai išdžiovinti šešėlyje.

Prijunkite dalis atgal. P. 16.   P. 31. P. 32. Prijunkite iškrovos bloką atgal (kaip pirmiau).

Nusiurbkite dulkių siurbliu 

Pamerkite į šiltą / 
paprastą vandenį.

Pašalinkite 
nešvarumus.

(2) Jonizuota viela  (8 vietose)
• Minkšta šluoste pašalinkite  

nešvarumus iš jonizuotų vielų  
ir aplinkinių plastikinių dalių.

Mūvėkite gumines 
pirštines.

*Jonizuotas vielas reikia valyti švelniai. 
Jei per jėgą jas trauksite, gali trūkti. 

Nuvalykite jonizuotas 
vielas neatjungdami 
jų nuo V griovelio. 

Jonizavimo rėmas

Jonizuota viela (gale) Iškrovos blokas
Priešingų 
polių plokštės

(Iškrovos blokas)
2 BLOKAS1 BLOKAS

(Plazminis jonizatorius)
 � Priešingų polių plokščių galinėje dalyje įrengtos jonizuotos vielos. 
Saugokitės, kad nuimdami ir prijungdami blokus nenutrauktumėte 
šių vielų.

• Jei blokas eksploatuojamas su nutrauktomis jonizuotomis 
vielomis, šviečia lemputė "UNIT1". Kai šviečia lemputė, dulkių 
surinkimo pajėgumas būna mažas.

• Jei jonizuotos vielos atsitiktinai nutraukiamos, jas reikia pakeisti: 
susisiekite su servisu. (Nekeiskite vielų patys.)

 ATSARGIAI

: Plastikinės dalys

Mūvėkite gumines 
pirštines.

Kosmetinis 
krapštukas

Dulkės

Dulkės

Švelniai nuvalykite 
kiekvieną adatą nuo 
pagrindo iki galiuko.

*Jei deformuosite adatas, sumažės 
kvapų šalinimo gebėjimas.

(3) Iškrovos blokas
• Lengvai pašluostykite adatas 

minkšta šluoste, pvz., kos
metiniu krapštuku, suvilgytu 
vandeniu ar neutraliu valikliu 
(jei prie jų prikibo dulkių).

• Kosmetiniu krapštuku ar 
minkšta šluoste pašalinkite 
nešvarumus iš plastikinių ( ) 
ir metalinių dalių, esančių 
bloko viduje.

• Neišimkite sraigtų.
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Priežiūra ir valymas
Drėkinimo filtro valymas   (Maždaug kas 1 savaitę)  Pamerkite, nukratykite ir išdžiovinkite

Drėkinimo filtro užsiteršimo sparta priklauso nuo eksploatacijos aplinkos. Jei iš oro išleidimo angos 
sklinda kvapai arba jei sumažėja drėkinimo pajėgumas (lėtai mažėja vandens kiekis), drėkinimo filtrą 
(kaip aprašyta toliau) išvalykite net ir nepraėjus 1 savaitei. 
Drėkinimo filtrą reikia taip pat nuvalyti ir tuo atveju, jei įrenginys nebuvo ilgai naudojamas.

 

1 Nuimkite priekinį skydelį ir vandens baką. 
 P. 29.

2 Ištraukite drėkinimo dėklą, išimkite 
vandens ratą bei drėkinimo filtrą. 
• Norint ištraukti drėkinimo dėklą, reikia pirmiausia išimti 

vandens baką.
• Laikydami drėkinimo dėklą už apatinėje pusėje esančios 

įdubos, ištraukite jį. (Žr. iliustraciją dešinėje.)
• Drėkinimo dėkle yra vandens, todėl jį reikia ištraukti lėtai.

Nenuimkite drėkinimo filtro nuo vandens rato.  
Kitaip filtras gali prarasti savo formą.

3 Įpilkite į šiltą arba paprastą vandenį 
neutralaus skystojo valiklio.
Kiekis:  Naudokite tiek neutralaus skystojo valiklio, 

kiek nurodyta jo instrukcijose. 

