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Gaminio aprašymas 
 

Gaminio pavadinimas Clean Air Optima CA-807 
Tinklo įtampa AC 220V - 230V, 50 Hz 

Drėkinimo galia 344W (greitasis drėkinimas) / 44W (natūralusis 

drėkinimas) 

Keturios programos Miegas, vaikai, automatinė, sveikata 

Drėkinimo galia 400ml/h (greitasis drėkinimas) / 200ml/h 

(natūralusis) 

Vandens talpyklos tūris 5 litrai 

Darbo laikas 12 h (greitasis drėkinimas) / 25 h (natūralusis 

drėkinimas) 

Tinka patalpoms iki 70m²/175m³/750ft² 

Svoris 6,9 kg 

Matmenys (mm) 391 (plotis) x238 (ilgis) x 444(aukštis) 
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SAUGUMO NURODYMAI 
• Laikykitės toliau aprašytų nurodymų, taip išvengsite rizikos ir žalos. 

• Paveiksliukai rodo rizikos, kuri gali atsirasti dėl pažeidimų, klaidingo montavimo, dydį. 

 

Nesilaikant šių nurodymų, galite stipriai susižeisti, gali kilti pavojus Jūsų gyvybei. 

 

 Nesilaikant šių nurodymų, galite lengvai susižeisti arba gali būti pažeistas prietaisas. 

 

Šis simbolis perspėja, kad nesielgtumėte rizikingai. 

 

Šis simbolis rodo draudimą. 

 

Šiuo simboliu pažymėti nurodymai, kurių reikia laikytis. 
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Prieš naudojant 
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Saugumo reikalavimai 
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Prieš naudojant 
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Kiekvienos dalies pavadinimas ir funkcija 

 

 
 

mailto:info@rubisolis.lt
http://www.rubisolis.lt/


 
 

 
 

UAB Rubisolis 
Įmonės kodas: 301734313 
PVM mokėtojo kodas: LT100004085619 

info@rubisolis.lt 
www.rubisolis.lt 

Prekybos salonai: 
Paplaujos g. 3A, Vilniuje +370 5 27 96 191 
Technikos g. 7, Kaune, +370 37 263 488 

 

Nustatymai 

 

Drėgnumo indikatorius 
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Montavimas 

 
 Prietaisas turi stovėti gerai vėdinamoje patalpoje, ant lygaus ir tvirto 

pagrindo. 

▶ Kai prietaisas stovi priekine sienele į patalpą, oras gali cirkuliuoti geriau. 

• Nuo lubų turi būti nutolęs daugiau nei vieną metrą. 

• Nuo sienų kairėje ir dešinėje turi būti nutolęs daugiau nei 20 cm. 
• Turi būti 30 cm vietos į priekį 

 

 

• Jei prietaiso ilgiau nenaudojate, ištraukite kištuką ir ištuštinkite vandens 
vonelę (kitu atveju gali daugintis bakterijos arba ištekėti vanduo). 

• Nestatykite prietaiso paversto (gali persipilti vanduo arba kilti trikčių). 
• Neužblokuokite oro įėjimo ir išėjimo angų 

• Prietaisą statykite daugiau nei 2 m nuo televizoriaus, radijo ir pan. (kitu 
atveju gali būti skleidžiamas triukšmas). 

• Pastačius prietaisą netoli garsiakalbių arba elektros įrenginių 
elektromagnetinės bangos gali pakenkti jutikliui, dėl to vandens tiekimo 

indikatorius neberodys tikslių duomenų. 

• Nestatykite netoli šildymo įrenginių ar tiesioginiuose saulės 
spinduliuose. Prietaisas gali pakeisti spalvą ir deformuotis. 

• Pasirinkite lygų pagrindą. Ant nelygaus pagrindo jutiklis tinkamai negali 
veikti. 

● Prietaisą naudokite sausose patalpose. 
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Atsargumas prieš naudojant 
    
Į vandens vonelę nepilkite degių medžiagų, nes gali kilti gaisras. 

 
Vandens atšviežinimas: kasdien įpilkite šviežio vandens. 

 
 

 

 

• Naudokite ne karštesnį nei 40°C vandentiekio vandenį. 

