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Naudojimo instrukcija  
 
 
 

 

3 METŲ GARANTIJA 
 
AP-T30-EU  

DAUGIAFUNKCIS ORO VALYTUVAS 

 

Tinka alergiškiems 
žmonėms 
Patikrinta kokybė 

 



GAMINIO DALYS 
 

VALDYMO SKYDELIS VALDYMO SKYDELIS 
 

 MAITINIMAS 
 
 

 
OIL TRAY 

 
REPLACE VENTILIATORIAUS 

 GREITIS UV-C IONISER NIGHTLIGHT
 TIMER 

FILTER ON/OFF  
LIGHT 

 
ALL-IN-ONE TRUE HEPA FILTER 

 
GRILLE COVER 

 
OIL TRAY 

 
 
INTERNAL FILTER 
SWITCH 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
UV-C BULB COVER  
 
 
 

 
 

 
TRUE HEPA FILTRAVIMO SISTEMA 
Pašalina iki 99,97% ore esančių dalelių, kurių dydis 
prasideda nuo 0,3 mikrono. Orui praeinant pro filtrą, iš 
jo pašalinami alergenai, žiedadulkės, dulkės, mikrobai, 
naminių gyvūnų pleiskanos, kvapai, pelėsiai sporos ir 
dūmai. 
ANGLIES FILTRAS KVAPAMS ŠALINTI 
Nepriklausomi laboratoriniai tyrimai rodo, jog šis filtras 
sulaiko buitinius kvapus ir lakiuosius organinius 
junginius / dujas. 
PRIEŠFILTRIO VALYMAS 
Sulaiko dideles daleles. 
ĮJUNGIAMA / IŠJUNGIAMA UV-C TECHNOLOGIJA 
Įjungus šią funkciją, UV-C technologijos šviesa naikina 
mikrobus, virusus ir bakterijas. 
ĮJUNGIAMAS / IŠJUNGIAMAS JONIZATORIUS 
Įjungus jonizatorių, padeda valyti orą. 

 
 
 

 

 
 
3 GREIČIAI 
Mažas, vidutinis, didelis. 
INTEGRUOTAS LAIKMATIS 
Galima pasirinkti 2, 4, 8, arba 12 valandas. 
FILTRO KEITIMO INDIKATORIUS 
Užsidega, kai reikia keisti filtrą. 
REKOMENDUOJAMAS PATALPOS DYDIS 
84 m2 / h / 888 ft2 / h. Nešiojami oro valytuvai 
efektyviau veikia patalpose su uždarytomis durimis ir 
langais. 
ORO PASIKEITIMAI PER VALANDĄ 
Šis oro valytuvas vieną kartą per valandą dideliu 
greičiu išvalo orą uždaroje 84 m2 / 888 ft2 patalpoje 
(darant prielaidą, kad patalpos lubos 2,43 m / 8 ft 
aukštyje). Oro srautas yra 204,1 m3 / h / 7140 ft3 / h. 
ETERINIO ALIEJAUS INDAS 
Komplekte yra 3 eterinio aliejaus pagalvėlės. 
Norėdami kvėpinti orą naudokite eterinį aliejų 
(nepridedamas). 
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NAUDOJIMO TAISYKLĖS   
PRIEŠ ĮJUNGIANT ĮRENGINĮ 
• Išimkite oro valytuvą iš dėžės ir nuimkite skaidrų plastikinį 

maišelį. 

• Oro valytuvą pastatykite ant tvirto, lygaus paviršiaus. 
• Įjunkite maitinimo laidą į standartinį kintamosios srovės 

lizdą. 
 
ĮJUNGIMO MYGTUKAS IR VENTILIATORIAUS GREIČIO 
NUSTATYMAS 

• Įjunkite įrenginį mygtuku. 
• Šis oro valytuvas turi 3 ventiliatoriaus greičius: mažą (1), 

vidutinį (2) ir didelį (3). Kuo didesnis ventiliatoriaus greitis, 
tuo greičiau išvalomas oras. Norėdami pasirinkti arba 

pakeisti ventiliatoriaus greitį, spauskite mygtuką, kol 
pasieksite pageidaujamą nustatymą.  