4  Panardinkite drėkinimo filtrą į vandenį 
ir pamirkykite 30–60 minučių.

Drėkinimo filtras

Neutralus 
skystasis 

valiklis

Vandens ratas

5 Išskalaukite po tekančiu vandeniu.
• Naudokite švarų vandenį.
• Kaskart pakartokite procedūrą 2–3 kartus su šviežiu 

vandeniu.
• Valydami smarkiai nespauskite drėkinimo filtro. 

Kitaip filtras gali prarasti savo formą.

Netinkamai skalaujant, gali atsirasti nemalonių 
kvapų, deformuotis arba išblukti blokas.

Gerai nuskalaukite.

Patraukite išorėn.

Drėkinimo dėklas Įduba

Vandens ratas

Drėkinimo filtras

Ką daryti su sunkiai išvalomomis kalkių 
nuosėdomis (baltomis arba rudomis)
(Jei eksploatuosite bloką su kalkių nuosėdomis, sumažės jo drėkinimo pajėgumas.)

Citrinų rūgštis

• Citrinų rūgšties galima 
įsigyti vaistinėse.

DĖMESIO

Drėkinimo 
filtras

Vandens ratas

3 Ištirpinkite citrinų rūgštį šiltame (iki 40˚C) 
arba paprastame vandenyje.
Kiekis:  Maždaug 20 g citrinų rūgšties (2 pilni valgomieji 

šaukštai) 3 l vandens.

4 Panardinkite drėkinimo filtrą į vandenį ir 
pamirkykite apie 2 valandas.

 ĮSPĖJIMAS
• Prieš pradėdami vykdyti techninės priežiūros darbus, 

sustabdykite įrenginį ir atjunkite maitinimo kabelį.
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DĖMESIO

 ●Neišimkite plūdės arba sidabro jonų kasetės.
 ●Be plūdės drėkinimo procedūra nevyksta. Be sidabro jonų kasetės 
išjungiamos apsaugos nuo bakterijų, pelėsių ir dumblo funkcijos.
 ●Atsižvelgiant į vandens kokybę ir naudojimo aplinką, kalkių nuosėdos 
gali pakeisti drėkinimo dėkle esančio vandens spalvą ir pan. Taip nutikus, 
vykdykite pirmiau pateiktas instrukcijas ir išvalykite dėklą. Efektyviai kovoja prieš 

bakterijas, pelėsius ir dumblą.

Plūdė

Sidabro jonų kasetė

6 Atkurkite drėkinimo dėklą.
• Vėl prijunkite drėkinimo filtrą ir vandens ratą prie drėkinimo dėklo ir įstumkite drėkinimo dėklą atgal į bloką, kol pasigirs spragtelėjimas.  

Jei drėkinimo filtras nebus tinkamai įstatytas, drėkinimo procesas nevyks. 

Vandens ratasDrėkinimo 
filtras

Prijunkite drėkinimo 
filtrą ir vandens ratą.

Sumontuokite drėkinimo filtrą ir vandens ratą iliustracijoje parodyta kryptimi. 

Paspauskite vidun, 
kad pasigirstų 
spragtelėjimas.

Patikrinkite, ar gerai 
prijungtas velenas.

Patikrinkite priešingą 
veleno pusę.

7 Atkurkite vandens baką ir priekinį skydelį. P. 29.

Drėkinimo dėklo valymas   (Maždaug kas 3 dienas)  Išskalaukite vandeniu

Jei blokas skleidžia nemalonius kvapus arba pastebimai užsiteršia, išvalykite jį vadovaudamiesi 
toliau aprašyta procedūra, net jei jis buvo valytas mažiau nei prieš 3 dienas.