• Nenaudokite vandens, kuriame yra valymo priemonių, chemikalų ar 
nešvarumų. 

• Prietaisas gali deformuotis, atsirasti trikčių. 
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Oro plautuvo šaltojo garinimo sistema 
 

• Garų nesimato. 

 Kadangi tai yra natūralus garavimas be virinamo vandens, 

garų nesimato. 

• Oras, einantis iš prietaiso, nėra šiltas. 
 Garuojant oras savo šilumą praranda, todėl iš prietaiso 

einantis oras nėra šiltas. Priklausomai nuo patalpos dydžio 

jis gali atrodyti ir šaltas. 

• Galima nustatyti greitąjį oro drėkinimą. 
 Jei nustatomas greitasis oro drėkinimas, oro drėgnumas 

didėja du kartus greičiau. 

• Oro drėgmės rodmuo gali keistis priklausomai nuo 
temperatūros ir drėgmės 

 Kai patalpoje didelė drėgmė ir žema temperatūra, 

drėgnumas gali keistis. 

 

 

Darbinis jutiklis ir drėgnumo reguliatorius 
• Veikia automatiškai priklausomai nuo patalpos drėgnumo. 

 Prietaisui veikiant jutiklis reguliuoja optimalų oro drėgnumą. 

 Net toje pačioje patalpoje oro drėgnumas dėl skirtingų temperatūrų ir oro srautų 

gali skirtis ir būti rodomas skirtingai. 

 Įjungus prietaisą jutiklis oro drėgnumą išmatuos ne iš karto. 

 

Drėgnumo indikatorius 
• Išmatuotą oro drėgnumą gali rodyti trimis spalvomis. 

- Rodo išmatuotą drėgnumo lygį: oranžinė – sausa, 

mėlyna – gerai sudrėkinta, balta – labai drėgna. 

- Indikatorius įjungus prietaisą iš pradžių turi 

stabilizuotis, kol bus parodyta teisinga vertė, gali šiek 

tiek užtrukti. 
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         Nustatymai 

 
 
• Į prietaisą įdėkite vandens talpyklą. 

Prietaisas pripildytą talpyklą identifikuoja per maždaug 

40 sekundžių. Jei talpykloje vandens nėra, o Jūs 

paspaudžiate įjungimo mygtuką, atitinkamas mygtukas 

parodo, kad vandens nėra, o prietaisas neįsijungia. 

 

 
• Jei kištukas įjungiamas į 220V-230V elektros lizdą ir 

paspaudžiamas įjungimo mygtukas, pasigirsta įjungimo 
garsas. 

 Originalių nustatymų (Manual Mode / Humidity Turbo Co) nekeiskite. 

 Jei prietaiso nenaudojate, ištraukite kištuką. 

 

 
 

Pastabos 
• Jei prietaiso ilgiau nenaudojate, išimkite iš jo vandens talpyklą. 
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Drėkinimo intensyvumo valdymas 
 
Pastaba 
- Jei patalpos drėgmė mažesnė nei 30%, kad patalpą sudrėkintumėte greitai, 

pasirinkite nustatymą „Turbo“ ir greitąjį drėkinimą. 
- Pradinis nustatymas yra "Turbo". 

• Paspauskite šį drėkinimo valdymo mygtuką ir pasirinkite drėkinimo 
intensyvumą. 

• Paspauskite drėkinimo valdymo mygtuką, nustatymai „Low“, „High“ ir „Turbo“ 
rodomi paeiliui. 

 

Kaip naudoti režimų mygtuką 
 Paspauskite režimų mygtuką. 

 Funkcijos: miegas, vaikai, automatinis, sveikata. 

 Jei patalpos drėgnumas yra didesnis nei reikia, prietaisas liaujasi drėkinęs, o 

ventiliatorius „weak“ (silpnu) nustatymu gali suktis toliau. 

Nustatymų galimybės: 
1. Miego (Sleep) režimas 

Prietaisas veikia tyliai. 
 Šviečia tik „SLEEP“ lemputės, drėkinimas veikia „weak“ (silpnu) režimu. 

