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3、Apatinis filtro dangtelis
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„aukštas greitis“

Įjunkite ir išjunkite UV lempas

1

2

3



1.Parengimas
Kai oro valytuvas prijungiamas prie elektros tinklo, įrenginys 
supypsi ir pradeda šviesti atitinkamos lemputės. Oro valytuvas 
bus pasiruošęs darbui jau po trijų sekundžių, įjungimo 
mygtukas pradeda šviesti raudonai.

2.Įjungimo funkcija
Paspauskite viršutinį įjungimo mygtuką, palaukite, kol mygtukai 
pradės šviesti baltai.

3.Vėjo greitis
Paspauskite vėjo greičio mygtuką ir reguliuokite greitį nuo 
„miego režimas“ iki „aukštas greitis“. Arba atvirkščiai. 

4.Filtro keitimas
Kai oro valytuvas yra prijungtas prie elektros tinklo, jis pradės 
automatiškai atlikti skaičiavimus, jei jį išjungsite, o paskui 
paleisite iš naujo, oro valytuvas tęs savo skaičiavimus. Filtrą keisti 
reikės kas 1600 val., keitimo atveju tai primindamas įsižiebs UV 
mygtukas. Pakeitus filtrą, laikykite paspaudę mygtuką iki 5 
sekundžių, taip iš naujo nustatysite filtro keitimo priminimą. 

5.UV funkcija
Paspauskite UV funkcijos mygtuką ir įjunkite arba išjunkite UV lempą.

6.Aromaterapijos funkcija
Apatiniame įrenginio dangtelyje įrengtos dvi tam tikros 
aromatinės kempinėlės. Ant jų galite užlašinti savo mėgstamo 
aromato. Kai įrenginys įjungtas, ties šia sritimi pūstelės vėjas, tai 
leis kvapui pasklisti ir jūsų gyvenamąją aplinką padaryti daug 
malonesne. Jūs taip pat galite pasirinkti naudoti ir kvapų daleles, 
tačiau, prieš jas naudojant, išimkite iš įrenginio kempinėlę. 

Įrenginio savybės ir funkcijos



Atsargumo priemonės prieš naudojimąsi. 
1. Prieš pradedant naudoti šį įrenginį, jums reikia atidaryti 

apatinį dangtelį ir nuo filtro nuimti plastikinį maišelį.

2. Nenaudokite šio įrenginio drėgnoje aplinkoje, tokioje 
kaip tualetas. Įrenginio naudojimas tokioje aplinkoje 
padidins riziką pažeisti filtrą bei kitas įrenginio dalis.

3. Jei įrenginys naudojamas aplinkoje, kurioje rūkoma ar ore 
sklando daug dūmų, įrenginio filtras pasidengs cigarečių 
suodžiais ar degutu. Prašome dažnai valyti filtrą 
vakuuminiu valikliu, taip išlaikysite atitinkamą filtro 
efektyvumą.

Filtro keitimo instrukcijos

Kai filtras naudojamas ilgiau nei 1600 val., įsižiebs 
atitinkama lemputė, kuri atsakinga už priminimą keisti 
filtrą. Norint apsaugoti įrenginį nuo transportavimo 
nesklandumų, filtras įrengtas įrenginio apačioje, jį 
keičiant, tai gali pareikalauti šiek tiek daugiau pastangų 
nei įprasta. 

Filtro keitimas



1.Laikykite įrenginį už apačioje esančios rankenėlės, pasukite 
pagal laikrodžio rodyklę taip, kaip parodyta apačioje, 
atidarykite dangtelį, išimkite filtrą ir nuo jo nuimkite 
plastikinį maišelį. 

2.Kai nuo filtro nuimsite plastikinį maišelį, įdėkite filtrą atgal į 
įrenginį, sulyginkite ant dangtelio esantį trikampį su 
trikampiu ant paties įrenginio, visa tai darykite sukdami 
prieš laikrodžio rodyklę, nustatykite taip, kaip nurodyta 
apačioje.