1 Nuimkite priekinį skydelį ir vandens baką. P. 29.

2 Ištraukite drėkinimo dėklą, išimkite vandens ratą bei 
drėkinimo filtrą. P. 35.

3 Išskalaukite drėkinimo dėklą vandenyje.

4 Atkurkite drėkinimo dėklą. Žr. pirmiau.

5 Atkurkite vandens baką ir priekinį skydelį.  
 P. 29.

Jei kalkių nuosėdos įsisenėjusios

• Ištirpinkite citrinų rūgštį drungname arba paprastame vandenyje ir sudrėkinkite 
vandeniu minkštą šluostę arba šepetėlį minkštais šereliais. 
Minkšta šluoste arba šepetėliu minkštais šereliais pašalinkite kalkių nuosėdas. 
Gerai nuskalaukite švariu vandeniu. 
* Informacijos apie citrinų rūgšties kiekį rasite skirsnyje "Ką daryti su sunkiai 
išvalomomis kalkių nuosėdomis (baltomis arba rudomis)". P. 35.
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Priežiūra ir valymas

1 Nuimkite priekinį skydelį ir vandens 
baką. P. 29.

2 Ištraukite drėkinimo dėklą, išimkite 
vandens ratą bei drėkinimo filtrą. P. 35.

3 Išimkite veleną, kuris fiksuoja drėkinimo 
filtrą ir vandens ratą.

Pasukite 
veleną kairėn.

Ištraukite veleną.

4 Išimkite drėkinimo filtrą iš vandens rato 
ir prijunkite naują filtrą.

Drėkinimo filtras

Vandens ratas

Neišmeskite vandens rato.

• Pakiškite drėkinimo filtrą po vandens rato ąselėmis 
(6 vietose), kad jis neišlįstų pro vandens ratą. 

Pakiškite filtrą 
po ąselėmis, kad jis 

gerai laikytųsi.

Ąselė

5 Atkurkite veleną kaip pirmiau.

Pasukite veleną 
dešinėn.

Atkurkite veleną. 

6 Atkurkite drėkinimo dėklą. P. 36.

7 Atkurkite vandens baką ir priekinį 
skydelį. P. 29.

8 Prijunkite maitinimo kabelį. 

9 Paspauskite ir palaikykite drėkinimo filtro 
nustatymo iš naujo mygtuką, esantį bloko 
viršuje, ir palaikykite 2 sekundes.
(Pasigirsta trumpas pyptelėjimas ir drėkinimo filtro lemputė 
išsijungia.)

• Pakeitus drėkinimo filtrą, šio lemputė neišsijungs, kol 
nepaspausite ir nepalaikysite filtro nustatymo iš naujo 
mygtuko 2 sekundes. 

Drėkinimo filtro keitimas
 ●Dėl atsarginių drėkinimo filtrų kreipkitės į servisą. (Žr. skirsnį DĖMESIO, p. 38.)
 ●Utilizuokite panaudotus drėkinimo filtrus kaip nedegias atliekas. (Medžiaga: poliesteris, viskozė)

 ĮSPĖJIMAS
• Prieš pradėdami vykdyti techninės 

priežiūros darbus, sustabdykite įrenginį 
ir atjunkite maitinimo kabelį.

PakeiskiteJei drėkinimo filtro lemputė šviečia arba mirksi

Jei naudosite bloką nepakeitę drėkinimo 
filtro, kaupsis pelėsiai, sklis nemalonūs 
kvapai ir sumažės drėkinimo gebėjimas.

Drėkinimo filtro keitimas   (Maždaug kas 2 metus [2 sezonus])  
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Parinktys

DĖMESIO

 ●Informacijos apie atsarginius klostuotuosius filtrus, drėkinimo filtrus arba 
perdirbamąsias dezodoravimo kasetes gausite susisiekę su servisu.

 ●Kas nutinka naudojant bloką su nešvariomis dalimis
• Nevalomas oras.
• Nešalinami kvapai.
• Gali būti skleidžiami papildomi kvapai. 

 ●Utilizuokite klostuotuosius filtrus, drėkinimo filtrus ir perdirbamąsias dezodoravimo 
kasetes kaip nedegias atliekas.

