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Gaminio pristatymas

Valdymo skydas

UV mygtukas

Naudojimo instrukcija

Režimų mygtukas

Kiti pakuotėje esantys daiktai

Oro srauto greičio reguliavimas

Pastaba: Norėdami išjungti oro kokybės 
indikatorių, paspauskite atstatymo mygtuką.
(PM2,5 skaitmeninis ekranas naudojamas tik 
informacijai)

Įjungimo mygtukas

Atstatymo mygtukas

Puiki

Oro kokybės indikatorius

Mėlynas

Žalias   ( PM2.5=50 ~ 100 )  

Violetinis    ( PM2.5=100 ~ 150 )

Raudonas     ( PM2.5=150 ~ )

  ( PM2.5=0~50 )   

 Gera

Bloga
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Laikmačio mygtukas

 Normali



Prieš naudojimą

Etiketėje įrašykite naudojimo pradžios datą

Oro kokybės indikatorius

Informacinė lentelė
ir pastabos

Patarimai

Tam, kad siekdami geriausių įrenginio naudojimo rezultatų, laiku 
pakeistumėte filtrą, prieš pradėdami naudoti, įrenginio nugaroje 
esančioje informacinėje lentelėje įrašykite naudojimo pradžios 
datą.

Nuėmus plastikinę kiekvieno filtro pakuotę, efektyvus HEPA filtras bei aktyvintos 
anglies filtras turi būti keičiami kartą per metus.
Fotokatalitinis filtras turi būti keičiamas kartą per trejus metus, pasibaigus nustatytam 
laiko tarpui, turi būti laikomas saulės šviesoje ne trumpiau kaip 2 valandas.

Oro kokybės indikatorius gali atvaizduoti 
esamą oro kokybę, platesnės informacijos 
ieškokite 6 ir 14 puslapiuose.

Spalvinis oro kokybės indikatorius
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Prieš naudojimą

Oro paėmimo grotelių išėmimas 
ir įdėjimas Oro valytuvo statymo vieta

1 Oro paėmimo grotelių išėmimas.

Laikykite už abiejose grotelių pusėse 
esančių išėmų ir švelniai patraukite aukštyn.

2 Oro paėmimo grotelių įdėjimas.

Įstatykite oro paėmimo groteles, išlygiuokite 
ir įstatykite į išėmą, tada švelniai patraukite 
aukštyn.

Siekdami, kad jūsų kambario oro valymas 
pasiektų gerą efektą abiejose ciklo pusėse, 
įsitikinkite, kad tarpas tarp oro paėmimo angos 
ir sienos yra bent 50 cm, oro išleidimo angos 
bent 10 cm.

Prietaisą statykite ne arčiau kaip 1 m atstumu 
nuo radijo ir televizijos imtuvų.

Nejunkite oro valytuvo kištuko į tą patį elektros 
lizdą kartu su televizijos, radijo imtuvo ir kitų el 
prietaisų kištukais (priešingu atveju radijo ir 
televizijos imtuvams gali būti keliami trukdžiai).

    Ilgą laiką prietaisą laikant toje pačioje vietoje, 
ant sienų gali atsirasti nešvarumų.

    Siekdami geros įrenginio ventiliacijos ir 
maksimalaus efektyvumo, neuždenkite oro 
paėmimo ir išpūtimo angų
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Prieš naudojimą

Įdėkite filtrą

Žingsniai

Dėmesio

Patarimai

Informacija
Prieš naudodami oro valytuvą, pagal žemiau 
pateikiamą instrukciją iš įrenginio išimkite visų 
filtrų paketą.

Prieš pirmą šio oro valytuvo naudojimą, įdėkite 
filtrus pagal žemiau pateikiamas instrukcijas.

1. Nuimkite pakuotę ir padėkite oro valytuvą
ant sauso, stabilaus, horizontalaus paviršiaus.

Siekdami didesnio stabilumo, įdėdami arba išimdami 
filtrus, prietaisą galite paguldyti ant nugaros

Prieš prietaiso montavimą, aptarnavimą ir 
transportavimą įsitikinkite, kad prietaiso kištukas 
ištrauktas iš elektros lizdo.

Nenaudokite oro valytuvo be filtrų.

Prieš naudodami nuimkite kiekvieno filtro pakuotę.

2. Laikykite už abiejose grotelių pusėse
esančių išėmų ir švelniai patraukite aukštyn.

3.Išimkite iš valytuvo visus filtrus

4. Nuimkite visas pakuotes.
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Prieš naudojimą

5. Eilės tvarka įdėkite visus filtrus.

6. Įdėkite priešfiltrį, kaip parodyta instrukcijoje.

