
LURA 
Oro valytuvas 

 

Naudojimo instrukcijos 
 
Dėkojame, kad pasirinkote antros kartos Lura oro valytuvą.  
Prieš pradėdami naudotis prietaisu, įdėmiai perskaitykite visas instrukcijas. 
 

PRIETAISO DALYS 
A. Pagrindinė prietaiso dalis 

1. Dangtis 
2. Vandens talpykla 
3. Maksimalus vandens lygis 
4. Minimalus vandens lygis 
5. Oro išleidimo anga 
6. Oro įtraukimo anga 
7. Maitinimo lizdas 

 
B. Kontaktinis pagrindas 

1. Įjungimo / išjungimo mygtukas 
2. Lemputė 
3. Apšvietimo pasirinkimo mygtukas 
4. Maitinimo laidas 
5. Laidas tarp prietaiso ir jo pagrindo 

 
TECHNIN ĖS SPECIFIKACIJOS 

Įtampa: AC230 V 
Galia: 15 W 
Dažnis: 50 Hz 
 

APIE PRIETAIS Ą 
Lura yra antros kartos oro valytuvas, užtikrinantis gerą oro kokybę namuose. Nešvarus oras 
įtraukiamas į vandens talpyklą ir pereina per tokius procesus kaip oro valymas, filtravimas ir mikrobų 
naikinimas. Iš prietaiso išleidžiamas išvalytas ir natūraliu aromatu prisotintas oras.  
• Prietaisas pasižymi išskirtiniu patentuotu dizainu ir skiriasi nuo kitų panašių prietaisų rinkoje.  
• Patentuota oro įsiurbimo sistema įtraukia užterštą orą tiesiai į vandens talpyklą. 
• Patentuota dvisluoksnė oro valymo vandeniu sistema dar geresniam ir efektyvesniam oro 

gryninimo procesui. 
• Aukštos kokybės oro valymas vandeniu švaresniam ir higieniškesniam orui. 
• Smarkiai pagerina oro kokybę sunaikindamas kenksmingas oro daleles. 
• Efektyviai pašalina nemalonius kvapus ir dūmus. 
• Jonizatorius į vandenį išleidžia neigiamus jonus. 
• Vienu metu įtraukiama daugiau oro, todėl oro valymo procesas pagreitėja. 
• Sumažėjęs triukšmas (lyginant su pirmos kartos prietaisu). 
• Gyvenimo kokybė pagėrėja, nes aplinka tampa gaivi ir maloni. 
 

NAUDOJIMAS 
1. Nuo prietaiso nuimkite dangtį. 
2. Į vandens talpyklą įpilkite švaraus vandens iš čiaupo. Neviršykite maksimalaus vandens kiekio 

talpykloje ir nepilkite mažiau nei iki minimalaus lygio. 
3. Į vandenį įpilkite 3 – 5 lašus Lura Essence kvapaus skysčio. 
4. Pritvirtinkite dangtį. 

5. Laidu sujunkite prietaisą ir jo pagrindą. 
6. Kištuką įjunkite į elektros lizdą. 
7. Paspauskite ant pagrindo esantį mygtuką. 
8. Pagal pageidavimus pasirinkite apšvietimo spalvą: spauskite apšvietimo pasirinkimo mygtuką. 

 
 

Pirmos ir antros kartos oro valymo prietaisų palyginimas 
                     Pirmos kartos oro valytuvas                   Antros kartos oro valytuvas 

 
 
 
 
 
 
 
 
30% į aplinką išeinančio oro lieka neapvalytas. 
 
 

100% įtraukto oro patenka tiesiai į vandenį. 
Dvisluoksnė valymo vandeniu sistema 
sumažina veikimo metu skleidžiamą triukšmą.  

 
PRIEŽI ŪRA IR ATSARGUMO PRIEMON ĖS 

• Kad palaikytumėte prietaisą optimalioje būklėje, vandenį keiskite kiekvieną dieną. Kasdien 
turėtumėte valyti prietaiso dangtį ir vandens talpyklą. 

• Jei prietaisas naudojamas sausoje ir karštoje temperatūroje, jis veikia kaip drėkintuvas. 
Pripilkite vandens ir Lura Essence kvapnaus skysčio kiekvieną kartą, kai vandens lygis nukris 
žemiau minimalios ribos. 

• Nepilkite kvapnaus skysčio ant prietaiso. 
• Siekdami geriausių rezultatų, naudokite tik originalų kvapų skystį. 
• Neuždenkite oro įtraukimo ir išleidimo angų. 
• Siekdami užtikrinti ilgą prietaiso tarnavimo laiką, prietaisą išjunkite po 8 valandų 

nepertraukiamo naudojimo. Palaukite 15 minučių ir naudokite toliau. 
• Kai prietaiso nenaudojate, išjunkite jį ir ištraukite kištuką iš elektros lizdo. Laikykite prietaisą 

sausoje ir vėsioje vietoje, toliau nuo tiesioginių saulės spindulių. 
• Prietaisą laikykite saugioje, vaikams nepasiekiamoje vietoje. 
• Nemėginkite sugedusio prietaiso taisyti patys. Susisiekite su autorizuotu techninės priežiūros 

centru. Bet kokie mėginimai taisyti prietaisą patiems anuliuos prietaisui suteiktą garantiją.  

UAB „Krinona“ autorizuotas techninės priežiūros (serviso) centras 
Neries krantinės 18, Kaunas, tel.: (8-37) 215104 

www.krinona.lt 