UV-C TECHNOLOGIJA 
Pasirenkama UV-C technologija mikrobus, virusus ir 
bakterijas naikina prasiskverbdama į jų DNR. Jos veikiamas 
mikroorganizmas žūsta arba nesugeba daugintis. 
Paspauskite UV-C mygtuką ir įjunkite UV-C technologiją. 
Užsidegs mėlynas šviesos diodas. Norėdami išjungti, 
paspauskite UV-C mygtuką dar kartą.  
JONIZATORIAUS NUSTATYMAS 
Jonų dalelės turi teigiamą arba neigiamą krūvį, kuris 
prisijungia prie ore esančių dalelių, todėl filtravimo sistemai 
jas lengviau sugauti. Paspauskite jonizatoriaus ION mygtuką 
ir įjunkite jonizatorių. Užsidegs mėlynas indikatorius, rodantis, 
kad jonizatorius naudojamas. Norėdami išjungti, paspauskite 
jonizatoriaus ION mygtuką dar kartą. 
PASTABA: naudojant jonizatorių, dulkių dalelės gali kauptis 
ant paviršių aplink oro valytuvą. Šias dulkių daleles galima 
išsiurbti arba nuvalyti minkštu, drėgnu skudurėliu. 
PASTABA: naudojant jonizatorių, kartais gali girdėtis 
pokšėjimas. Tai normalu. 
PASTABA: jonizatorius gamina mažiau ozono nei UL 
nustatyta 0,05 ppm riba. Ozonas gali būti kenksmingas 
paukščiams ir mažiems augintiniams. Norėdami išvengti 
ozono kaupimosi, jonizatoriaus funkciją naudokite gerai 
vėdinamoje vietoje. 
NAKTINIS APŠVIETIMAS 
Naktinio apšvietimo funkcija turi 3 parinktis. Paspaudus 

mygtuką vieną kartą, įsijungia mėlynas apšvietimas. 
Paspaudus dar kartą, įsijungia mėlyno naktinio apšvietimo 
žiedas, o ekrano apšvietimas išsijungia. Paspaudus trečią 
kartą, įsijungia ekrano apšvietimas. 
LAIKMATIS 

Spauskite laikmačio mygtuką, kol ekrane užsidegs 
norimas laikmačio nustatymas. Laikmačio nustatymai 
keičiasi tokia seka: 2 valandos, 4 valandos, 8 valandos, 12 
valandų ir išjungtas. Norėdami atšaukti laikmatį, 
paspauskite laikmačio mygtuką, kol išsijungs visi laikmačio 
šviesos diodai. Išjungus laikmačio funkciją, oro valytuvas 
veiks nuolat. 
 
ETERINIO ALIEJAUS INDAS 
Norėdami kvėpinti orą naudokite eterinį aliejų 
(nepridedamas). PASTABA: naudoti tik su pridedamomis 
„HoMedics“ eterinių aliejų pagalvėlėmis. Nepilkite eterinių 
aliejų tiesiai į įrenginį, jis gali sugesti. 
 
PASTABA: jei planuojate ilgą laiką nenaudoti įrenginio, 
nepalikite užpildytos eterinio aliejaus pagalvėlės jo viduje. 

 
AR ETERINIAI ALIEJAI NEKENKSMINGI NAMINIAMS 
GYVŪNAMS? 
 
Būkite atsargūs, naudodami eterinius aliejus patalpose, kuriose 
yra augintinių. Visus eterinio aliejaus ir aromaterapijos 
produktus (pvz., difuzorius) laikykite naminiams gyvūnams 
nepasiekiamoje vietoje. Atidarytus buteliukus laikykite atokiau 
nuo naminių gyvūnėlių, kad jų turinys nepatektų į gyvūnų 
organizmą. Rekomenduojame netepti eterinių aliejų naminiams 
gyvūnėliams, nes jų uoslė itin stipri ir, jei kvapas jiems nepatiks 
ar bus nemalonus, jie negalės greitai jo atsikratyti. Naudodami 
eterinius aliejus šalia naminių gyvūnų, tai visada darykite gerai 
vėdinamoje vietoje ir palikite galimybę jiems pasišalinti iš 
pakvėpintos patalpos, pavyzdžiui, palikite atidarytas duris. 
Kiekvienas gyvūnas yra skirtingas, todėl atidžiai stebėkite, kaip 
jis reaguoja pirmą kartą įlašinus eterinio aliejaus. Jei atsiranda 
dirginimas, eterinio aliejaus nebenaudokite. Nurijus eterinio 
aliejaus, rekomenduojame kreiptis į gydytoją. 
Šis oro valytuvas buvo patvirtintas Europos alerginių tyrimų 
fondo centro (ECARF) sertifikatu kaip alergiškiems žmonėms 
tinkantis produktas. Atminkite, kad tinkamumas alergiškiems 
žmonėms neužtikrinamas, kai naudojamas eterinių aliejų kvapų 
indas, nes eteriniai aliejai gali sukelti alergines reakcijas.  
ĮSPĖJIMAS: nepilkite eterinių aliejų tiesiai į įrenginį, jis gali 
sugesti.  