Įstatydami oro paėmimo groteles, 
laikykitės atsargumo.

Patarimai

7. Vėl įstatykite oro paėmimo groteles.
Išlygiuokite ir įstatykite į išėmas, tada švelniai
pastumkite.
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Prieš naudojimą

Filtrai ir funkcijos

Efektyvus HEPA filtras

Aktyvuotos anglies filtras
+Fotokatalitinis filtras

4 pakopų oro valymo sistema efektyviai valo 
orą ir daro gyvenimą sveikesniu.

Vienas: Priešfiltris

Du: Efektyvus HEPA filtras  

Trys: Aktyvintos anglies filtras  

Keturi: UV lempa

Vienas: Priešfiltris
Naudojant tinklelį su mikrono dydžio akutėmis, 
efektyviai sulaikomos 2,5 mikrono dydžio 
kietosios dalelės. Sulaikymo koeficientas 
>99,9 %. Jis yra lengvai valomas, galima valyti 
dešimtis tūkstančių kartų.

Sulaiko didesnes daleles, tokias kaip 
augintinių kailio dalelės, pleiskanos, 
stambesnės dulkės ir t.t. Gali prailginti kitų 
filtrų tarnavimo laiką.

Du: Efektyvus HEPA filtras

Mažų, iki 0,3 mikrono dalelių pašalinimo iš oro 
srauto koeficientas gali būti iki 99,9 %. Su oro 
srautu plinta alergenai ir bakterijos, tokie kaip 
žiedadulkės, smogas ir virusai.

Trys: Aktyvintos anglies filtras
Lakiųjų organinių junginių, tokių kaip pasyvaus 
rūkymo dūmų ir teršiančių dujų pašalinimas.

Keturi: UV lempa
Efektyviai naikina įvairias įprastas bakterijas 
ir virusus, slopina bakterijų ir virusų 
dauginimąsi.
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Prieš naudojimą

Šalto katodo UV lempos uždegimo 
įtampa yra tik 500V, negaminamas 
ozonas, galima saugiai naudoti.

Patarimai Alergenai

Stambios 
dulkės

Pleiskanos

Dulkės Žiedadulkės Augintinių 
kailio dalelės

Dūmai

Dulkų erkutės

8

Pleiskanos Pleiskanos

Cheminės medžiagosKvapas



Kaip naudoti

Valdymo skydas

Įjunkite į elektros tinklą Oro valytuvo paleidimas

Įjunkite į elektros tinklą. Pasigirsta garsinis 
signalas ir visi indikatoriai sumirksi 3 
kartus, tada visi užgęsta, lieka šviesti tik 
įjungimo indikatorius, įsijungia budėjimo 
režimas.

Paleidus įrenginį automatiniu režimu, oro 
kokybė yra nustatoma automatiškai.

Paspauskite įjungimo mygtuką, kad 
prietaiso automatinis režimas ir 
indikatoriai.

Kai prietaisas paleidžiamas, oro kokybės 
indikatorius ima lėtai mirksėti, po pašildymo 5 
sekundes jis nustatinėja oro kokybę.
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Kaip naudoti

Spustelėkite šį mygtuką, kad perjungtumėte 
laikmatį tarp 1h, 4h ir 8h.

Per 5 sekundes po prietaiso įjungimo, 
paspauskite ir palaikykite 5 sekundes, kad 
įjungtumėte Wi-Fi funkciją.

Oro srauto greitį galima pasirinkti vienu, 
dviem, trimis laipsniais.

Oro srauto greičio reguliavimas

Auto režimas

Miego režimas

Pastaba: Norėdami išjungti oro 
kokybės indikatorių, paspauskite 
atstatymo mygtuką.

Įjungus prietaisą, oro kokybė nustatoma 
automatiškai. Pasirenkant automatinį 
režimą, parenkamas tinkamiausias oro 
srauto greitis.

Prietaise įmontuotas miego režime veikiantis 
apšviestumo jutiklis, nustato apšviestumo 
stiprumą. Esant silpno apšvietimo sąlygoms, 
visi prietaiso indikatoriai yra pritemdomi, tuo 
pačiu metu prietaisas persijungia į tylaus 
veikimo režimą, kad netrukdytų jūsų poilsio 
naktį.

