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Pastabos, susijusios su naudojimo instrukcija  

Simboliai 
 

 Įspėjimas apie elektros įtampą 

Šis simbolis rodo pavojus žmonių gyvybei ir sveikatai 

dėl elektros įtampos. 

 Įspėjimas 

Šis signalinis žodis rodo pavojų, kurio neišvengus, 
galima sunkiai susižeisti ar ištikti mirtis. 

 Atsargiai 

Šis signalinis žodis rodo mažos rizikos laipsnį, kurio 
neišvengus, galimas lengvas ar vidutinis sužalojimas. 

 

Pastaba 

Šis signalinis žodis nurodo svarbią informaciją (pvz., 

materialinę žalą), tačiau nenurodo pavojaus. 

 Informacija 

Šiuo simboliu pažymėta informacija padeda greitai ir 
saugiai atlikti užduotis. 

Laikykitės naudojimo instrukcijos 

Šiuo simboliu pažymėta informacija rodo, kad būtina 

laikytis naudojimo instrukcijos.

Sauga 

Prieš pradėdami naudoti ar naudodamiesi prietaisu, 

atidžiai perskaitykite šį vadovą. Visada laikykite 

vadovą netoli prietaiso ar jo naudojimo vietos! 

 Įspėjimas 

Perskaitykite visus saugos įspėjimus ir 

instrukcijas. 

Įspėjimų ir instrukcijų nesilaikymas gali sukelti 

elektros smūgį, gaisrą ir / arba sunkius 

sužeidimus. Išsaugokite visus įspėjimus ir 

instrukcijas naudojimui ateityje. 

Šį prietaisą gali naudoti vaikai nuo 8 metų ir 

vyresni bei asmenys su ribotomis fizinėmis, 

jutimo ar psichinėmis galimybėmis arba 

neturintys patirties ir žinių, jei jie yra prižiūrimi ar 

jiems suteikti nurodymai, kaip saugiai naudoti 

prietaisą ir jie supranta galimus pavojus. 

Vaikai neturi žaisti su prietaisu. Vaikai be 

priežiūros negali valyti ir prižiūrėti prietaiso. 

• Nenaudokite ir nemontuokite prietaiso sprogioje 
aplinkoje. 

• Nenaudokite prietaiso agresyvioje aplinkoje. 

• Prietaisą pastatykite į vertikalią ir stabilią padėtį ant 
kieto paviršiaus. 

• Saugokite prietaisą nuo vandens srauto. 

• Niekada nekiškite daiktų ar galūnių į prietaisą. 

• Prietaiso veikimo metu neuždenkite ir neneškite 
prietaiso. 

• Nesėdėkite ant prietaiso. 

• Šis prietaisas nėra žaislas! Laikykite jį atokiau nuo 

vaikų ir gyvūnų. Veikiančio prietaiso nepalikite be 

priežiūros. 

• Įsitikinkite, kad visi prietaiso išorėje esantys elektros 
kabeliai yra apsaugoti nuo pažeidimų (pvz., kuriuos 
sukelia gyvūnai). Niekada nenaudokite prietaiso su 
pažeistais elektros laidais arba maitinimo jungtimi! 

• Elektros jungtis turi atitikti specifikacijas, pateiktas 
Techninių duomenų skyriuje. 



 

 
 
 

• Įkiškite prietaiso kištuką į tinkamai pritvirtintą 

elektros lizdą. 

• Rinkdamiesi maitinimo laido prailgintuvus, 

atsižvelkite į įrenginio maitinimo įvestį, laido ilgį ir 

numatomą naudojimą. Prailginimo laidus pilnai 

išsukite. Venkite elektros perkrovos. 

• Prieš atlikdami įrenginio priežiūros ar taisymo 

darbus, tinklo kištuką ištraukite iš lizdo, laikydami jį 

už kištuko. 

• Prietaiso nenaudojant išjunkite įrenginį ir atjunkite 

maitinimo laidą nuo elektros tinklo. 

• Aptikę maitinimo kištuko ar maitinimo laido 

pažeidimus, jokiomis aplinkybėmis nenaudokite 

prietaiso. 

Jei maitinimo laidas yra pažeistas, siekiant išvengti 

pavojaus, jį turi pakeisti gamintojas, jo aptarnavimo 

agentas ar panašią kvalifikaciją turintys asmenys. 

