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LT Oro drėkintuvas
Svarbios saugos taisyklės

ATIDŽIAI PERSKAITYKITE IR PASILIKITE JAS ATEIČIAI.
■ Šį prietaisą galima naudoti vaikams nuo 8 metų amžiaus ir asmenims, turintiems 

psichinių, jutiminių arba protinių negalių arba neturintiems patirties naudotis šiuo 
gaminiu, jeigu jie yra prižiūrimi arba instruktuojami, kaip saugiai naudoti šį gaminį, 
ir supranta atitinkamus pavojus. Vaikai negali žaisti su šiuo prietaisu. Vaikams 
draudžiama valyti ir techniškai prižiūrėti šį gaminį, nebent juos prižiūrėtų už jų 
saugą atsakingas suaugęs.

■ Prietaisas skirtas naudojimui namų ūkyje, biuruose ir panašiose vietose. Prietaisą 
visada statykite ant sauso, lygaus, tvirto ir stabilaus paviršiaus. Nestatykite jo ant 
minkšto paviršiaus, pavyzdžiui lovos arba sofos. Antraip prietaisas gali nuvirsti. 

■ Nestatykite šio prietaiso prie šilumos šaltinių ir saugokite jį nuo tiesioginių saulės 
spindulių.

■ Prieš prijungdami prietaisą prie maitinimo lizdo, patikrinkite, ar ant prietaiso 
etiketės nurodyta įtampa sutampa su lizdo elektros įtampa.

■ Nenaudokite prietaiso patalpose, kuriose gali būti degių dujų arba chemikalų 
garų, taip pat labai dulkėtose patalpose. Prietaisui veikiant, jis turi būti pakankamu 
atstumu nuo užuolaidų arba portjerų ir bent 2 metrų atstumu nuo elektrinių arba 
elektroninių prietaisų, arba drėgmei jautrių medžiagų, kad padidinta drėgmė jų 
nesugadintų.

■ Nekeiskite jokių šio prietaiso detalių kito gamintojo detalėmis arba priedais.
■ Į vandens bakelį pilkite tik švarų šaltą vandenį be jokių priedų. Nepilkite vandens  

į vandens bakelį pro garų išleidimo angą. 
■ Į eterinio aliejaus laikiklį reikia dėti tik aromaterapinius eterinius aliejus. Visada 

rinkitės aukštos kokybės 100 % natūralius eterinius aliejus, skirtus išsisklaidyti ore. 
Eterinius aliejus naudokite taupiai ir atsargiai. Laikykitės gamintojo instrukcijų ir 
įspėjimų. 

■ Prieš naudodamiesi prietaisu, patikrinkite, ar jis tinkamai sumontuotas, o  jo 
vandens bakelis yra užpildytas.

■ Neuždenkite prietaiso, kai jis veikia. Nekiškite jokių daiktų į garų išleidimo angą 
arba ventiliacijos angas. Užtikrinkite, kad šios angos nebūtų uždengtos.

■ Dėl padidėjusio drėgnumo patalpoje ant palangių arba viduje esančių baldų gali 
susidaryti kondensatas. Jeigu taip atsitiktų, išjunkite prietaisą.

■ Visada išjunkite prietaisą ir atjunkite jį nuo elektros lizdo, jeigu jo nenaudosite, 
prieš pildydami vandens bakelį, jį montuodami, išardydami, perkeldami į kitą vietą 
arba valydami. 

■ Nenardinkite prietaiso pagrindo bloko į vandenį ar bet kokį kitą skystį. 
■ Nelieskite purkštuvo aštriais daiktais, kad jo nesugadintumėte.
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■ Atjunkite prietaisą nuo maitinimo lizdo švelniai traukdami maitinimo laido kištuką, 
o ne patį laidą. Priešingu atveju taip galite pažeisti maitinimo laidą arba lizdą. 

■ Jei maitinimo laidas pažeistas, pakeiskite jį specializuotame techninės priežiūros 
centre. Draudžiama naudoti šį prietaisą, jei pažeistas jo maitinimo laidas arba 
kištukas.