Laikmačio funkcija

Wi-Fi funkcija

Puiki

Oro kokybės indikatorius

( PM2.5=50 ~ 100 )   

( PM2.5=100 ~ 150 )Normali

Raudona s   (((   PPPMMM222...555=150 ~ )

Mėlynas  ( PM2.5=0~50 )   

Gera

Bloga
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Kaip naudoti

Paspauskite UV mygtuką norėdami įjungti 
UV lempą. Paspauskite ir palaikykite 5 
sekundes, kad įjungtumėte arba 
išjungtumėte jonizatoriaus funkciją. 
(jonizatoriaus funkcija įjungiama 
automatiškai, kai įjungiamas prietaisas)

Iš naujo nustatykite prietaisą ne mažiau kaip 
5 sekundes palaikydami paspaustą mygtuką 
(Ši funkcija pasiekiama tik pakeitus filtrą.).

Apverskite šį mygtuką, jei norite atidaryti / 
uždaryti oro kokybės spalvinį indikatorių.

UV funkcija (neigiamų jonų funkcija)

Nustatyti iš naujo

Oro kokybės indikatorius
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Prieš valydami ištraukite kištuką iš elektros 
lizdo.

Nepanardinkite prietaiso į vandenį ar jokį kitą 
skystį. Jokių galinio dalių valymui nenaudokite 
koroziją sukeliančių ar degių medžiagų 
(pvz.,baliklio ar spirito).

Vandeniu plauti galima tik priešfiltrį, kitų filtrų – 
ne.

Valykite oro valytuvą

Nuvalykite oro kokybės jutiklį

Dėmesio

Reguliariai valykite vidurinę ir šoninę 
dalis, kad nesikauptų dulkės.

1.Dulkėms valyti naudokite sausą, minkštą
šluostę.

2.Paėmimo ir išpūtimo angoms valyti
naudokite sausą, minkštą šluostę.

Norėdami užtikrinti geriausią įrenginio veikimo 
našumą, oro kokybės jutiklį valykite kartą per du 
mėnesius. Jei oro valytuvas yra naudojamas 
aplinkoje, kur yra daug dulkių, jutiklį valykite 
dažniau.

Patalpoje esant dideliam santykiniam 
drėgnumui, ant oro kokybės indikatoriaus gali 
kauptis kondensatas. Tokiu atveju, net esant 
gerai oro kokybei, oro kokybės indikatorius gali 
rodyti prastą oro kokybę, tokiu atveju turite 
nuvalyti oro kokybės indikatorių, arba naudoti 
rankinius greičio nustatymus.

Valymas ir aptarnavimas
1 .Oro kokybės jutiklio įėjimo/išėjimo 
valymui naudokite minkštą šepetį.

2. Nuimkite apsauginį oro kokybės jutiklio
gaubtą.

3.Oro kokybės jutiklio įėjimą ir išėjimą švelniai
nuvalykite medvilniniais ausų krapštukais.

4. Nusausinkite jį sausais medvilniniais ausų
krapštukais.

5. Uždėkite apsauginį oro kokybės jutiklio
gaubt.
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Valymas ir aptarnavimas

Išvalykite priešfiltrį

Informacija

Dėmesio

Patarimai

Siekdami apsaugoti filtrus nuo 
sugadinimo, naudokite nedidelę dulkių 
siurblio siurbimo galią.

Prieš įdėdami kiekvieną filtrą į įrenginį, 
nuimkite jo pakuotę ir įsitikinkite, kad filtrų 
etiketės yra nukreiptos į išorę.

Siekdami užtikrinti geriausią įrenginio veikimo 
našumą, priešfiltrį valykite ir aptarnaukite 
kiekvieną kartą praėjus dviem mėnesiams 
(apytiksliai 480 val.) nuo naudojimo pradžios.

Remiantis vidutiniu 8 valandų per parą, 7 
dienas per savaitę naudojimo dažniu, laikykite 
prietaisą veikiantį buitinėje aplinkoje.

Išorės priežiūra: paviršių nuvalykite drėgna 
šluoste (arba suvilgyta švelniu plovikliu), kad 
nesikauptų dulkės.

Prieš atlikdami valymo ir aptarnavimo darbus, 
išjunkite oro valytuvą ir atjunkite nuo elektros 
tinklo.

Valyti galima tik priešfiltrį, kitų filtrų – ne.

Operacijos žingsniai

1. Išjunkite oro valytuvą.

2. Ištraukite kištuką iš elektros lizdo.

3. Laikykite už išėmų abiejose priekinių 
grotelių pusėse ir patraukite jas į išorę. 
Tada išimkite keldami aukštyn.
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Valymas ir aptarnavimas
4. Prieš valydami, nuimkite išsikišusią 
marlės filtro dalį.