Sugedę maitinimo kabeliai kelia rimtą pavojų 

sveikatai! 

• Įsitikinkite, kad oro įleidimo ir išleidimo angos nėra 

užstatytos. 

• Įsitikinkite, kad siurbimo pusėje nėra nešvarumų ir 

atsilaisvinusių daiktų. 

• Nenuimkite nuo įrenginio jokių saugos ženklų, 

lipdukų ar etikečių. Visi saugos ženklai, lipdukai ir 

etiketes turi būti įskaitomi. 

• Nenaudokite prietaiso su tuščiu vandens 

rezervuaru. 

• Prieš užpildydami vandens rezervuarą, išjunkite 

prietaisą ir atjunkite maitinimo laidą iš maitinimo 

lizdo. Traukdami laikykite už elektros kištuko. 

• Prietaisą gabenkite tik vertikalioje padėtyje su 

ištuštintu vandens rezervuaru. 

• Prieš transportavimą ir sandėliavimą ištuštinkite 

vandens rezervuarą. Negerkite vandens. 

Pavojinga sveikatai! 

• Atkreipkite dėmesį, kad didelis drėgmės lygis gali 

padidinti biologinių organizmų augimą aplinkoje. 

• Įsitikinkite, kad įrenginio aplinkoje esantys daiktai 

nesudrėktų ir nesušlaptų. Jei yra drėgmės, 

įrenginio našumas turi būti sumažintas. Jei 

negalima to padaryti, prietaisą reikia naudoti tik 

intervalais. Absorbuojančios medžiagos, tokios 

kaip kilimai, užuolaidos, užtiesalai ar staltiesės, 

neturi būti drėgni. 

• Įsitikinkite, kad vandens rezervuare esantis 

vanduo yra keičiamas kas 3 dienas. Priešingu 

atveju yra rizika, kad vandens talpykloje gali 

išaugti mikroorganizmai, kurie, patekę į orą ar 

vandenį, kelia pavojų sveikatai. 

Paskirtis 

Prietaisą B 6 E naudokite pagal techninius duomenis kaip 
mobilųjį oro drėkintuvą, skirtą tik kambario oro drėkinimui 
ir filtravimui. 

Numatytas naudojimas drėkina orą: 

• gyvenamosiose erdvėse; 

• sandėliuose ir archyvuose; 

• bibliotekose; 

• skambučių centruose ir kompiuterių patalpose. 

 

Netinkamas naudojimas 

Prietaisas nėra skirtas naudoti pramoniniais tikslais. 

• Nedėkite prietaiso ant šlapios ar užlietos žemės. 

• Ant įrenginio nedėkite jokių daiktų, pvz., drabužių,. 

• Nenaudokite prietaiso lauke. 

• Draudžiami bet kokie neteisėti įrenginio pakeitimai, 

perdirbimai ar jo konstrukcijos pakeitimai. 

• Draudžiama atlikti bet kokius veiksmus, išskyrus 
aprašytuosius šiame vadove. Šių reikalavimų 
nesilaikymas pašalina visus ieškinius dėl atsakomybės ir 
garantija nebegalioja. 

 

Personalo kvalifikacija 

Žmonės, kurie naudojasi šiuo įrenginiu, privalo: 

• žinoti apie pavojus, kylančius dirbant su elektriniais 
prietaisais drėgnose vietose; 

• būti perskaitę ir supratę naudojimo vadovą, ypač skyrių 
„Sauga“. 

. 

 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

Ant įrenginio esantys simboliai 

Pastaba 

Nenuimkite nuo įrenginio jokių saugos ženklų, 

lipdukų ar etikečių. Visi saugos ženklai, lipdukai 

ir etiketes turi būti įskaitomi. 

Prie prietaiso pritvirtinti šie saugos ženklai ir etiketės: 

 

Simboliai Reikšmė 

 Šis ant prietaiso esantis simbolis rodo, kad 
filtras turi būti patikrintas, ir, jei reikia, prieš 
kiekvieną naudojimą, išvalytas. Jei jis 
sugedęs, pakeiskite.  

Nekiškite drėgno filtro į prietaisą. Palaukite 
kol jis išdžius. 