 
2. Vaikų režimas (Infant) 

• Kad būtų užtikrintas palankus 66% drėgnumas, galima kaitalioti „Low“ ir „High“ 
režimus. 
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3. Automatinis režimas (Auto) 
Kad būtų užtikrintas tinkamas 55% drėgnumas, galima kaitalioti „Low–High“ ir „Turbo“ 

režimus. 

 
4. Sveikatos režimas (Health) 
• Kad būtų užtikrintas optimalus oro drėgnumas, saugantis odą ir apsaugantis nuo 

peršalimų, galima kaitalioti „Low–High“ ir „Turbo“ režimus. 
• Patalpos drėgnumas gali kisti priklausomai nuo temperatūros. 

• Nuo 10 iki 40° temperatūroje drėgnumą galima nustatyti nuo 50 iki 70%. 

 
Kaip galima išnaudoti greitojo drėkinimo funkciją? 

 Šį drėgnumo mygtuką 

paspauskite, jei oro 

drėgnumą norite padidinti staigiai.      

 
 

 

 
Kaip galima naudoti laikmatį? 

Pastaba 
Laiką galima nustatyti, keisti ir atšaukti visuose režimuose. 
• Norėdami nustatyti pageidaujamą laiką paspauskite laikmačio mygtuką. 

 Norėdami nustatyti laiką, paspauskite laikmačio mygtuką. „Co“ reiškia nuolatinį 

veikimą. 

 Kai nustatytas laikas praeina, prietaisas automatiškai liaunasi drėkinęs ir 

persijungia į budėjimo režimą. 

 Jei sunaudojamas vanduo, pasigirsta melodija, užsižiebia vandens ženklas, o 

oras nebedrėkinamas. 
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Aktualaus oro drėgnumo indikatorius 
• Priklausomai nuo aktualaus oro drėgnumo šviečia atitinkamas mygtukas. 

 

- 40% rodomas, jei oro drėgmė mažesnė nei 49%. 
- 50% rodomas, jei patalpos oro drėgnumas nuo 50 iki 59%. 

- 60% rodomas, jei patalpos oro drėgnumas nuo 60 iki 69%. 
- 70% rodomas, jei patalpos oro drėgnumas didesnis nei 70%. 

- Drėgnumo indikatorius 

LED indikatorius drėgnumo lygmenį rodo tokiu būdu: 

 

30% 40% 50% 60% 

30%~33% 40%~43% 50%~53% 60%~63% 

34%~36%  44%~46%  54%~56%  64%~66% 

37%~39%  47%~49%  57%~59%  67%~69% 

 

Valymas                                                        
Ištraukite kištuką. 

 Reguliariai valykite prietaisą. Jei prietaisas labai užsiterš, gali būti 

neigiamai paveiktas jo našumas, 

jis gali sugesti arba skleisti kvapus. 

 

Vandens talpykla (kiekvieną 

dieną) 
• Vandens talpyklą, kurioje yra vandens, 4-5 
kartus uždengtu dangteliu pateliūskuokite. 

 Nedėkite jokių chemikalų. 

 Talpyklą išvalykite vidines jos sieneles nuvalydami šluoste 

 

Prietaiso išorė (jei išsipurvino) 
• Šiek tiek ploviklio užpilkite ant minkštos šluostės, ant jos 
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užpilkite vandens ir vandenį išgręžkite. Nuvalykite prietaiso išorę, o po to jį 
nusausinkite. 

 Kad prietaisas nepakeistų spalvos ir nesideformuotų, nenaudokite benzino, 

tirpiklių, šarminių arba grūdėtų valymo priemonių. 

 

 

ECO-AIR PLUS filtras (jei nešvarus) 
• Kad oras būtų drėkinamas švariai, rekomenduojama filtrą valyti dažniau nei kartą 
per savaitę. 

 Nuo filtro paviršiaus dulkių siurbliu arba šepečiu 

pašalinkite nešvarumus. 

 Neplaukite filtro po vandeniu, nes vanduo filtrui 

gali pakenkti. 

 Be filtro prietaiso nenaudokite. 

 Jei filtras pažeistas, pakeiskite jį. 

 ECO-AIR PLUS filtras (jei nešvarus) 

 NANO-SILBER filtrą keiskite kartą per metus. 