6. Įdėkite priešfiltrį atgal į oro valytuvą.

5. Norėdami pašalinti daleles, naudokite 
minkštą šepetį arba dulkių siurblį. Filtrui 
valyti naudokite vandenį arba muilą, tada 
filtrui visiškai išdžiuvus, įdėkite jį į oro 
valytuvą.

7. Įdėkite priekines groteles, išlygiuokite ir 
įstatykite į išėmą, tada švelniai paspauskite 
aukštyn.

8. Įkiškite kištuką.

9. Įjunkite ir paleiskite oro valytuvą.
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Valymas ir techninė priežiūra

Pakeiskite filtrus

Priminimas apie filtro keitimą įsijungia 
įrenginiui įprastai veikiant 1600 valandų, 
įjungimo indikatorius ima lėtai mirksėti 
(raudonai indikatorius mirksi budėjimo 
režime, o mėlynai mirksi veikiant įrenginiui).

Ėmus šviesti filtro keitimo indikatoriui, 
prietaisas vis tiek gali veikti.

Prieš keisdami filtrą, išjunkite prietaisą ir 
atjunkite jį nuo elektros tinklo.

Prieš dėdami filtrus į įrenginį, nuimkite 
plastikines jų pakuotes ir įsitikinkite, kad 
filtrų etiketės nukreiptos į išorę.

Dėmesio

Patarimai

Operacija

1. Priminimas apie filtro keitimą.

2. Išjunkite prietaisą, tada atjunkite 
nuo elektros tinklo.

3. Laikykite už abiejose priekinių grotelių 
pusėse esančių išėmų ir švelniai 
patraukite aukštyn.
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Valymas ir techninė priežiūra
4. Išimkite visus viduje esančius filtrus.

6. Įdėkite priešfiltrį atgal į oro valytuvą.

5.Nuo filtrų nuimkite plastikines pakuotes ir 
įdėkite filtrus.

7. Įdėkite priekines groteles, išlygiuokite ir 
įstatykite į išėmą, tada švelniai paspauskite 
aukštyn.

8. Įdėję filtrus, įjunkite maitinimą ir 5 sekundes 
palaikykite atstatymo mygtuką, kad prietaisas 
būtų nustatytas iš naujo.
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Valymas ir techninė priežiūra

Jei nenaudojate ilgą laiką Pakeiskite filtro atskaitos laiką

Iš elektros lizdo ištraukite kištuką. (kadangi 
elektros energija naudojama ir budėjimo 
režime.)

Kruopščiai išsausinkite įrenginio vidų. 
(priešingu atveju įrenginys gali būti 
sugadintas.)

Prietaisą laikykite sausoje, gerai vėdinamoje 
vietoje (paguldydami arba apversdami 
įrenginį, galite jį sugadinti.)

Praėjus 1600 įrenginio veikimo valandų, 
įrenginys primins apie filtro keitimą. Įjungimo 
indikatorius ims nepaliaujamai mirksėti (vieno 
karto per sekundę dažnumu). Indikatorius 
mirksi raudonai įrenginiui esant budėjimo 
režime ir mirksi mėlynai veikiant įrenginiui. 
Esant priminimui apie filtro keitimą, įrenginys 
vis tiek gali veikti.

1. Rūpinkitės savo šeimos narių sveikata, 
laiku keiskite filtrą.

2. Užsandarinus filtrą, jei naudojimo 
laikas sutrumpėjo, siūlome pakeisti vieną 
kartą per šešis mėnesius.

3. Užsandarinus filtrus, filtras turi būti 
keičiamas kartą per 12 mėnesių.

Prieš keisdami filtrą, išjunkite įrenginį ir 
atjunkite jį nuo elektros tinklo.

Patarimai

Dėmesio
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Netinkamas veikimas

Šiame skyriuje aprašomos problemos, su kuriomis galite susidurti naudodami prietaisą. Jei 
vadovaudamiesi žemiau pateikta informacija negalite išspręsti problemos, susisiekite su 
klientų aptarnavimo centru arba su pardavėju.

Būklė

Prietaisas 
neįsijungia

Ventiliatorius 
neveikia

Prastas 
našumas arba 
ne geriausios 

valymo 
galimybės

Galimos priežastys

Gali būti netinkamai įstatytos priekinės 
grotelės.

Kištukas arba laidas yra sugadinti.

Prietaisas yra neįjungtas. Įkiškite kištuką į elektros lizdą, tada įjunkite 
prietaisą.

