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Dėkojame, kad įsigijote „air & me“ gaminį - „Solnan“ oro drėkintuvą. Tikimės, kad tai 

suteiks jums pasitenkinimą ir pagerins jūsų patalpų oro kokybę. 

Siekiant išvengti bet kokios žalos ar sužalojimų, kaip ir visus elektrinius prietaisus, šį 

prietaisą taip pat svarbu tinkamai prižiūrėti. Prieš įjungiant prietaisą atidžiai 

perskaitykite šias instrukcijas ir pasilikite jas tolimesniam naudojimui. „WAF-direct 

society“ neprisiima jokios atsakomybės už žalą, atsiradusią nesilaikant šios instrukcijos. 

Prietaisą buityje galima naudoti tik šiame vartotojo vadove aprašytais tikslais. 

Prietaiso naudojimas kitiems nei numatytiems tikslams arba techniniai prietaiso 

pakeitimai gali būti pavojingi sveikatai ir gyvybei 

 

 

 

Techniniai duomenys 

SVARBIOS SAUGOS INSTRUKCIJOS 

1. Prieš naudodami „Solnan“, atidžiai 

perskaitykite visas instrukcijas. 

2. Bet koks platintojo 

nerekomenduojamas naudojimas  

gali sukelti gaisrą, elektros energijos 

viršįtampį arba pakenkti žmonėms. 

3. Nuimkite pakuotę ir įsitikinkite, kad 

Solnan nėra pažeistas. Kylant 

abejonėms, nenaudokite prietaiso ir 

susisiekite su pardavėju. 

4. Neleiskite vaikams žaisti su 

skirtingomis pakuotės dalimis. 

5. Prieš naudodami „Solnan“ įsitikinkite, 

kad ant prietaiso nurodyta įtampa 

atitinka jūsų elektros instaliaciją. 

6. Atkreipkite ypatingą dėmesį  

 
 

11. Niekada nestatykite „Solnan“ taip, 

kad jis galėtų įkristi į skystį. 

12. Eksploatacijos metu palikite bent 20 

cm atstumą aplink prietaisą ir 

priešais ir už jo. 

13. Įsitikinkite, kad prietaisas stovi ant 

sauso lygaus ir horizontalaus 

paviršiaus. 

14. Nenaudokite „Solnan“ lauke. 

15. Nenaudokite „Solnan“ patalpoje, 

kurioje naudojami aerozoliai ar 

purškiami produktai. 

16. Pernešant visada atjunkite „Solnan“ 

iš elektros tinklo. 

17. Laikykite prietaisą švarų ir geroje 

būklėje.

Įtampa 

Matmenys (A x P x G) 

Grynasis svoris 

Greičių skaičius 

Maksimalus energijos suvartojimas 

Tinka kambariams iki 

Vandens rezervuaro tūris 

Drėkinimo pajėgumas 

Garso lygis 

Vandens kietumas 

Vandens minkštiklio 

suderinamumas 

 

 

 

 
BUITINIU TRAUMU PREVENCIJA 

220-240 V ~ 50/60 Hz 

333 x 214 x 214 mm 

1,76 kg 

3 

30 W 

30 m² 

5,5 L 

280 mL/h (± 50 mL) 

≤ 38 dB 

Netinka, jei vanduo> 21 dH 

Nėra 

naudojant prietaisą šalia vaikų. 

7. Naudojant elektros kabelio 

prailgintuvą, prietaisas gali perkaisti 

ir kilti gaisras. 

8. Prietaiso atjungimui nuo maitinimo 

tinklo netraukite jo už maitinimo 

laido. Visada atjunkite „Solnan“ 

traukdami iš lizdo laikant už kištuko. 

9. Nekiškite daiktų į drėgno oro 

išleidimo angą. Tai gali sukelti 

elektros smūgį arba sugadinti 

prietaisą. Neuždenkite ir nedėkite 

daiktų, galinčių trukdyti oro srautui. 

10. Nenaudojant, visada išjunkite 

„Solnan“ iš elektros tinklo. 

18. Naudokite tik rekomenduojamas 

atsargines dalis (neoriginalios dalys 

gali būti pavojingos ir garantija joms 

netaikoma).  

19. Laikykite „Solnan“ sausoje ir saugioje 

vietoje, toliau nuo vaikų. 