■ Nenaudokite prietaiso, jeigu jis tinkamai neveikia, jeigu jis yra sugadintas arba 
buvo įkritęs į vandenį. Kad išvengtumėte susižeidimo pavojaus, neremontuokite 
prietaiso patys ir nedarykite jam jokių pakeitimų. Visus remonto ir keitimo darbus 
turi atlikti specializuotas aptarnavimo centras. Jei remontuosite prietaisą patys, 
nebegalios garantija, ir negalėsite kreiptis į gamintoją dėl netinkamo prietaiso 
veikimo.
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LT Oro drėkintuvas
Naudotojo vadovas

Prieš pradėdami naudoti šį buitinį prietaisą, atidžiai perskaitykite šį vartotojo vadovą 
net ir tuo atveju, jeigu anksčiau jau esate susipažinę su panašaus tipo buitiniais 
prietaisais. Prietaisą naudokite tik taip, kaip apibūdinta šiame naudotojo vadove. 
Laikykite šį naudotojo vadovą saugioje vietoje, kad ateityje galėtumėte jį lengvai 
peržiūrėti. 
Rekomenduojame išsaugoti originalią pakuotės dėžę, pakuotės medžiagas, pirkimo 
kvitą ir pardavėjo atsakomybės pareiškimą bei garantijos kortelę bent tokį laikotarpį, 
kuriuo galima kreiptis į gamintoją dėl nepatenkinamos kokybės ar veikimo. Jei 
prietaisą pervežate, rekomenduojame jį supakuoti į originalią gamintojo pakuotę.

KAIP VEIKIA DRĖKINTUVAS IR JO FUNKCIJOS
■  Drėkintuvas veiksmingai didina patalpų oro drėgnumą ir gerina oro kokybę bei 

turi teigiamo poveikio žmonių sveikatai. Jis veikia kaip prevencinė priemonė, 
apsauganti nuo kvėpavimo takų gleivinės išsausėjimo ir kvėpavimo takų ligų. Ypač 
jį rekomenduojama naudoti šildymo sezono metu, kai oras patalpose paprastai 
tampa labai sausas.

■  SHF 2050BL / SHF 2051GR drėkintuvas veikia pagal didelio dažnio ultragarsinio 
oscilatoriaus principą. Naudojant šią technologiją, jis gamina šaltus garus ir neturi 
poveikio patalpos temperatūrai. Drėkinimo veiksmingumą galima reguliuoti 
ir eterinius aliejus galima naudoti siekiant sukurti malonią vidaus atmosferą. 
Drėkinimo veiksmingumas siekia 250 ml/val., todėl jis tinka naudojimui iki  
30 m2 ploto patalpose. Jis turi didelį, 4 litro talpos vandens bakelį, kurį užpildžius 
užtikrinamas iki 16 valandų trukmės veikimo laikas. Kai bakelyje nėra pakankamai 
vandens, užsidega indikatorius ir tuo pačiu metu suaktyvinama apsauginė funkcija, 
kuri automatiškai išjungia drėkintuvą, kad jis nesugestų. Taip pat suaktyvinamas 
automatinis išjungimas, kai vandens bakelis pašalinamas veikimo metu.

DRĖKINTUVO APRAŠAS
A1 Garo išleidimo purkštukas,  

360° pasukimas 
A2 Eterinių aliejų laikiklis
A3 Garų išleidimo anga
A4 4 litrų vandens bakelis 
A5  Vandens bakelio pildymo angos 

kamštis su vandens tiekimo 
jungikliu

A6 Vandens laikiklis 
Vanduo iš vandens bakelio 
pumpuojamas į vandens laikiklį. 

A7 Oro išleidimo anga

A8 Purkštuvas 
tai paviršius, kur vanduo 
paverčiamas šaltu garų srautu 
(rūku).

A9 Pagrindo blokas
A10 Veikimą ir žemą vandens lygį 

vandens laikiklyje nurodantis 
indikatorius 

A11 Drėkinimo veiksmingumo valdiklis 
padeda išjungti prietaisą ir nustatyti 
galią. 

A12 Ventiliacijos angos

DRĖKINTUVO PASTATYMO VIETA, JO SURINKIMAS IR 
VANDENS BAKELIO PILDYMAS 
1.  Drėkintuvą visada statykite tik ant lygaus, sauso ir stabilaus paviršiaus, bent:
 – 60 cm atstumu nuo grindų;
 –  30 cm atstumu nuo sienų arba baldų šonų;
 –  200 cm atstumu nuo elektrinių ir elektroninių prietaisų arba drėgmei jautrių 

medžiagų, kad padidinta drėgmė jų nesugadintų.
2.  Įsitikinkite, ar drėkintuvas yra išjungtas ir atjungtas nuo elektros tinklo. Nuimkite 

purkštuką A1 ir pakelkite vandens bakelį A4 nuo pagrindo bloko A9. Apverskite jį ir 
išsukite pildymo angos A5 kamštį, sukdami jį prieš laikrodžio rodyklę. 