  Utilizavimo 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.

Dalis Modelis

Klostuotasis filtras (7) KAC998A4E

Drėkinimo filtras (be rėmo) (1) KNME998A4E



39

TRIKČIŲ ŠALINIMAS

Dažnai užduodami klausimai

Klausimas: 
Dulkių jutiklis nepersijungia iš oranžinės ar 
raudonos spalvos.

Atsakymas:
Taip yra dėl dulkių sankaupos dulkių jutiklyje. 
Dulkių siurbliu susiurbkite dulkes, susikaupusias dulkių jutiklio 
angoje.  P. 27.
Susiurbus dulkes ir paleidus oro gryninimo procedūrą, 
netrukus atkuriamas įprastas veikimas. P. 19.

Klausimas: 
Dulkių jutiklio jautrumas atrodo netinkamas.

Atsakymas:
Taip yra todėl, kad dulkių jutiklio reakcijos trukmė priklauso 
nuo patalpos dydžio.
Parinkite kitą jutiklio jautrumo nuostatą. P. 13.

Klausimas: 
Ar galiu išplauti dezodoravimo katalizatorių? 
Ar reikia keisti?

Atsakymas:
Dezodoravimo katalizatoriaus plauti negalima. 
(Kitaip įtaisas bus sugadintas.)
Išimkite dezodoravimo katalizatorių nuo pagrindinio bloko ir 
dulkių siurbliu susiurbkite dulkes. P. 28.  
Dezodoravimo katalizatoriaus keisti nebūtina.

Klausimas: 
Ką daryti nutraukus jonizuotas vielas?

Atsakymas:
Vielas reikia pakeisti. Susisiekite su servisu.
Nekeiskite vielų patys.

Klausimas: 
Ar galima naudoti oro grynintuvą, kai šviečia 
lemputė "UNIT1" arba "UNIT2"?

Atsakymas:
Saugos sumetimais atjungtas jonizuotų vielų ir iškrovos 
bloko maitinimas, todėl gerokai sumažėja dulkių surinkimo 
ir dezodoravimo našumas. Išvalykite 1 ir 2 BLOKUS, kad 
lemputės "UNIT1" ir "UNIT2" išsijungtų. (Šviečiant lemputėms 
jokių saugos problemų nekyla.)

Klausimas: 
Ar po 2 mėnesių perdirbamosios 
dezodoravimo kasetės dezodoravimo efektas 
išnyksta visiškai?

Atsakymas:
Po 2 mėnesių efektas neturėtų visiškai dingti.  P. 23, 24.  
Efektas gali sumažėti maždaug perpus, atsižvelgiant 
į naudojimo sąlygas. 

Klausimas: 
Ar galima eksploatuoti bloką be drėkinimo 
vandens?

Atsakymas:
Blokas įjungs drėkinimo nuostatą, bet patalpos nedrėkins.  
Visada sumontuokite drėkinimo filtrą.  
(Oras gali būti valomas.)

Klausimas: 
Išmečiau vandens ratą (drėkinimo filtro rėmą).

Atsakymas:
Drėkinimo filtras be vandens rato nesisuka, tad įjungus 
drėkinimo funkciją patalpa nedrėkinama. Susisiekite su 
servisu ir įsigykite kitą vandens ratą. (Atskirai įsigyjami 
drėkinimo filtrai su vandens ratu nekomplektuojami.) P. 38.

Klausimas: 
Ar reikia drėkinimo dėkle keisti sidabro jonų 
kasetę?

Atsakymas:
Sidabro jonų kasetės nereikia keisti 10 metų.

Klausimai ir atsakymai
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Jei šios lemputės šviečia arba mirksi 

Valdymo skydelis

Priekinės indikacinės lemputės

Susisiekite su servisu.

Jei 3 kartus suskamba ilgas 
pyptelėjimas ir tuo pat metu mirksi 
4 lemputės
Įvyko temperatūros arba drėgnumo jutiklio 
triktis.