20. Pažeistą maitinimo laidą gali pakeisti 

platintojas. Šį remontą gali atlikti tik 

kvalifikuoti asmenys. 

21. Šio produkto negali naudoti jaunesni 

nei 8 metų vaikai. Atidžiai 

perskaitykite šį vartotojo vadovą ir 

rūpestingai naudokite „Solnan“. 

Šio gaminio sauga atitinka reikalaujamas normas ir reglamentus, galiojančius Europos 
Sąjungoje. 

Daugiau informacijos rasite apsilankę mūsų svetainėje  www.airandme.fr 

Mūsų klientų aptarnavimo skyrių galite rasti šiuo el. pašto adresu info@airandme.fr 

 

Visada atjunkite prietaisą iš elektros tinklo norėdami išvengti pavojaus ar elektros smūgio kai 

jis nenaudojamas, nejudinamas ar nevalomas,. 

Remonto atveju kreipkitės į kvalifikuotus asmenis. 
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KOMPONENTAI (Žr. 2 psl.) 

Dangtelis 

Drėgno oro išėjimas 

Rankenėlė 

Vandens rezervuaras 

Filtro kasetė  

Plūdė 

 Oro išleidimo anga 

 
 

Oro išleidimo anga 

 Stalčius (aromaterapijai) 

Skaitmeninis ekranas 

 Higrometras 

Maitinimo laidas 

Pagrindas 

LED indikatorius 

REZERVUARO UŽPILDYMAS (Žr. 3 psl.) 

Įsitikinkite, kad prietaisas išjungtas. 

 Iškelkite rezervuarą iš pagrindo ir nuimkite viršutinį dangtelį. 

 Užpildykite rezervuarą šaltu vandeniu. Nepildykite rezervuaro karštu vandeniu, nes tai gali sukelti nutekėjimą. 

Uždėkite dangtelį. 

 Uždėkite rezervuarą ant pagrindo teisinga kryptimi, orientyru naudokite plūdę. 

> TAIP PAT GALITE UŽPILDYTI REZERVUARĄ VANDENIU IŠ BUTELIO: 

Nuėmus viršutinį dangtelį, išpilkite butelį ir uždėkite dangtį. 

Siekiant išvengti prietaiso perkaitimo ir saugumo sumetimais, kai rezervuaras tuščias, o šviesos 

indikatorius šviečia raudonai, drėkintuvas automatiškai išsijungia. Užpildžius, atsižvelgiant į 

ankstesnius nustatymus ir lemputei šviečiant mėlynai, oro drėkintuvas vėl paleidžiamas. Priešingu 

atveju jis išsijungia po 5 minučių. 

 

 
 SKAITMENINIS EKRANAS (Žr. 3 psl.) 

 ON-OFF mygtukas 

Laikmačio mygtukas 

Įjungimo mygtukas 

Higrostato mygtukas 

 
 

NAUDOJIMO ATSARGUMO PRIEMONĖS 

• Niekada nejunkite prietaiso, kai rezervuaras yra visiškai tuščias. 

• Užpildykite rezervuarą vandentiekio arba demineralizuotu vandeniu. Nepildykite rezervuaro 

druskos minkštikliu suminkštintu vandeniu. 

• Įsitikinkite, kad gaminys pastatytas ant sauso, lygaus paviršiaus, 10 cm atstumu nuo sienos. 

• Prieš naudojant prietaisą pirmą kartą arba po gabenimo reikia laukti maždaug 30 minučių, 

kol bus parodyta tikroji kambario temperatūra ir drėgmė. 

• Įsitikinkite, kad nuimamas filtras ir rezervuaras yra tinkamai pastatyti ir įspausti. 

• Neišimkite plūdės iš rezervuaro, nes tai neleis prietaisui įsijungti. 

• Norint perkelti oro drėkintuvą, būtinai laikykite už prietaiso pagrindo, o ne už rezervuaro. 

• Nepilkite eterinių aliejų tiesiai į rezervuarą; tai sugadins komponentus. 

 

 

AROMATERAPIJA (Žr. 3 psl.) 

„Solnan“ turi aromaterapijos funkciją. Norėdami ją naudoti, paspauskite perdavimo stalčių, 

esantį kairiosios įrenginio pusės apačioje (⑨). Atidarius stalčių, ant medvilnės užlašinkite kelis 
lašus (nuo 4 iki 8 lašų, priklausomai nuo norimo kvapo stiprumo) pasirinkto eterinio aliejaus. 
Uždarykite stalčių ir įjunkite įrenginį. Kiekvieną kartą pakeitus eterinį aliejų rekomenduojama 
pakeisti medvilnę. 