3.  Pripilkite į vandens bakelį A4 švaraus, šalto vandens iš čiaupo. Pripylę vandens  
į vandens bakelį A4, tinkamai įsukite kamštį A5, sukdami pagal laikrodžio rodyklę. 
Apverskite vandens bakelį A4, kamštį A5 nukreipę žemyn, ir uždėkite jį atgal ant 
pagrindo bloko A9, tinkamai sutapdindami abi dalis. Uždėkite vandens bakelį A4 
ant pagrindo bloko A9, vanduo pradės tekėti į vandens laikiklį A6.

Dėmesio! 
Vandens laikiklis A4 yra pripildytas vandeniu iki 40 °C temperatūros. 
Jeigu drėkintuvą reikia pernešti į kitą vietą, būkite labai atsargūs, kad 
neišlietumėte vandens laikiklyje A6 esančio vandens.

4.  Atidarę galite įpilti kelis lašus eterinio aliejaus į eterinio aliejaus laikiklį A2, kaip 
pavaizduota B1 pav. Prieš naudodami bet kokius eterinius aliejus, paklauskite 
pardavėjo arba specialisto apie jų poveikį ir tinkamą dozavimą. Į eterinio aliejaus 
laikiklį A2 nepilkite nieko kito, tik eterinius aliejus. Pripylę eterinio aliejaus, 
uždarykite eterinio aliejaus laikiklį A2, žr. B2 pav.

5.  Įdėkite purkštuką A1 į garų išleidimo angą A3.

DRĖKINTUVO NAUDOJIMAS
1.  Patikrinkite, ar drėkintuvas yra tinkamai surinktas. Prijunkite maitinimo laidą prie 

elektros lizdo. Įjunkite drėkintuvą, sukdami reguliavimo ratuką A11 pagal laikrodžio 
rodyklę. Indikatorius A10 užsidegs žalia spalva. Drėkintuvas po kelių sekundžių 
pradės tiekti šaltus garus. Prietaisui veikiant, įsitikinkite, ar garai nėra nukreipti  
į baldus arba drėgmei jautrius daiktus. Garų išleidimo kryptį galima nustatyti 
pasukus purkštuką A1 reikiamu kampu.

2.  Naudokite reguliavimo ratuką A11 norėdami padidinti arba sumažinti garų srauto 
intensyvumą veikimo metu. Jeigu garų srautą norite padidinti, sukite reguliavimo 
ratuką A11 pagal laikrodžio rodyklę, o  norėdami sumažinti – prieš laikrodžio 
rodyklę. Jeigu vandens bakelį A2 pripildysite iki pat kraštų ir nustatysite maksimalų 
garų srauto intensyvumą, drėkintuvas veiks maždaug 16 valandų.

Dėmesio!
Jeigu drėkintuvas buvo vežamas esant žemesnei nei nulio laipsnių oro 
temperatūrai, prieš jį įjungdami, palaukite maždaug 30 minučių, kad jis 
sušiltų iki kambario temperatūros.

Naudokite drėkintuvą esant 5–40 °C aplinkos oro temperatūrai ir 60 % 
santykiniam oro drėgnumui. Jeigu aplinkos oro temperatūra nukristų 
žemiau 0 °C, išjunkite drėkintuvą ir išpilkite vandenį iš vandens bakelio A4 
bei vandens laikiklio A6, kad prietaisas nebūtų sugadintas.

Niekada nenukelkite vandens bakelio A4 nuo pagrindo bloko A9 ir nelieskite 
purkštuvo A8 drėkintuvui veikiant. Jei vandens bakelis A4 pašalinamas 
veikimo metu, drėkintuvas automatiškai išsijungs.

3.  Jei vandens lygis vandens laikiklyje A6 yra mažas, indikatorius A10 pradės šviesti 
raudona spalva ir drėkintuvas automatiškai nustos gaminti garus. Tai apsauginė 
funkcija, kuri apsaugo purkštuvą A8 nuo sugadinimo.

  Jeigu reikia, pripilkite vandens, kaip nurodyta skyriaus „Drėkintuvo pastatymo 
vieta, jo surinkimas ir vandens bakelio pildymas“ 2 ir 3 punktuose. Po to vėl įjunkite 
drėkintuvą.

4.  Norėdami išjungti drėkintuvą pasukite reguliavimo ratuką A11 prieš laikrodžio 
rodyklę iki pat galo. Indikatorius A10 užges. Atjunkite drėkintuvą nuo el. srovės 
tinklo lizdo ir išvalykite jį pagal nurodymus, pateiktus skyriuje „Valymas ir priežiūra“.