Simboliai Reikšmė 

 Šis ant prietaiso esantis simbolis rodo, kad 
vandens rezervuarą reikia valyti kas 3 
dienas. Vandenį vandens rezervuare 
keiskite kas 3 dienas. Prieš valydami 
vandens rezervuarą, atjunkite prietaisą nuo 
maitinimo tinklo. 

 

Liekamoji rizika 

 Įspėjimas apie elektros įtampą 

Darbą su elektros komponentais gali atlikti tik 

įgaliotoji įmonė! 

 Įspėjimas dėl elektros įtampos 
Prieš tvarkant prietaisą, ištraukite kištuką iš rozetės! 
Maitinimo laidą ištraukite iš elektros tinklo lizdo 
laikydami jį už kištuko 

 Įspėjimas 
Neprofesionalių asmenų ar netinkamas prietaiso 
naudojimas gali kelti pavojų! Stebėkite personalo 
kvalifikaciją! 

 Įspėjimas 

Prietaisas nėra žaislas ir jis nėra tinkamas vaikams. 

 Įspėjimas 

Uždusimo rizika! 

Nepalikite pakuotės ant žemės. Vaikai gali ją 
panaudoti kaip pavojingą žaislą. 

 

 

 

 

 Įspėjimas 

Apvertus prietaisą, vanduo tekės iš apatinės dalies. 
Norėdami išvengti be vandens veikiančio prietaiso 
sugadinimo, atjunkite prietaisą nuo maitinimo tinklo. 

Pastaba 

Nenaudokite prietaiso be įdėto oro išėjime esančio 

oro filtro ! Be oro filtro prietaiso vidus labai užsiterš. 

Tai gali sumažinti įrenginio veikimą ir sugadinti 

įrenginį. 

Elgesys avarijos atveju 

1. Išjunkite įrenginį. 

2. Avarijos atveju atjunkite prietaisą nuo maitinimo 
šaltinio. Maitinimo laidą ištraukite iš elektros tinklo lizdo 
laikydami jį už kištuko. 
3. Sugedusio įrenginio nejunkite į tinklą. 

 

Informacija apie prietaisą 

 

Prietaiso aprašymas 

Įrenginys B 6 E veikia kaip drėkintuvas, kvapo skleidiklis 

ir oro valiklis. 

Ultragarso technologija užtikrina malonų kambario 

klimatą ir oro kokybės gerinimą. 

Kambario oro aromatizavimui įrenginyje yra integruotas 

kvapniųjų aliejų rezervuaras ir difuzorius. 

Pagal poreikį atliekamas jonizavimas prisideda prie 

kenksmingų medžiagų ir kvapų pašalinimo iš kambario 

oro. 

Įrenginyje yra automatinis ir naktinis režimai. Be to, 

laikmatį galima užprogramuoti automatiškai išsijungti po 

1–12 valandų. 

Vandens rezervuaro talpa leidžia veikti iki 16 valandų. 

Vandens rezervuarui ištuštėjus, prietaisas automatiškai 

išsijungia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Prietaiso vaizdas 
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Nr. Paskirtis 

1 Rūko antgalis 

2 Vandens rezervuaras 

3 Apatinė dalis 

4 Vandens rezervuaro transportavimo rankena 

5 Anglies filtras 

6 Filtro kasetė su vandens minkštikliu 

7 SecoSan® Stick 10 (pasirenkamas priedas) 

8 Šepetys 

9 Kvapniųjų aliejų rezervuaras su kempine 

10 Vandens rezervuaro užpildymo lygio indikacija 

11 Valdymo skydelis 

12 Ekranas 

 
Transportavimas ir saugojimas 
 
Pastaba 
 
Netinkamas prietaiso laikymas ir transportavimas gali jį 
sugadinti. 
Atkreipkite dėmesį į informaciją apie prietaiso 
transportavimą ir saugojimą. 
 
Transportavimas  
Prieš transportuodami prietaisą, atkreipkite dėmesį į šiuos 
dalykus: 
• Išjunkite įrenginį. 
• Ištraukite maitinimo laidą iš elektros lizdo, laikydami jį už 
kištuko.  
• Ištuštinkite vandens rezervuarą. 
• Netraukite įrenginio už maitinimo laido. 
•Patikrinkite, ar viršutinė dalis teisingai uždėta ant apatinės 
dalies. 
•Pakelkite prietaisą laikydami už apatinės dalies. 
 