Jei 3 kartus suskamba ilgas pyptelėjimas ir tuo pat metu mirksi 
dulkių bei kvapų lemputės (raudonos)
Lemputės ima mirksėti, jei blokas pernelyg pakreipiamas arba nuvirsta. 
Pastatykite bloką ant plokščių grindų ir paspauskite ĮJUNGIMO / IŠJUNGIMO mygtuką. 

Jei 3 kartus suskamba ilgas 
pyptelėjimas ir mirksi vandens 
tiekimo lemputė
Netinkamai įstatytas drėkinimo dėklas. 
Įstatykite jį tinkamai. P. 35, 36.

Susisiekite su servisu.

Jei vienu metu mirksi visos 3 lemputės
Įvyko elektros sistemos dalių triktis.

Jei vienu metu mirksi visos 4 lemputės 
(su patikros lempute.)
Kažkas blokuoja oro išleidimo angą. 
Atjunkite maitinimo kabelį, pašalinkite kliūtį, 
prijunkite maitinimo kabelį atgal ir paleiskite 
bloką.

Patikros lemputė
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Trikčių šalinimas Toliau nurodytais atvejais galimas loginis paaiškinimas. 
Prieš kreipdamiesi į servisą, atlikite toliau pateiktas patikras.

Jei taip nutiko Patikrinkite Kaip išspręsti problemą

Neveikia. Ar mirksi dulkių ir kvapų jutiklio lemputės?
Pastatykite bloką ant plokščių grindų ir paspauskite 
ĮJUNGIMO / IŠJUNGIMO mygtuką.

Galbūt drėkinimo dėklas – ne savo vietoje?  
(Mirksi vandens tiekimo lemputė.) Tinkamai nustatykite drėkinimo dėklą.

Galbūt netinkamai nustatytas priekinis skydelis arba 
1 BLOKAS? Nustatykite tinkamai. P. 18.

Galbūt pažeistos iškyšos, esančios priekinio skydelio 
galinėje dalyje? Patikrinkite iškyšas. P. 27.

 � Vienu metu mirksi oro 
srauto spartos lemputės 
"didelis greitis", 
"standartinis", "mažas 
greitis" ir "tylusis".

 � Įrenginys nepučia oro.

Galbūt oro išleidimo angoje yra pašalinių medžiagų?

Atjunkite maitinimo kabelį, pašalinkite kliūtį, prijunkite 
maitinimo kabelį atgal ir paleiskite bloką. Jei kairėje 
aprašyta situacija išlieka arba jei kliūties pašalinti 
neįmanoma, susisiekite su servisu.

Mirksi raudonos dulkių ir 
kvapų jutiklių lemputės. Galbūt blokas buvo pernelyg pakreiptas arba nuvirto? Pastatykite bloką ant plokščių grindų ir paspauskite 

ĮJUNGIMO / IŠJUNGIMO mygtuką.

Nevalomas oras.
Galbūt blokas įrengtas toje vietoje, kur oras 
necirkuliuoja po visą patalpą arba kažkas trikdo oro 
cirkuliaciją?

Pasirinkite vietą, kurioje nebūtų kliūčių ir oras 
cirkuliuotų po visą patalpą.

Galbūt ant priešfiltrio ir (arba) klostuotojo filtro 
susikaupė daug dulkių?

Nuvalykite priešfiltrį ir (arba) klostuotąjį filtrą. 
 P. 2931.

Galbūt patalpoje – pernelyg daug kvapų arba ji 
dūminga? Įrenginiui veikiant, kvapai turėtų išsisklaidyti.

TV vaizdas iškraipomas. • Galbūt televizorius arba radijo imtuvas sumontuotas 
2 metrų atstumu nuo šio bloko arba netoli šio bloko 
yra kambarinė antena?

• Galbūt televizoriaus arba radijo imtuvo maitinimo 
kabelis ar antena yra arti šio bloko?

Perkelkite bloką kaip įmanoma toliau nuo televizoriaus, 
radijo imtuvo ir antenų. P. 6. 