Užsakymai: 

Oficialus CleanAir atstovas Lietuvoje UAB "Rubisolis" 
www.rubisolis.lt 

Tel.: 8 37 26 34 88 (Kaune); 8 5 27 96 191 (Vilniuje) 
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Valymas 
 
Vandens vonelę valykite 2 kartus per savaitę. 

Jei panaudoję prietaisą neišpilate vandens ar paliekate jį talpykloje, gali atsirasti 
nemalonių kvapų, taip pat vanduo gali pakeisti spalvą. 

 
Nuimkite dangtį              Išimkite vandens talpyklą 

 

 
 

 
 

 
 

 

Iš prietaiso ištraukite vandens talpyklą, o tada vandens vonelę. 

 Nuimkite vandens talpyklą. 

 Vandens vonelę ištraukite iš prietaiso 

traukdami tiesiai. 
 Jei vandens vonelę trauksite įstrižai, 

vanduo gali išsipilti, ir dėl to jus gali nukrėsti 

elektra, galite susižeisti ar kilti gaisras. 

 
Išimkite rotorių su drėkinimo diskais ir        Vandenį išpilkite 

antibakteriniu NANO-SILBER filtru.         

 
 
Naudojimas 

Vandens vonelę išvalykite kempine. 
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• Vandens vonelę išplaukite šiltu vandeniu (vėsesniu nei 40°) su šiek tiek 
ploviklio. Po to vandens vonelę išskalaukite vandentiekio vandeniu. 

 Jeigu yra vandens lygio jutiklis, atlikite šiuos veiksmus 

 
1. Jutiklį padėkite ant išsikišimo dugno. 

                                                           2. Jutiklį įstatykite į atitinkamą angą. 
 

Po to, kai įstatote rotorių, į prietaisą įdėkite vandens vonelę. 
Stebėkite, kad įstatant rotorių, jo padėtis 

vandens talpykloje būtų teisinga. 
Įstatant vandens vonelę, pasigirsta garsas. 

 

 
        Vėl įstatykite vandens talpyklą ir uždarykite dangtį. 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Rotorių valykite du-tris kartus per savaitę. 
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Pastaba 

Priklausomai nuo vandens kokybės, gali atsirasti dumblių. Jei rotorius labai 

užsiteršė, išvalykite. Nuo pelėsių nenaudokite benzino, tirpiklių, šarminių arba grūdėtų 

valymo priemonių. 
 19 puslapyje aprašyta, kaip iš vandens vonelės išimti rotorių. 

 

Išardykite 
rotorių 

Drėkinimo diskus nuvalykite kempine ir pamerkite į 
vandenį 

  

Kaip valomas rotorius 

Drėkinimo diskus plaukite šiltu vandeniu (vėsesniu nei 
40°) su šiek tiek ploviklio, po to diskus nuskalaukite švariu 

vandeniu. 

(jei filtrą plausite verdančiu vandeniu, jis gali deformuotis) 
 Jei filtras stipriai užsiteršęs ir apkalkėjęs, 

valymui naudokite actą. 

 
Vėl sudėkite rotorių.                     Sumontuokite prietaisą 

1. Susukite rotorių                 Teisingai įdėkite vandens vonelę ir 

talpyklą. 

                                                               2. Įstatykite vandens talpyklą 
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Jei net peržvelgus šį sąrašą kažkas neveikia, prietaiso nebenaudokite, nes 
gali įvykti nelaimingas atsitikimas. Ištraukite kištuką ir informuokite 

oficialųjį CleanAir atstovą Lietuvoje UAB "Rubisolis", tel.: 8 37 26 34 88 
(Kaune); 8 5 27 96 191 (Vilniuje), el. paštas: info@rubisolis.lt 

Prietaiso patys neremontuokite, nes pavojus susižeisti yra pernelyg didelis 
 

Problema Pabandykite tai Žiūrėkite 

puslapį 

Neveikia Ar kištukas įkištas į lizdą?  

Ar vandens vonelė įstatyta teisingai? 
- Teisingai įstatykite vandens talpyklą 

21 psl. 

Šviečia „EMPTY“ (tuščia) LED lemputė 

- Teisingai įdėkite vandens vonelę. 