VALYMAS IR PRIEŽIŪRA
■  Prieš valydami drėkintuvą, išjunkite jį ir atjunkite nuo elektros lizdo.
■  Vadovaukitės toliau pateiktais nurodymais, susijusiais su drėkintuvo valymo ir 

priežiūros darbais. Antraip drėkintuvas gali pradėti prasčiau veikti, o  jo viduje gali 
pradėti kauptis žalingi mikroorganizmai.

Valykite po kiekvieno panaudojimo
■  Išimkite purkštuką A1 iš garų išleidimo angos A3. Išimkite eterinio aliejaus laikiklį 

A2 ir išvalykite eterinio aliejaus likučius, tuomet vėl įdėkite laikiklį. Nuimkite 
vandens bakelį A4 nuo pagrindo bloko A9, nuneškite jį prie kriauklės, apverskite ir 
atidarykite užraktą A5. Išpilkite bet kokį likusį vandenį per pildymo angą, išplaukite 
ją švariu vandeniu ir nusausinkite paviršių naudodami valymo šluostę. Galiausiai 
pritvirtinkite užraktą A5 prie vandens bakelio A4 ir įkiškite purkštuką A1 į išleidimo 
angą A3.

■  Išpilkite vandenį iš vandens laikiklio A6 ir sausai iššluostykite jį gerai vandenį 
sugeriančia šluoste.

Kruopštus valymas (kartą per savaitę)
■  Įpilkite į vandens laikiklį A6 maždaug 100 ml acto ir palikite jį 15 minučių. Šepetėliu 

minkštais šereliais pašalinkite kalkių nuosėdas nuo vandens laikiklio A6 ir purkštuvo 
A8. Paskui pašalinkite visas likusias kalkių nuosėdas ir actą švariu vandeniu 
sudrėkinta šluoste ir sausai iššluostykite.

■  Išimkite eterinio aliejaus laikiklį A2 ir kruopščiai išvalykite eterinio aliejaus likučius 
po bėgančiu vandeniu arba naudodami sudrėkintą šluostę, tuomet vėl įdėkite 
laikiklį.

Dėmesio!
Nepalikite vandens vandens bakelyje A4 arba vandens laikiklyje A6 ilgiau 
nei savaitę. 
Nelieskite purkštuvo A8 aštriais daiktais, kad jo nesugadintumėte.

■  Prireikus valykite išorinį drėkintuvo paviršių minkšta, šiek tiek drėgna šluoste.
■  Nekiškite pagrindo bloko A9 į vandenį ir neplaukite jo po tekančiu vandeniu. 

Valymui nenaudokite šveičiamųjų valymo priemonių ir tirpiklių, nes jie gali sugadinti 
prietaiso paviršių.

TRIKČIŲ DIAGNOSTIKA

Problema Galima priežastis Sprendimo būdas

Nešviečia 
indikatoriaus 
lemputė A10 
ir drėkintuvas 
netiekia garų.

Drėkintuvas 
prijungtas prie 
sugedusio elektros 
lizdo arba visai 
neprijungtas prie 
elektros lizdo.

Prijunkite drėkintuvą prie veikiančio 
elektros lizdo ir, sukdami reguliavimo 
ratuką A11, nustatykite reikiamą garų 
tiekimo intensyvumą.

Indikatoriaus 
lemputė A10 
šviečia raudona 
spalva.

Vandens laikiklyje 
A6 nėra pakankamai 
vandens.

Išjunkite drėkintuvą ir atjunkite jį nuo 
elektros lizdo. Pripilkite į vandens bakelį 
A4 švaraus, šalto vandens. Surinkite 
drėkintuvą, prijunkite jį prie elektros 
lizdo ir vėl jį įjunkite.

Garai turi 
kvapą.

Pirmą kartą 
naudojant drėkintuvą, 
gali būti jaučiamas 
kvapas.

Išsukite vandens bakelio kamštį A5 ir 
palikite vandens bakelį A4 bent  
12 valandų, kad jis išsivėdintų.

Vandens bakelyje A4 
/ vandens laikiklyje 
A6 yra nešvarus 
vanduo.

Išjunkite drėkintuvą ir atjunkite jį 
nuo elektros lizdo. Išpilkite vandenį iš 
vandens bakelio A4 ir vandens laikiklio 
A6. Viską išplaukite. Pripilkite į vandens 
bakelį A4 švaraus, šalto vandens. 
Prijunkite drėkintuvą prie elektros lizdo 
ir vėl jį įjunkite.
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Drėkintuvas 
tiekia 
nepakankamą 
kiekį garų arba 
visai netiekia 
garų.

Vandens laikiklyje A6 
nepakanka vandens 
arba jame iš viso nėra 
vandens.