Jei taip nutiko Patikrinkite

Drėgnumas patalpoje išlieka didelis. Drėgnumas į šiaurę nukreiptose patalpose arba esančiose šalia santechninių mazgų 
(pvz., vonios kambario), paprastai yra didelis, kadangi ten ir taip yra drėgna.

Skiriasi patalpos higrometro ir bloko 
higro metro indikatoriaus lempučių 
rodmenys. 

Taip yra todėl, kad oro srovės sukelia temperatūros ir drėgnumo pokyčius net ir toje pačioje 
patalpoje. 
Drėgnumo lemputės indikaciją reikia naudoti tik bendrajai informacijai.

Veikiant įrangai girdisi griebimo garsas. Griebimo garsas skleidžiamas pasileidžiant ir sustojant drėkinimo funkcijai. 

Veikimo metu girdimas tekančio vandens 
garsas.

Tekančio vandens garsas gali būti girdimas vandeniui tekant iš vandens bako į drėkinimo 
dėklą.

Veikiant įrangai girdisi pliuškenimas. Šį garsą skleidžia drėkinimo filtrą teškenantis vandens ratas.
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Jei taip nutiko Patikrinkite Kaip išspręsti problemą

Veikiant įrangai girdisi 
traškėjimas, zvimbimas 
ir šnypštimas.

Ar 1 BLOKAS gerai nustatytas? Gerai jį nustatykite. P. 18.

Galbūt ant jonizavimo rėmo jonizuotų vielų susikaupė 
dulkių? Nuvalykite jas. P. 33, 34.

Veikimo metu 2 BLOKAS šnypščia. Blokas veikia 
tvarkingai. 

Iškrovos blokas 
neskleidžia jokių garsų. Ar švarios 2 BLOKO viduje esančios adatos? Nuvalykite adatas.

Iš oro išleidimo angos 
sklinda kvapas.

Galbūt laikinai į generuojamas didelis kiekis kvapų? 
(Rūko daug žmonių, ant kepintuvo ruošiama mėsa 
ir pan.)

Palikite įrenginį veikti ir kvapai palaipsniui išnyks.

Galbūt perkėlėte pagrindinį bloką į kitą patalpą? Gali būti juntami kvapai iš pradinės patalpos.
Kurį laiką leiskite įrenginiui paveikti.

Galbūt užsiteršė priešfiltris, klostuotasis filtras, 
1 BLOKAS ir (arba) drėkinimo filtras? Nuvalykite juos. P. 2936.

Galbūt patalpoje nuolat generuojami kvapai (pvz., 
dažai, nauji baldai, tapetai, purškalai, kosmetikos 
priemonės, chemikalai ir pan.)?

Išvėdinkite patalpą arba leiskite įrenginiui paveikti, 
padidinę jo oro srautą.

Blokas išskiria itin nedidelį ozono kiekį, kurį galima 
užuosti ties oro išleidimo anga. Vis dėlto šis ozono 
kiekis yra labai mažas, todėl jūsų sveikatai nesukels 
jokių problemų.



Lemputė "UNIT1" 
neišsijungia arba iškart 
vėl įsijungia net ir išvalius 
1 BLOKĄ (plazminį 
jonizatorių).

Ar 1 BLOKAS gerai nustatytas? Gerai jį nustatykite. P. 18.

Galbūt ant priešingų polių plokščių arba kitose vietose 
liko lašelių? Išvalę visiškai išdžiovinkite 1 BLOKĄ.

Galbūt 1 BLOKE liko pūkų? Pašalinkite visus pūkus.

Galbūt 1 BLOKAS nepakankamai išskalautas išplovus 
su valikliu? Pašalinkite visus valiklio likučius. P. 33, 34.

Galbūt nutrauktos jonizuotos vielos? Patikrinkite jonizuotas vielas. P. 34.  
Nutraukus jas reikia pakeisti: susisiekite su servisu.