Niekada nelašinkite eterinių aliejų tiesiai į vandens rezervuarą - tai sugadins įrenginį. 
 

VALDYMO INSTRUKCIJOS 

1. Rezervuarą užpildykite vandeniu. 

2. Prijunkite maitinimo laidą. Skaitmeninis ekranas įsijungs ir išgirsite vieną pyptelėjimą. Po vienos 

sekundės ekranas išsijungs ir prietaisas veiks budėjimo režime. 

3. Įjunkite prietaisą naudodami įjungimo ir išjungimo mygtuką (A). Pradeda veikti drėkintuvas ir iš 

prietaiso išeina garai bei įsijungia mėlynas šviesos diodas. Skaitmeninis ekranas rodo aplinkos 

drėgmės rodiklį. 

4. Po 15 sekundžių ekrano spalva pasikeičia ir indikatorius rodo drėkinimo galią, kuria įjungtas 

prietaisas. 

5. Darbo režimo pasirinkimui paspauskite mygtuką. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

A 

B 

C 

D 

1 

2 

3 

4 
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PAGRINDINĖS FUNKCIJOS 

NAKTIES REŽIMAS. prietaiso LED ekraną galima įjungti arba išjungti: 

 

[MAITINIMO] FUNKCIJA. „Solnan“ turi 3 difuzijos galios lygius, leidžiančius padidinti oro 
drėkinimo greitį ir reguliuoti rūko intensyvumą. Atitinkamas skaičius rodomas skaitmeniniame 
ekrane: 
1 - maža galia; 
2 - vidutinė galia; 
3 - didelė galia. 

Kai skaitmeninis ekranas rodo aplinkos drėgmės lygį, nustatytos galios padidinimui 
paspauskite C mygtuką vieną kartą. Galios pakeitimui paspauskite mygtuką antrą kartą. 

Visu galingumu veikiant įrenginiui susidarantis rūkas gali kondensuotis aplink prietaisą ir sukelti 
rezervuaro nuotėkio įspūdį. Norėdami išvengti šio reiškinio, sumažinkite difuzijos galią ir (arba) 
padėkite drėkintuvą link šilumos šaltinio (maždaug 1 metro atstumu). 

 
[LAIKMAČIO] FUNKCIJA. Ši funkcija leidžia pasirinkti prietaiso veikimo laiką nuo 1 iki 12 
valandų. 

1. Paspaudus mygtuką B, skaitmeniniame ekrane rodoma „01“ - 1 valanda veikimo“. 
Norimos vertės pasiekimui spauskite mygtuką kelis kartus. 

2. Neatliekant jokių veiksmų, skaitmeninis laikmačio ekranas po 5 sekundžių nustoja mirksėti, 

o tai reiškia, kad nustatymas yra sėkmingas. 

3. Nustačius norimą veikimo laiką, skaitmeninis ekranas kiekvieną minutę rodo likusį laiką ir 
mažėja kas valandą. Jei laikmatį nustatėte į „03“ (3 valandos), po vienos valandos veikimo 
skaitmeniniame ekrane bus rodoma „02“. 

1.  2 sekundes laikykite nuspaudę D mygtuką, po prietaisu esantis mėlynas šviesos diodas ir 

skaitmeninis ekranas išsijungs. 

2. Norėdami iš naujo įjungti skaitmeninį ekraną, paspauskite vieną iš mygtukų. 

3. Prietaiso veikimo režimo pakeitimui dar kartą paspauskite vieną iš mygtukų. 

4. Šviesos diodų lempučių įjungimui dar kartą paspauskite D mygtuką. 

 

AUTOMATINIS ORO DRĖKINIMAS 

„Solnan“ turi [HIGROSTATO] funkciją, leidžiančią pasirinkti norimą kambario drėgmės lygį. 
Nustačius ją, prietaisas automatizuos jo veikimą. 

