
Oro drėkintuvo
Vartotojo instrukcijų vadovas

Modelis: ZY802HB,  ZY802HS

Ačiū, kad nusipirkote mūsų ultragarsinį oro drėkintuvą. Prašome perskaityti ir išsaugoti šio prietaiso instrukcijas.
Perskaitykite šias instrukcijas prieš naudojant prietaisą ir išsaugokite jas.

Struktūros schema:

1. LED ekranas
2. Kvapų padėklas
3. Priekinis skydelis
4. Antgalis
5. Vandens talpykla
6. Vandens filtras
7. Vandens talpyklos dangtelis
8. Maitinimo laidas
9. Oro filtro dangtelis
10. Oro filtras

Funkcijos:
1. Didelis drėkinimo pajėgumas.
2. Vėsaus ir šilto garo funkcija.
3. Oro valymo funckija, įstatyti HEPA ir aktyvieji anglies filtrai, kurie valo orą.
4. Kvapų paskleidimo funckija.
5. Ultravioletinių spindulių lempa naikinanti bakterijas.
6. Neigiamų jonų funkcija
7. Automatinis rėžimas / Nakties rėžimas / Automatinio oro drėkinimo rėžimas.
8. 10 valandų laikmačio nustatymas.
9. Prietaisas automatiškai nustos veikti keliant vandens talpyklą.
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*Nuimkite kištuką kai valote prietaisą ar nenaudosite prietaiso ilgą laiką.
*Nelieskite kištuko ir maitinimo laido su drėgnomis rankomis tam, kad išvengti elektros srovės iškrovos.
*Nieko nedėkite į prietaisą.
*Nevalykite prietaiso kriauklelės kol joje esantis vanduo yra karštas.
*Nelieskite šiltų garų iš arti.
*Laikykite prietaisą vaikams nepasiekiamoje vietoje.
*Prietaisui sugedus, nuneškite jį į aptarnavimo centrą, netvarkykite prietaiso patys.
**Šis prietaisas turi ultravioletinių spindulių funkciją:
Naudojant prietaisą ne pagal paskirtį ar pažeidus prietaiso pagrindą gali pasklisti ultravioletinių spindulių radiacija.
Ultravioletinių  spindulių  radiacija  gali  pažeisti  akis  ir  odą.  Jeigu  prietaisas  yra  pažeistas,  jokiais  būdais  jo
nenaudokite. Ultravioletinių spindulių lempą gali pakeisti tik gamintojas arba apmokyti specialistai.
VIII. Trigdžių šalinimas
Jeigu prietaisas neveikia taip kaip turėtų, patikrinkite ar patys galite jį sutvarkyti.

Problema Galima priežastis Sprendimas
Nėra garų Patikrinkite kištuką Įjunkite į maitinimo šaltinį

Patikrinkite galios mygtuką Įjunkite prietaisą
Vandens talpykloje nėra vandens Įpilkite vandens
Per mažai vandens talpykloje Įpilkite vandens

Keistai kvepiantys garai Naujas prietaisas Nuimkite  vandens  talpyklos
dangtelį,  palaikykite  talpyklą
vėsioje  ir  sausoje  vietoje  12
valandų

Nešvarus  vanduo,  ar  vanduo  per
ilgai laikomas vandens talpykloje

Išvalykite  vandens  talpyklą,
pakeiskite vandenį švariu

Garsas Netaisyklingai  įstatyta  vandens
talpykla 

Taisyklingai  įstatykite  vandens
talpyklą

Per mažai vandens talpykloje Įpilkite vandens
Prietaisas  pastatytas  nelygioje
vietoje

Pastatykite prietaisą lygioje vietoje

Garai skleidžiami aplink antgalį Tarpas tarp garų angos ir vandens
talpyklos

Pamerkite  garų  angos  antgalį  į
vandenį  ir  tada  įjunkite  prietaisą
dar kartą

Jeigu prietaisas  taisyklingai  neveikia jį  pabandžius sutvarkyti pagal  galimas priežastis  pateiktas  lentelėje,  tada
prietaisas gali turėti kitų sutrikimų, todėl jį reikia nunešti į aptarnavimo centrą.

Kur laikyti prietaisą
1. Laikykite prietaisą tvirtoje, plokščioje vietoje.
Laikykite ir statykite prietaisą ant tvirto horizontalaus paviršiaus.
2. Laikykite toli nuo šilumos šaltinių.
Prietaisas turi būti laikomas kuo toliau nuo šilumos šaltinių, t.y. kaip orkaičių ar židinių.
Nelaikykite jo tiesioginiuose saulės spinduliuose.
3. Laikykite toli nuo baldų ir elektroninių prietaisų.

Prietaiso skleidžiami garai negali būti taikomi į baldus ir elektroninius prietaisus, kad jų nepažeistų drėgni
garai.
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UAB „Krinona“ autorizuotas techninės priežiūros (serviso) centras

Raudondvario pl.162, Kaunas

tel.: (8-37) 215104, mob.tel. 864033213, 865594090 Daugiau informacijos:

www.krinona.lt


