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DĖMESIO! 

Ultragarsinis oro drėkintuvas nėra tinkamas naudoti asmenims (kaip ir 

vaikams) turintiems ribotas fizines, jutimo ar psichines galimybes arba 

tiems, kurie neturi patirties ir žinių, jeigu jie nebus prižiūrimi arba jei 

asmuo, atsakingas už jų saugumą, nesuteiks jiems instrukcijos, kaip 

naudotis prietaisu. Vaikai neturi likti be priežiūros, įsitikinkite, kad jie 

nenaudoja prietaiso žaidimams.  

Jeigu pateiktas laidas yra pažeistas, gamintojas arba jo paskirta techninės 

priežiūros įmonė, turi jį pakeisti tam, kad būtų išvengta elektros smūgio.  

 

Valydami ir pripildydami prietaisą, atjunkite jį nuo maitinimo šaltinio.  

 

PRIETAISO FUNKCIONALUMAS 

 

1. Ultragarsinis drėkintuvas su vandens lygio indikatoriumi.  

2. LCD ekranas su temperatūros bei oro drėgmės rodikliais.  

3. Prietaiso veikimo laikas gali būti nustatytas 1, 2, 4 arba 8 valandom. 

4. Ekranas gali būti išjungiamas prietaiso veikimo metu.  

5. Yra galimybė pridėti mėgstamą aromatą.  

6. Didelis našumas dėl ultragarso technologijos naudojimo.  

7. Prietaisas veikia tyliai.  

8. Našumo reguliavimas (3 lygiai)  

9. Prietaisas automatiškai sustabdo veikimą, kai jame nėra vandens.  
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PRIETAISO CHARAKTERISTIKA 

 

MODELIS ORO-2020 

DARBO SĄRAŠAS 30-40 M3 

NAŠUMO KONTROLĖ TAIP 

ELEKTROS ĮTAMPA 220V/50Hz 

ENERGIJOS SĄNAUDOS 30W 

DARBO NAŠUMAS 300ml/h 

TRIUKŠMO LYGIS 35db 

 

PRIETAISO KONSTRUKCIJA 

 
 

Rūko 

lizdas 

 

 

Plūdė 

Dangalas 

 

Vandens 

rezervuaras 
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LCD ekranas 

 
Pagrindas 

 

 
 

 

 

 

  

 

Rūko purškimo efektyvumo našumas (1, 2, 3 lygiai) 

Vandens 

talpyklos 

dangtelis 

 

Ultragarsinis 

keitiklis 

 

Ventiliatorius 

Darbo laikas:  

1, 2, 4, 8 valandos 

 

Oro drėgmė ir 

temperatūra 
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TINKAMA PRADŽIA 

 

1. Padėkite prietaisą vertikaliai atitinkamoje vietoje.  

2. Išimkite vandens rezervuarą ir atsukite dangtelį. Supilkite vandenį 

tiesiai į rezervuarą ir užsukite dangtelį.  
 

 

3. Pasirinkite rūko pralaidumo būdą rezervuaro dangale (viena arba 

dvi skylės)  
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4. Prijunkite drėkintuvą prie maitinimo šaltinio, paspauskite mygtuką 

„ON/OFF“, užsidegs LCD ekranas.  

5. Norėdami pasirinkti vandens rūko purškimo intensyvumą, 

naudokite mygtuką „MIST“ (1, 2 arba 3). 

6. „TIMER“ mygtuku galite pasirinkti drėkintuvo veikimo trūkmė: 1, 2, 

4 arba 8 valandas.  

7. LCD ekraną galite išjungti naudodami mygtuką „SLEEP MODE“. 

Drėkintuvas ir toliau veiks, bet jau su išjungtu LCD ekranu. 

8. Drėkintuvas išsijungs automatiškai, kai vandens lygis bus per 

mažas.  