 

Pageidaujamas drėgmės lygis pagal                            Automatinė drėkinimo galia 

aplinkos drėgmės normą 

Didesnė nei 16% ar daugiau 3 – didelė galia 

Didesnė nei 10–15% 2 – vidutinė galia 

Didesnė nei nuo 1 iki 9% 1 – maža galia 

Mažesnė Prietaisas yra budėjimo režime 

 Laikmačio nustatymo atšaukimui, palaikykite nuspaudę B mygtuką 2 sekundes. 
 

[ HIGROSTATO] FUNKCIJA. Ši funkcija leidžia nustatyti aplinkos drėgmės normą iki norimos 
vertės (nuo 30 iki 90%). Maksimalaus komforto pasiekimui, rekomenduojame nuo 45 iki 55% 
drėgnumą. 

1. Prieš paspaudžiant mygtuką D, skaitmeniniame ekrane rodoma aplinkos drėgmės 
norma. 

2. Norimos vertės pasirinkimui kelis kartus paspauskite mygtuką D. Vertė didėja 5% 
žingsniais. 

3. Neatliekant jokių veiksmų, po 5 sekundžių skaitmeninis higrostato ekranas nustoja 
mirksėti, o tai reiškia, kad nustatymas yra sėkmingas. 

4. Nustačius norimą drėgnumo lygį, skaitmeninis ekranas lėtai mirksi kiekvieną minutę. 

Prietaiso nustatymas NEPERTRAUKIAMU režimu 

Norėdami įjungti šią funkciją, kelis kartus paspauskite mygtuką, kol pasirodys „CO“ 

trumpinys. Po 5 sekundžių skaitmeninis ekranas vėl parodo aplinkos drėgmės rodiklį. 

Dėmesio: Pasirinkus [HYGROSTAT] funkciją, prietaiso galios reguliuoti negalima.  

 

PRIEŽIŪRA 
• Prieš pradėdami naudoti, įsitikinkite, kad įrenginys išjungtas ir atjungtas nuo maitinimo tinklo. 

• Nemerkite prietaiso į vandenį ar kitus skysčius. 

• Įrenginiui valyti nenaudokite korozinių, abrazyvinių ar degių produktų. 

REZERVUARO VALYMAS. Siekdami išvengti nuosėdų, rezervuarą valykite bent kartą per mėnesį 

tinkamu produktu ar baltuoju actu. Norėdami tai padaryti, išimkite rezervuarą iš įrenginio ir 

nuimkite dangtelį, tada užpildykite jį vandeniu su valymo priemone. Leiskite pastovėti 15 

minučių, ištuštinkite ir kruopščiai praplaukite rezervuarą švariu vandeniu. Pastatykite atgal į vietą 

ir įjunkite prietaisą. 

ULTRAGARSO PLOKSTES VALYMAS. Išdžiovinkite ultragarso plokštę ir nuvalykite ją minkštu 

šepetėliu. Po to nuvalykite minkštu audiniu. 

SAUGOJIMAS. Siekdami išvengti bakterijų ar virusų plitimo, niekada nelaikykite prietaiso su 

vandeniu rezervuare ir įsitikinkite, kad jis yra visiškai sausas. 

1. Ištuštinkite ir išvalykite rezervuarą. 

2. Išvalykite filtrą. 

3. Laikykite gaminį švarioje ir sausoje, nuo dulkių apsaugotoje vietoje. 

C 

B 

D 
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PRIEDAI DUK 

 
Filtravimo kasetė 

  

 
„Solnan“ vandens filtravimo kasetė 
pagaminta iš keraminių karoliukų. Ji 
garantuoja sveiką ir geros kokybės garą, 
pašalindama kalkių ir bakterijų perteklių. 
Lengvai naudojama, ji turi būti įsukta į 

rezervuaro dangtelį ir būti panardinta į 

vandenį. 

Atsižvelgiant į prietaiso naudojimą ir 
naudojamo vandens kietumą, 
rekomenduojame ją keisti kas 4–6 mėnesius. 

 

 

 

 

 

 
 

AROMATERAPIJA 

  

 

„air & me“ siūlo platų Prancūzijoje 
pagamintų eterinių aliejų asortimentą. 

Pasirinkite mūsų sinergijų asortimentu, taip 
pat 100% natūralių aliejų „Les Essentielles“. 

Tokiu būdu galite maksimaliai išnaudoti 
„Solnan“ drėkintuvą, mėgaujantis 
aromaterapijos teikiamais pranašumais.