Išjunkite drėkintuvą ir atjunkite jį nuo 
elektros lizdo. Pripilkite į vandens bakelį 
A4 švaraus, šalto vandens. Prijunkite 
drėkintuvą prie elektros lizdo ir vėl jį 
įjunkite.

Reguliavimo ratukas 
A11 nustatytas ties 
mažo intensyvumo 
garų srauto nuostata.

Norėdami padidinti garų srautą, sukite 
reguliavimo ratuką A11 pagal laikrodžio 
rodyklę. 

Purkštuvas 
A7 užkimštas 
mineralinėmis 
nuosėdomis.

Išjunkite drėkintuvą ir atjunkite jį nuo 
elektros lizdo. Išvalykite purkštuvą A8 
pagal nurodymus, pateiktus skyriuje 
„Valymas ir priežiūra“.

Vandens bakelis A4 
netinkamai uždėtas 
ant pagrindo bloko 
A9.

Uždėkite vandens bakelį A4 ant 
pagrindo bloko A9 taip, kad dalys 
tinkamai sutaptų.

Purkštuvas A8 
neveikia.

Kreipkitės į įgaliotąjį techninės 
priežiūros centrą.

Rasoja 
drėkintuvas 
arba patalpos 
langai.

Drėkintuvas 
pastatytas per mažoje 
arba per drėgnoje 
patalpoje.

Sumažinkite garų tiekimo intensyvumą 
iki minimumo, sukdami reguliavimo 
ratuką A11 prieš laikrodžio rodyklę, 
arba visiškai išjunkite drėkintuvą.

Purkštuve 
A8 greitai 
prisikaupia 
mineralinių 
nuosėdų.

Naudojate per kietą 
vandenį.

Naudokite minkštesnį vandenį.

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS
Nominali įtampa ....................................................................................................................220–240 V
Nominalus dažnis .....................................................................................................................50/60 Hz
Nominali galios įvestis  ...................................................................................................................25 W
Apsaugos nuo elektros smūgio klasė .............................................................................................. II
Vandens talpyklos talpa ......................................................................................................................4 l
Drėkinimo intensyvumas ................................................................................................. 250 ml/val.
Veikimo laikas, kai vandens bakelis visiškai pripildytas ...................................................16 val.
Triukšmo lygis .............................................................................................................................35 dB(A)

Pripažintas įrenginio skleidžiamas triukšmo lygis yra 35 dB(A), kuris atitinka akustinės 
galios A lygį (atskaitinė garso galia: 1 pW).

Techninės terminologijos paaiškinimas
Saugos klasė apsaugai nuo elektros smūgio:
II klasė – apsaugą nuo elektros smūgio užtikrina dviguba arba ypač tvirta izoliacija.

Mes pasiliekame teisę keisti tekstą ir technines specifikacijas.

NURODYMAI IR INFORMACIJA, SUSIJUSI SU PANAUDOTOS 
PAKUOTĖS MEDŽIAGŲ ŠALINIMU
Pakuotės medžiagas išmeskite tik atliekoms perdirbti skirtose vietose.

PANAUDOTŲ ELEKTRINIŲ IR ELEKTRONINIŲ PRIETAISŲ 
ŠALINIMAS

Ant produktų ar dokumentų nurodytas simbolis rodo, kad elektrinių ar 
elektroninių prietaisų negalima išmesti su buitinėmis atliekomis. 
Norėdami juos utilizuoti tinkamai, atiduokite perdirbti ar utilizuoti  
į specialius tokios įrangos surinkimo taškus. Kai kuriose Europos 
Sąjungos valstybėse arba kitose Europos valstybėse gaminius galima 
grąžinti pardavėjui perkant lygiavertį naują gaminį.
Tinkamas produkto utilizavimas padeda taupyti gamtinius išteklius, 
saugo gamtą ir žmonių sveikatą. Daugiau informacijos teiraukitės 
vietinėje atsakingoje institucijoje.

Pagal valstybinius įstatymus už netinkamą tokių atliekų išmetimą gali būti taikomos 
baudos.
Verslo įmonėms ES šalyse
Jei norite utilizuoti elektrinių ar elektroninių prietaisų atliekas, reikalingos informacijos 
teiraukitės pardavėjo ar tiekėjo.
Utilizavimas ne Europos Sąjungos šalyse
Šis simbolis galioja Europos Sąjungoje. Jei norite išmesti šį gaminį, reikiamos 
informacijos apie tinkamą šalinimo būdą teiraukitės vietinių vyriausybinių 
departamentų arba savo pardavėjo.

Šis prietaisas atitinka visas atitinkamų ES direktyvų nuostatas.