Nedidėja drėgnumas. Galbūt patalpa per didelė? Naudokite bloką tinkamo dydžio patalpoje.

Galbūt patalpos temperatūra žema, o sienos ir grindys 
sausos?

Drėgnumas iškart nedidėja, jei patalpos temperatūra 
žema, o sienos ir grindys sausos. Stebėkite situaciją 
1–2 savaites ir žiūrėkite, ar nedidėja drėgnumas.

Ar nustatyta tinkama oro srauto sparta? Parinkite drėkinimo nuostatą "CONT" ir padidinkite 
oro srauto spartos nuostatą.

Jei problemos nepavyksta pašalinti ėmusis pirmiau nurodytų veiksmų, susisiekite su servisu.
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Trikčių šalinimas Toliau nurodytais atvejais galimas loginis paaiškinimas. 
Prieš kreipdamiesi į servisą, atlikite toliau pateiktas patikras.

Jei taip nutiko Patikrinkite Kaip išspręsti problemą

Įrenginys nedrėkina net ir 
įpylus vandens į vandens 
baką. 
Nemažėja vandens lygis 
bake.

Ar šviečia drėkintuvo ĮJUNGIMO / IŠJUNGIMO 
lemputė?

Paspauskite , jei lemputė nešviečia.

Ar bloke įrengtas drėkinimo filtras? Sumontuokite drėkinimo filtrą. P. 37.

Galbūt drėkinimo filtre susikaupė kalkių nuosėdų?

Pamerkite drėkinimo filtrą maždaug 30–60 minučių 
į šiltą arba paprastą vandenį, kuriame ištirpinta 
neutralaus skystojo valiklio, tada išskalaukite 
vandenyje.  P. 35, 36.

Galbūt drėkinimo filtro lemputė šviečia arba mirksi? Pakeiskite drėkinimo filtrą. P. 37.

Ar mirksi vandens tiekimo lemputė?
Jei lemputė mirksi, vadinasi, drėkinimo filtro dėklas 
netinkamai įrengtas.  
Tinkamai sumontuokite dėklą. P. 35, 36.

Galbūt atidarytas priekinis skydelis?

Jei nešviečia nei priekinės indikacinės lemputės, nei 
valdymo skydelio lemputės, galbūt atidarytas priekinis 
skydelis.  
Patikrinkite, ar priekinis skydelis gerai uždarytas.  
 P. 18.

Patalpa nedrėkinama, 
nors parinkta drėkinimo 
nuostata "CONT".

Ar šviečia vandens tiekimo lemputė? Įpilkite vandens. P. 10, 17.

Ar bloke įrengtas drėkinimo filtras? Sumontuokite drėkinimo filtrą. P. 37.

Drėkinimo pajėgumas būna mažas, kai žema patalpos 
temperatūra ir didelis drėgnumas. 

Įrenginys nesustoja net ir 
kai didelis drėgnumas. Ar nustatyta drėkinimo nuostata "CONT"? Pakeiskite drėkinimo nuostatą. P. 20.

Kol vykdoma drėkinimo procedūra, veikia oro 
gryninimo funkcija. Drėkinimo funkcija sustabdoma 
pasiekus nustatytą drėgnumo lygį, tačiau oro 
gryninimo funkcija veikia ir toliau.



Galbūt į bloką šviečia tiesioginiai saulės spinduliai 
arba pučia šildytuvų karšto oro srautas?

Perneškite bloką į vietą, į kurią nešviečia tiesioginiai 
saulės spinduliai arba nepučia šildytuvų karšto oro 
srautas.

Vandens tiekimo lemputė 
šviečia, nors vandens 
atsargos papildytos.

Galbūt nusimovė drėkinimo dėkle esanti plūdė? Prijunkite plūdę atgal. P. 36.

Jei problemos nepavyksta pašalinti ėmusis pirmiau nurodytų veiksmų, susisiekite su servisu.
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UŽRAŠAMS
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Dvimatis brūkšninis kodas skirtas 
gamybai.