1. Eterinių aliejų indas įrengtas oro 
valytuvo šone, virš naktinio apšvietimo 
žiedo. 

 

 
 
 
 

2. Norėdami atidaryti ir ištraukti indą, 
spustelėkite. 

 

 

 

 

 

3. Įdėkite vieną kvapų pagalvėlę 
(komplekte yra 3) į eterinių aliejų 
indą. 

 

 

 
4. Įlašinkite 5–7 eterinio aliejaus 

lašelius ant pagalvėlės. Kiekį 
pasirinkite savo nuožiūra. 
DĖMĖSIO: eterinį aliejų lašinkite tik 
ant pagalvėlės, NELAŠINKITE 
tiesiai į indą. 
 
 

 
5. Įstatykite eterinių aliejų indą į jam 

skirtą vietą ir uždarykite. Įjungus 
oro valytuvą, kvapas bus 
skleidžiamas automatiškai.  
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FILTRO KEITIMAS  
 
FILTRO KEITIMO INDIKATORIUS 
Filtro keitimo indikatorius užsidega, kai ateina laikas keisti 
True HEPA filtrą pagal oro valytuvo naudojimo valandų 
skaičių.  
TRUE HEPA FILTRO KEITIMAS 
Norėdami, kad įrenginys veiktų optimaliai, naudodami 

įprastai, filtrą keiskite kas 12 mėnesių. 
 

1. Atjunkite oro valytuvą nuo elektros 
tinklo.  Suimkite grotelių dangtį 
abiejose pusėse ir traukite. 

 
 

 
 
 

 
 
2. Nuimkite grotelių dangtį ir 
pasidėkite netoliese. 

 
 
 
 
 

 
 
 
3. Traukdami ąseles, išimkite seną 
filtrą. 
 
 
 

 
 
 
 

4. Filtro ąseles nukreipę į išorę, 
įstatykite naują True HEPA filtrą. 

 
 
 
 
 

 
 
5. Įstatykite grotelių dangtelio 
apačioje esančius skirtukus į oro 
valytuvo pagrindą. Švelniai stumkite 
grotelių dangtį, kol jis užsifiksuos. 

 
 

6. Prijunkite maitinimo laidą prie 
standartinio kintamosios srovės 

lizdo ir paspauskite maitinimo  
mygtuką. Norėdami nustatyti 
jonizatorių, paspauskite ir 3 
sekundes palaikykite jonizatoriaus 
ION mygtuką, kad iš naujo 
nustatytumėte indikatorių. 

UV-C LEMPUTĖS KEITIMAS  
 
UV-C LEMPUTĖS KEITIMAS 
UV-C lemputė VEIKIA maždaug 10 000 valandų. Lemputei 
perdegus, ją reikia pakeisti, valdymo skydelyje esantis 
mygtukas UV-C mirksi RAUDONAI. Pakeitus lemputę, UV-C 
mygtukas dega mėlynai. 
PASTABA: UV-C lemputei perdegus, oro valytuvas toliau 
veiks be UV-C funkcijos. 
DĖMESIO! Nenaudokite oro valytuvo be apsauginio UV-
C lemputės dangčio. 
DĖMESIO! Prieš atlikdami įrenginio aptarnavimo darbus 
ar keisdami UV-C lemputę, ištraukite maitinimo laidą.  

 
 

1. Atjunkite oro valytuvą nuo 
elektros tinklo ir išimkite True 
HEPA filtrą. „Phillips“ tipo 
atsuktuvu (nepridedamas) 
atsukite ant UV-C lemputės 
dangtelio esančius 2 varžtus. 

 
 
 

 
2. Nuimkite dangtį ir atidenkite  

UV-C lemputę. 
 
 
 
 
 
 

3. Švelniai stumkite iš šonų, 
pasukite UV-C lemputę ir išimkite. 

 
 
 
 
 
 

 
 
4. Išimkite ir pakeiskite UV-C 

lemputę. Įstatykite UV-C 
lemputės dangtį, True HEPA 
filtrą ir grotelių dangtį. 

 
 
 
 
 
 
PASTABA: UV-C lemputėje yra gyvsidabrio (Hg). 
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VALYMAS IR PRIEŽIŪRA 
 
PRIEŠFILTRIO VALYMAS  
 
PASTABA: norėdami, kad 
įrenginys veiktų optimaliai, 
naudodami įprastai, priešfiltrį 
keiskite kas mėnesį. 
 