Filtro keitimas



Saugumo priemonės

Saugumo priemonės įrenginį statant
1. Statykite įrenginį ant plokščio ir tvirto paviršiaus, taip išvengsite 

trumpojo jungimo, elektros nuotėkio, gaisro ir kt., jei įrenginys nukristų.

2. Nestatykite įrenginio vietose, kuriose lengvai prieinamas vanduo, taip 
išvengsite trumpojo jungimo ir gaisro. 

3. Nedėkite ant įrenginio tokių talpų, kaip vandens vazos, taip išvengsite 
izoliacinių įrenginio įtrūkimų išsiliejus vandeniui, o tai galėtų sukelti elektros 
nuotėkį, trumpąjį jungimą, gaisrą ar galimybę tiesiog pažeisti patį įrenginį. 

4. Nenaudokite įrenginio vietose, kur gali pasitaikyti aliejų ar aplink įrenginį 
susikaupusių degių dujų, tai gali sukelti gaisrą. 

5. Nenaudokite įrenginio patalpose, kur yra tiesioginių saulės spindulių ar ten, 
kur įrenginys gali būti paveiktas lietaus. 

Saugumo priemonės įrenginį naudojant
1.Neužblokuokite oro įeigos ir išeigos angos, taip išvengsite 

įrenginio perkaitimo ar kitų pažeidimų.

2. Nedėkite įrenginio prie šildymo įrangos, įrenginys gali išsilydyti, tai 
gali sukelti gaisrą.

3. Neardykite įrenginio norėdami jį suremontuoti, taip išvengsite 
gaisro, elektros nuotėkio ar sužeidimo galimybės.

4. Ilgo nenaudojimo atveju atjunkite įrenginį nuo elektros tinklo.

5. Norėdami išvengti nuotėkio, nejudinkite įrenginio tol, kol jis veikia.

6. Valydami įrenginį ar keisdami įrenginio filtrą, atjunkite įrenginį 
nuo elektros tinklo. 

7. Įrenginiui nustojus veikti, jau po 3 minučių galite atidaryti priekinę jo 
dalį, taip išvengsite galimybės, kad iš inercijos bus pažeistas sraigtas.

8. Nesėdėkite ant įrenginio korpuso, taip išvengsite galimybės 
susižeisti jam pakrypus ar apvirtus.

9. Nepažeiskite maitinimo laido, papildomas svoris, prispaudimas ar 
kėlimas gali sukelti trumpąjį jungimą, netinkamą kontaktą, gaisrą ir 
kt. 

Pastaba

Įspėjimas



DUK

Spaudžiu įjungimo mygtuką, bet įrenginys neįsijungia

Ar įrenginys prijungtas prie elektros tinklo?
Ar Jūsų namuose esantys saugikliai veikia tinkamai?
Ar elektros energijos tiekimas nenutrauktas?
Ar priekinis dangtelis įdėtas teisingai, ar neužstrigęs?

Kitų veikimo sutrikimų ar netinkamo veikimo atveju 
susisiekite su klientų aptarnavimo centru.

Įrenginys veikia labai garsiai

Įrenginys turi defektą.
Įrenginys pastatytas ant nelygaus pagrindo. 
Reikia keisti įrenginio filtrą, įrenginio filtras užblokuotas.
Užblokuota oro anga.
Kitų veikimo sutrikimų ar netinkamo veikimo atveju 
susisiekite su klientų aptarnavimo centru.

Nepamirškite tikrinti ilgai naudojamo oro valytuvo

Jaučiamas degėsių kvapas, karštas 
maitinimo laidas, kištukas.

Garsiai veikiantis įrenginys

Fiksuojamas dažnas nuotėkis

Kiti sutrikimai ar netinkamo veikimo atvejai

Ar 
pastebė-
jote ką 
nors 

panašaus?

Atjunkite įrenginį nuo 
elektros tinklo ir 
susisiekite su pardavėju.




