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Patalpų oro drėkintuvas
NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS

Dėkojame, kad pasirinkote mūsų gaminį. Šios naudojimo instrukcijos parengtos taip, kad, vadovaudamiesi jų
nurodymais, galėtumėte išsiaiškinti, kaip prietaisas veikia, ir liktumėte patenkinti jo kokybe.
PRIETAISO FUNKCIJOS IR SAVYBĖS

• Oro drėkintuvas su kvapikliu.
• Originalaus dizaino prietaisas papuoš Jūsų namus!
• Galėsite pasirinkti norimą kvėpinimo aromatą.
• Viršgarsiniai aukšto dažnio virpesiai greitai pavers vandenį lengva miglele.
• Prietaisas veikia nepaprastai tyliai ir turi integruotą lemputę, kuri užsidegdama Jus perspės, kad baigiasi

vanduo.
• Drėkintuvas automatiškai išsijungia, pasibaigus vandeniui. Įsižiebs raudona lemputė.
• Nanodalelių technologija leidžia efektyviai atsikratyti susikaupusiais sunkiųjų metalų likučiais.
• Galėsite pagal poreikius reguliuoti purškimo intensyvumą.

PRIETAISO DALYS
1. Purkštuvėlis
2. Vandens talpykla
3. Vandens kiekio indikatoriaus lemputė
4. Purškimo intensyvumo reguliavimo rankenėlė
5. Įjungimo lemputė
6. Prietaiso korpusas

TECHNINIAI DUOMENYS
Modelis....................................................... Misty
Drėkinamas plotas:............................ 30-40 m³
Įtampa:....................................... 220 V / 50 Hz
Galingumas:...............................................35 W
Purškimas:................................. ≥ 300 ml / val.

PATALPŲ KVAPIKLIO NAUDOJIMAS
1. Į indelį supilkite aromatinį skystį.
2. Įstatykite kvapiklio pagaliuką.
3. Įstatykite indelį atgal į pagrindinį korpusą.

ORO DRĖKINTUVO NAUDOJIMAS
• Pastatykite stačią prietaisą ant lygaus paviršiaus.
• Išimkite ir apverskite vandens talpyklą. Radę rodyklėlę ir užrašą "Add Water Here" („vandenį pilkite čia“),

atsukite talpyklos kamštuką. Į indelį pilkite švarų čiaupo vandenį.
• Užsukite talpyklos kamštelį, tinkamai atgal įstatykite vandens talpyklą. Įkiškite prietaiso kištuką į tinkamos

įtampos elektros lizdą ir spustelėkite įjungimo mygtuką. Užsidegs drėkintuvo įjungimo lemputė.
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• Pagal patalpos sausumą galėsite nustatyti tinkamą drėkintuvo purškimo parinktį.
• Spustelėdami „LED“ mygtuką, galėsite atverti skyrelį, kuriame yra lemputė.
• Drėkintuve įdiegtas mechanizmas, kuris fiksuoja vandens lygio talpykloje pakitimus. Prietaisas

automatiškai išsijungia, pasibaigus vandeniui. Pradeda žybsėti raudona indikatoriaus lemputė.

NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS
• Prietaiso korpusą laikykite ant stabilaus ir lygaus (sudarančio ne didesnį nei 5° laipsnių kampą su grindų

horizontale) paviršiaus.
• Vandens talpyklos valymui naudokite skalbimo miltelius. Muilo nenaudokite.
• Būkite atsargūs, kad aštriais daiktais nesubraižytumėte virpesių keitiklio mechanizmo. Valykite jį tik

drėgna šluoste.
• Valydami pasistenkite neleisti, kad į prietaisą patektų vandens, kitaip sušlapusios gali sugesti elektrinės

prietaiso detalės.
• Nebandykite patys išardyti korpuso detalių.
• Į vandens talpyklą nepilkite karštesnio nei 40°C vandens – prietaiso dalys gali deformuotis ir prarasti

spalvą.
• Jeigu patalpos temperatūra nukrinta žemiau –40°C, išpilkite vandens talpyklos turinį, kad stingdamas ir

ledėdamas vanduo neapgadintų prietaiso detalių.
• Į talpyklos vandenį nepilkite valiklių, nenaudokite cheminių medžiagų ir metalų – prietaiso purkštukas

prastai veiks.
• Kai vandens talpykla visiškai pripildyta, pasistenkite prietaiso nejudinti, kad ištekėjęs vandens perteklius

nesukeltų prietaiso veikimo sutrikimų.
• Nelaikykite prietaiso ten, kur jį pasiekia tiesioginiai saulės spinduliai ar karšto oro srovės.
• Jei ilgesnį laiką nenaudojate prietaiso, išjunkite drėkintuvą ir ištraukite jo kištuką iš maitinimo lizdo.
• Niekada, prieš tai neišjungę prietaiso, nemėginkite išpilti talpykloje esančio vandens. Gali perdegti virpesių

keitiklis.

SAUGAUS PRIETAISO NAUDOJIMO TAISYKLĖS
• Šlapiomis rankomis nelieskite prietaiso kištuko. Gali nukrėsti elektra.
• Nelieskite įsijungiančio keitiklio – tai pavojinga.
• Nebandykite, prieš tai neišjungę prietaiso, jo išardyti. Gali nukrėsti elektra.
• Nebandykite patys, nepadedami specialisto, keisti prietaiso laido.

VALYMAS IR PRIEŽIŪRA
Prieš pradėdami valyti prietaisą, drėkintuvą išjunkite ir ištraukite jo kištuką iš rozetės.

• Vandens talpyklos valymas (kas 2-3 savaites).
Atsukite vandens talpyklos kamštuką. Išvalykite apnašas ir nešvarumus. Perplaukite vandeniu.

• Vandens vonelės valymas (kas savaitę).
Jei vandens vonelėje ir aplink keitiklį susikaupė nešvarumų, įpilkite į vonelę drėkintuvui tinkamo valiklio ir palikite 30
min., tuomet vonelę perplaukite.

• Drėkintuvo paviršiaus valymas.
Sudrėkinkite švelnaus paviršiaus šluostę šiltame (žemesnės nei 40°C temperatūros) vandenyje. Nuvalykite ant paviršių
susikaupusius nešvarumus. Purkštuko galvutę galite tiesiog nuplauti vandeniu.

• Drėkintuvo laikymas.
Ilgesnį laiką nenaudodami drėkintuvo, išvalykite ir nusausinkite prietaisą. Siūlome įtaisą laikyti sausoje patalpoje ir,
pageidautina, originalioje pakuotės dėžutėje.

UAB „Krinona“ autorizuotas technin ės priežiūros (serviso) centras
Neries krantinės 18, Kaunas

tel.: (8-37) 215104
www.krinona.lt