Atvejis Priežastis Sprendimas 

 

 

 
Prietaisas neveikia 

> Prietaisas netinkamai 
prijungtas arba yra elektros 
tiekimo problema. 

 
> Teisingai prijunkite kištukinį lizdą ir 

patikrinkite įtampą bei tinkamą 
elektros sistemos veikimą. Venkite 
kelių lizdų. 

> Problema yra Jūsų namo 
elektros sistemoje. 

> Tuščias rezervuaras. > Pripildykite rezervuarą. 

> Neteisingai įdėtas 

rezervuaras. 
> Tinkamai įstumkite ir įdėkite 

rezervuarą. 

Maitinimo 
indikatorius 
šviečia, tačiau 
išleidimo angoje 
prietaisas 
negamina garų 

 

> Pasiektas higrostate 
pasirinktas drėgmės lygis. 

 

> Pakeiskite darbo režimą arba 
norimą drėgmės lygį. 

Neveikia valdymo 
skydelis 

> Valdymo skydą naudojate 
šlapiomis rankomis. 

> Prieš naudodamiesi valdymo 
skydeliu, nusausinkite rankas. 

Garai eina iš 
prietaiso pagrindo 

> Neteisingai pakeistas 
vandens rezervuaras. >  Tinkamai pakeiskite rezervuarą. 

 

 

 

 
Nurodytas 
drėgmės lygis nėra 
teisingas 

> Per didelis kambarys 
drėkinimui. 

> Perkelkite prietaisą į kambarį su 
tinkamu paviršiaus plotu. 

> Nešvarus higrometro jutiklis. 
> Pūsdami į jutiklio angą išvalykite 
higrometrą  

> Sugedęs higrometro jutiklis. > Aptarnavimui kreipkitės į savo 
platintoją. 

> Vamzdelis nukreiptas į 
drėgmės jutiklį. 

> Pasukite vamzdelįį taip, kad jis 
nebūtų nukreiptas į drėgmės jutiklį. 

> Drėgmės jutiklio paklaidos 
riba yra ± 5% 

> Patikrinimui, ar sugedęs prietaiso 
higrometras palyginkite jį su kitu 
higrometru. 

 
Gaminama 
drėgmė turi 
nemalonų kvapą 

> Prietaisas yra naujas. > Prieš įjungdami įrenginį, ištuštinkite 
rezervuarą ir pagrindą, nuplaukite 
ir nusausinkite abi dalis. > Vanduo rezervuare yra 

nešvarus (užsistovėjęs arba 
užterštas). 

> Skleidžiamas perteklinis 
eterinių aliejų  kvapas  > Pakeiskite difuzijos medvilnę. 
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           GARANTIJA 

Prietaisui taikoma 2 metų garantija nuo jo įsigijimo datos. Garantija apima visu gedimus, 

Atsiradusius  dėl nematomo gamyklinio broko ar defektuotų medžiagų naudojimo 

prietaiso gamybai. Ši garantija neapima gedimų ar žalos, kuri atsirado dėl netinkamo 

prietaiso paruošimo darbui ar netinkamo jo naudojimo arba dėl normalaus prietaiso 

nusidėvėjimo. Atsargines dalis taip pat galima įsigyti per  dvejus metus nuo prietaiso 

įsigijimo datos. Air&me negali būti atsakingi už žalą, atsiradusią dėl  netinkamo ar 

pavojingo prietaiso naudojimo. 

 

             DEEE 

Prietaisas priklauso elektroninės ar elektros įrangos kategorijai. Dėl šios priežasties Europos  

Sąjungos įstatymai reikalauja laikytis šių produktų surinkimo taisyklių. DEEE simbolis,  

vaizduojamas ant prietaiso nurodo, kad jis negali būti išmetamas kartu su buitinėmis  

atliekomis. Prietaisą galite išmesti vietinėse  surinkimo vietose (atliekų surinkimo centruose,  

selektyviniuose surinkimo punktuose ir pan.). Jūs prisidėsite prie elektros ir elektronikos    

įrangos atliekų pakartotinio panaudojimo ir perdirbimo, kadangi šios atliekos gali būti  

kenksmingos aplinkai ir žmonių sveikatai. Papildomos informacijos apie  

prietaiso utilizaciją teiraukitės vietinėse valdžios institucijose, atliekų surinkimo vietose ar  

kreipkitės į prekybos atstovą. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 