 

KVAPO DIFUZORIAUS FUNKCIJA  

 

1. Išimkite kvapui skirtą indelį  

2. Įpilkite šiek tiek aliejaus  

3. Įdėkite indelį atgal į prietaisą  
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ATSARGUMO PRIEMONĖS  

 

1. Nepilkite eterinių aliejų tiesiai į vandenį, nes tai gali būti vandens 

rezervuaro sandarumo sutrikimų priežastimi.  

PASTABA! Vandens rezervuarui, kuris sugedo dėl tiesioginio 

eterinių aliejų pridėjimo, garantija negalioja. 

2. Prietaisas turi veikti vertikalioje padėtyje. 

3. Neardykite vandens rezervuaro prieš atjungiant nuo maitinimo 

šaltinio. 

4. Kol prietaisas veikia nelieskite ultragarso keitiklio, priešingu atveju 

pajusite skausmą.  

5. Niekada nelieskite ultragarso keitiklio aštriu įrankiu. Valykite tik su 

drėgnu skudurėliu.  

6. Niekada nejunkite prietaisą prie maitinimo šaltinio šlapiomis 

rankomis, nes kyla elektros smūgio pavojus.  

7. Valydami prietaisą stenkitės, kad į prietaisą nepatektų vanduo. 

Prietaiso viduje esantys dalys gali būti užtvindytos ir apgadintos.  

8. Ne ardykite prietaiso, prieš tai neatjungė jį nuo maitinimo šaltinio, 

kad išvengtumėte elektros smūgio.  

9. Nejudinkite ir nekratykite prietaiso, kai jame yra vandens. Priešingu 

atveju vanduo gali patekti į prietaiso vidų ir sukelti jo gedimą. 

10. Nepilkite vandens, kurio temperatūra aukštesnė nei 40°C, kad 

išvengtumėte rezervuaro spalvos išblukimo ir deformacijos.  

11. Kai kambario temperatūra nukrenta žemiau 0°C, ištuštinkite 

rezervuarą, nes vanduo gali užšalti ir sugadinti dalis.  

12. Nekeiskite elektros laido savarankiškai.  

13. Jeigu prietaisą nenaudojate, išjunkite jį. 
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PRIEŽIŪRA IR VALYMAS  

 

Prieš valydami prietaisą, atjunkite jį nuo maitinimo šaltinio.  

1. Plaukite vandens talpyklą kas 2-3 savaites. Atsukite dangtelį, 

nuvalykite akmenį ir nuplaukite vandeniu. Jeigu rezervuare ir 

keitiklyje yra akmuo, užtepkite šiek tiek švelnaus valiklio ir po 30 

minučių nuplaukite.  

2. Išorinis drėkintuvo valymas.  

Nuplaukite minkštą skudurėlį šiltame vandenyje, kurio temperatūra 

žemesnė 40°C. Taip paruoštu skudurėliu nuvalykite drėkintuvo išorę. 

Antgalį (purkštuką) galima nuplauti vandeniu tiesiogiai.  

3. Drėkintuvo laikymas. 

Jeigu prietaisas nebus naudojamas ilgesnį laikas, nuplaukite, 

išdžiovinkite jį ir laikykite sausoje vietoje.  

 

UTILIZACIJOS NURODYMAI  

 

Kai gaminis yra išnaudotas, jis neturi būti traktuojamas kaip 

įprastos buitinės atliekos, tačiau turi būti perduotas į elektroninių 

prietaisų perdirbimo vietą. Patikrinkite simbolį nurodytą ant 

produkto vartotojo vadove ir ant pakuotes. Medžiagos gali būti 

utilizuojamos pagal nurodymus. Nemeskite panaudotų baterijų į 

buitines atliekas. Išmeskite jas kaip pavojingas atliekas arba 

vežkite į platintojų nurodytą naudotų akumuliatorių surinkimo 

vietą. Svarbus veiksnys įtakojantis aplinkosaugą yra pakartotinas 

prietaiso panaudojimas, jo komponentų perdirbimas arba senos 

įrangos pakartotinis panaudojimas kitu būdu. Kreipkitės į vietinę 

valdžios instituciją ir sužinokite daugiau apie tinkamus atliekų 

tvarkymo centrus. 

 
 