- Į vandens talpyklą įpilkite vandens. 

15 psl. 

Šviečia vandens 
papildymo lemputė 

Ar vandens talpykloje yra vandens? 
- Pripilkite vandens 

13 psl. 

Vandens vonelė įdėta neteisingai? 
- Vandens vonelę teisingai įstumkite į prietaisą. 

21 psl. 

Neteisingai pritvirtintas vandens lygio jutiklis? 

- Teisingai įstatykite jutiklį. 

21 psl. 

Išteka vanduo Ar teisingai uždarytas vandens talpyklos dangtis? 
- Patikrinkite uždengimą. 

13 psl. 

Prietaisas stovi ant nuolaidaus pagrindo? 

- Prietaisą pastatykite ant lygaus pagrindo. 

12 psl. 

Labai užsiteršusi 

vandens talpykla 

Tai yra ilgai naudojant susikaupę nešvarumai. 

- Reguliariai valykite prietaisą. 

19~22 

psl.  

Prietaisas skleidžia 
garsus, nors jis yra 

išjungtas 

Tai teškenančio vandens garsas? 
- Šis garsas eina iš vandens talpyklos (trikties 

nėra). 

 

Per mažas oro 

drėgnumas 

Kai patalpoje oro drėgnumas didelis, o temperatūra 

žema, oro drėgnumas gali sumažėti. 

14 psl. 

Gal užsikišęs oro filtras? 
- Išvalykite filtrą. 

19 psl. 
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Nurodymai apie aplinkos apsaugą 
Šio gaminio pasibaigus jo gyvavimo trukmei negalima utilizuoti su 

įprastomis buitinėmis šiukšlėmis, jis turi būti atiduotas į elektros ir 
elektroninių atliekų perdirbimo surinkimo punktą. Tą nurodo simbolis 

esantis ant gaminio, naudojimo instrukcijoje ar pakuotės. 
Medžiagas pagal jų žymėjimą galima panaudoti vėl. Naudodami 

įrenginį daug kartų, perdirbdami jo medžiagas ar kitaip pritaikydami 
senus prietaisus Jūs labai prisidedate prie mūsų aplinkos tausojimo. 

Dėl informacijos apie atsakingą atliekų tvarkymo įmonę kreipkitės į 
vietinę savivaldą. 

 

Aptarnavimas 
 

Garantija 
Clean Air Optima garantuoja, kad Jūsų oro plautuve du metus po jo įsigijimo nebus 

medžiagų ir / arba gamybos defektų. Jei medžiagų ar gamybos defektų atsirastų, juos 
Clear Air Optima pašalins arba Clear Air Optima suteiks Jums kitą prietaisą, kurio 

savybės bus tokios pat ar geresnės. Ši garantija neapima žalos, kuri atsiranda dėl 
atsainumo naudojant, nelaimingo atsitikimo, netinkamo naudojimo, prietaiso nevalant 

ir neprižiūrint arba kitų aplinkybių, kurios akivaizdžiai prieštarauja šioje naudojimo 
instrukcijoje išdėstytoms prietaiso naudojimo taisyklėms. Taip pat galioja bendros 

pirkimo–pardavimo taisyklės. Jei atsiranda defektas, rekomenduojame atsiųsti 
prietaisą kartu su originaliu pirkimą patvirtinančiu dokumentu ir trumpu iškilusio 

defekto aprašymu. Tokiu atveju susisiekite su savo prekybos tarpininku, o jei tai 
neįmanoma, su Clean Air Optima. Jei prietaisas sugedo ne dėl medžiagų ir /ar 

gamybos defektų, Jums už administracines išlaidas ir prietaiso taisymą gali būti 

pateikta sąskaita. 
 

Kontaktiniai duomenys 

Oficialus CleanAir atstovas Lietuvoje 

UAB "Rubisolis" 

Technikos g. 7, LT-51209 Kaunas 

Paplaujos g. 3A, LT-11342 Vilnius 

Tel.: 8 37 26 34 88 (Kaune); 8 5 27 96 191 (Vilniuje) 

El. paštas: info@rubisolis.lt  

www.rubisolis.lt  
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