1. Išjunkite oro valytuvą. 
2. Išimkite True HEPA filtrą, 
kaip aprašyta skyriuje „True 
HEPA filtro keitimas“. 
3. Dulkių siurblio šepečiu 
kruopščiai išvalykite True 
HEPA filtro išorę. 
4. True HEPA filtrą įstatykite atgal į oro valytuvą ir 

uždarykite groteles 
5. True HEPA filtrą įstatykite atgal į oro valytuvą ir 
uždarykite groteles. 
3. Maitinimo laidą prijunkite prie standartinio 

kintamosios srovės lizdo. 

 
ETERINIŲ ALIEJŲ INDO VALYMAS 
Atidarykite eterinių aliejų indą 
ir išimkite pagalvėlę. Eterinio 
aliejaus pagalvėlę reikėtų 
pakeisti, keičiant eterinio 
aliejaus kvapą. Jei ir toliau 
naudojate tą patį kvapą, 
naudokite tą pačią pagalvėlę. 
Eterinių aliejų indą valykite 
minkštu skudurėliu. Įdėkite 
eterinio aliejaus pagalvėlę į 
indą ir uždarykite. 
PASTABA: jei įrenginio nenaudojate, eterinio aliejaus 
pagalvėlės nepalikite jo viduje. 

 
 
NORĖDAMI, KAD ĮRENGINYS VEIKTŲ EFEKTYVIAI 
• True HEPA filtrui valyti NENAUDOKITE vandens, 

buitinių valymo priemonių ir skalbiklių. 
• Jei reikia, įrenginio išorę valykite sausa šluoste. 
• Įrenginio išorei valyti NENAUDOKITE vandens, 

vaško, poliravimo priemonių ar cheminių tirpalų. 
• Jei reikia, išvalykite grotelių dangtį drėgnu 

skudurėliu arba dulkių siurbliu. 
• Įprastomis naudojimo sąlygomis kas mėnesį 

išsiurbkite išankstinį filtrą. 
• Įprastomis naudojimo sąlygomis True HEPA filtrą 

keiskite kas 12 mėnesių. 
• Norėdami, kad įrenginys veiktų optimaliai, visada 

naudokite originalų HoMedics filtrą. 
 
Norėdami įsigyti originalių „HoMedics“ atsarginių dalių, 
apsilankykite internetinėje svetainėje 

www.homedics.co.uk. 
3 eterinio aliejaus pagalvėlių komplektas - ARM-PAD3 
Kvapų indas - AP-T20WTARM 
HEPA filtras - AP-T20FL 
UV-C lemputė – AP-UVC1 
Dangtis ir varžtai - APUVCCV 

 
SUTRIKIMŲ ŠALINIMAS 

 PROBLEMA  GALIMA PRIEŽASTIS SPRENDIMAS 
   

Įrenginys neveikia • Įrenginys neprijungtas. 
• Nepaspaustas maitinimo mygtukas. 
• Nėra elektros. 
• True HEPA filtras netinkamai 
įstatytas. 
• Netinkamai įdėtas grotelių dangtis. 

• Įjunkite įrenginį. 
• Norėdami įjungti maitinimą, paspauskite 
maitinimo mygtuką. 
• Patikrinkite saugiklius, išbandykite kitą 
lizdą. 
• Iš naujo įstatykite True HEPA filtrą 
• Uždėkite grotelių dangtį. 

 

Sumažėjęs oro srautas 
 
 

• Galinės grotelės gali būti užblokuotos. 
• Reikia išsiurbti priešfiltrį. 
• Reikia pakeisti True HEPA filtrą. 
 
 

• Patikrinkite, ar niekas neblokuoja galinių 
grotelių ir oro išleidimo angos. 
• Išsiurbkite priešfiltrį dulkių siurblio antgaliu 
su šepetėliu. 
• Pakeiskite True HEPA filtrą. 

Suprastėjusi kvapų pašalinimo 
funkcija 

• Reikia pakeisti True HEPA filtrą. 
 • Pakeiskite True HEPA filtrą. 

   

Įrenginys dirba triukšmingai • Įrenginys stovi nelygiai. 

• Pastatykite įrenginį ant plokščio, lygaus 
paviršiaus. 

 

Pakeitus filtrą, filtro keitimo 
indikatorius vis tiek dega 
 

• Filtro keitimo indikatorių reikia 
nustatyti iš naujo.  

 

• Paspauskite ir 3 sekundes palaikykite 
jonizatoriaus mygtuką, kol filtro pakeitimo 
lempute užges. 

  

Ekrano apšvietimas nedega • Naktinio apšvietimo nustatymas. 
• Spauskite naktinio apšvietimo mygtuką, kol 
įsijungs / išjungs pageidaujamas 
apšvietimas.   
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