Variklis yra sugadintas. Susisiekite su klientų aptarnavimo centru arba 
pardavėju.

Prietaisas padėtas ant nelygaus paviršiaus. Padėkite prietaisą ant lygaus paviršiaus.

Susisiekite su klientų aptarnavimo centru arba 
pardavėju.

Susisiekite su klientų aptarnavimo centru arba 
pardavėju.

Išplaukite marlės filtrą.

Pakeiskite filtrų komplektą naujais.

Susisiekite su klientų aptarnavimo centru arba 
pardavėju.

Užtikrinkite, kad prietaisas būtų naudojamas 
tinkamo dydžio erdvėje.

Prieš naudodami filtrus, nuimkite plastikines jų 
pakuotes.

Įsitikinkite, kad filtrai į prietaisą sudėti tinkamu 
eiliškumu.

Užtikrinkite bent 50 cm tarpą abiejose pusėse oro 
paėmimui ir išpūtimui šonuose ir bent 10 cm tarpą 
oro išpūtimui gale.

Atsilaisvinęs variklis.

Užsiteršęs plaunamas marlės filtras.

Nepakeistas filtras.

Blokuotos įrenginio oro paėmimo ir išpūtimo 
angos.

Per maži tarpai aplink įrenginį.

Nėra filtro arba filtrai sudėti netinkamu 
eiliškumu.

Prietaisas naudojamas didesnėje erdvėje 
nei jis gali aptarnauti.

Nenuimtos plastikinės filtrų pakuotės.

Nenuimtos plastikinės filtrų pakuotės. Prieš naudodami filtrus, nuimkite plastikines jų 
pakuotes.

Palaidos pašalinės dalelės prietaiso viduje.

Susisiekite su klientų aptarnavimo centru arba 
pardavėju.

Kištukas neįkištas į elektros lizdą. Ištraukite kištuką ir įstatykite į elektros lizdą.

Išimkite ir vėl įstatykite groteles.

Galimi sprendimai
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Papildomai

perdirbimas

Neišmeskite prietaiso kartu su nerūšiuotomis 
buitinėmis atliekomis. Laikykitės vietoje 
galiojančių elektros ir elektronikos atliekų 
šalinimo taisyklių.

Tinkamas nebenaudojamo gaminio šalinimas 
padeda išvengti galimo neigiamo poveikio 
aplinkai ir žmonių sveikatai.

Jei nesupratote pateiktos informacijos ar 
turite klausimų, galite susisiekti su klientų 
aptarnavimo centru arba pardavėju.

Garantijos sąlygos yra išdėstytos prie 
instrukcijos pridedamoje garantijos kortelėje.

Esant poreikiui pakeisti dalis arba įsigyti 
papildomų dalių, susisiekite su savo 
klientų aptarnavimo skyriumi arba 
pardavėju.

Pasirinkite priedus

Dalių ir priedų užsakymas

Garantija ir aptarnavimas

Aktyvintos anglies filtras

Efektyvus HEPA filtras
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Wi-Fi naudojimo vadovas

1. Nuskenuokite aukščiau esantį 
QR kodą, parsisiųskite ir įdiekite 
Tuya programėlę.

2. Atidarykite Tuya 
programėlę ir prisijunkite 
prie paskyros arba 
sukurkite naują paskyrą.

3. Spustelėkite „+“ simbolį 
dešiniajame viršutiniame 
kampe, kad pridėtumėte 
naują įrenginį.

4. Pasirinkite „mažasis namų 
technikos prietaisas - oro 
valytuvas“;
Įjunkite oro valytuvą ir per penkias 
sekundes paspauskite „MODE“ 
mygtuką, kad įjungtumėte tinklo 
skleidimo režimą, pažiūrėkite ar 
mirksi priekiniame skydelyje 
esantis Wi-Fi indikatorius.

6. Spustelėkite „Greitas mirksėjimas“;
Pastaba: įsitikinkite, kad mobilusis 
telefonas ir oro valytuvas yra 
prisijungę prie to paties Wi-Fi tinklo;

5. Įveskite Wi-Fi slaptažodį ir 
paspauskite ok.

7. Palaukite kol įrenginio 
prijungimas bus baigtas.

8. Apie sėkmingą įrenginio 
prisijungimą informuos atsiradęs 
pranešimas „Įrenginys pridėtas 
sėkmingai“.

9. Norėdami įeiti į įrenginio 
valdymo sąsają, spustelėkite 
„baigti“.
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