Po transportavimo atkreipkite dėmesį į šiuos dalykus: 

• Po transportavimo prietaisą pastatykite į vertikalią 
padėtį. 
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Saugojimas 

Prieš sandėliuodami įrenginį, atlikite šiuos veiksmus: 

• Prieš sandėliuodami prietaisą, atkreipkite dėmesį 
į šiuos dalykus: 

• Ištraukite maitinimo laidą iš maitinimo lizdo 
laikydami už tinklo kištuko. 

• Ištuštinkite vandens rezervuarą. 

• Ištuštinkite apatinę dalį. 

• Šluoste sausai nuvalykite visas prietaiso dalis. 

• Išvalykite prietaisą laikydamiesi reikalavimų, 
pateiktų „Techninės priežiūros“ skyriuje. 

Nenaudojant prietaiso, jis turi būti laikomas šiomis 
sąlygomis: 

• sausoje ir apsaugotoje nuo šalčio ir karščio 
vietoje; 

• vertikalioje, apsaugotoje nuo dulkių ir tiesioginių 
saulės spindulių padėtyje; 

• jei reikia, uždenkite danga, apsaugančia nuo 
invazinių dulkių; 

• Ant prietaiso viršaus neturi būti uždėta jokių kitų 
prietaisų ar daiktų, kad jie nebūtų pažeisti. 

Surinkimas ir paleidimas 

Pristatymo apimtis 

• 1 įrenginys;

 
Vandens rezervuaro užpildymas 

Vandens rezervuarą reikia užpildyti prieš pirmą kartą 

naudojant prietaisą ar užsidegus vandens trūkumo 

indikatoriui (16). 

Pastaba 

Į prietaisą įpilkite tik gėlo geriamojo vandens. Vandens 

temperatūra neturi viršyti 40 °C. 

Kvapusis aliejus ar kiti priedai gali sugadinti plastiką ir 

purkštuvo membraną. 

 

Informacija 

Norėdami išvengti bakterijų augimo, vandenį keiskite 

kas 3 dienas. 

1. Iš vandens rezervuaro išimkite rūko antgalį (1). 

2. Keldami vandens rezervuarą už transportavimo 

rankenos (4), ištraukite jį (2) iš prietaiso. 

Atkreipkite dėmesį, kad jei prietaisas buvo naudojamas 

anksčiau, apatinėje dalyje (3) vis tiek gali likti vandens.  

 ' 
• 1  vandens minkštiklis 
• 1  Šepetys 
• 1  naudojimo instrukcija 

 

Įrenginio išpakavimas  

1. Atidarykite kartoninę dėžę ir išimkite prietaisą. 

2. Pilnai nuimkite pakuotę. 

3. Pilnai išsukite maitinimo laidą. Įsitikinkite, kad 

maitinimo laidas nepažeistas ir nepažeidėte jo 

atsukdami.. 
 

Paleidimas 

• Prieš paleisdami prietaisą iš naujo, patikrinkite 

maitinimo laido būklę. Jei kyla abejonių dėl garso, 

susisiekite su klientų aptarnavimo tarnyba. 

• Prietaisą pastatykite tik vertikaliai, stabiliai ir ant 

tvirto pagrindo. 

• Tiesdami maitinimo kabelį ar kitus elektros laidus, 

ypač statydami prietaisą kambario viduryje, 

stenkitės kad nesusidarytų kliūtys. Naudokite 

tiltelius kabeliams. 

• Įsitikinkite, kad prailginimo kabeliai yra visiškai 

atsukti. 

• Įsitikinkite, kad šalia rūko purkštuko nėra drėgmei 

jautrių objektų, nes šalia rūko purkštuko gali 

kondensuotis vanduo. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Apverskite vandens rezervuarą. Atkreipkite 

dėmesį, kad anga ties transportavimo rankena negali 

būti naudojama rezervuarui užpildyti! Tai vandens 

rūko išleidimo anga. 

 
 
 
 
 

 



 
 

 
 

4. Atsukite rezervuaro dangtelį (13). 
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5. Į vandens rezervuarą įpilkite šviežio geriamojo 
vandens (maždaug 5 l, ne šiltesnio kaip 40 °C). 

6. Įstatykite „SecoSan® Stick 10 (papildomą priedą) 
(7) į vandens rezervuarą (1). 

7. Tvirtai užsukite rezervuaro dangtelį (13) ant 
vandens rezervuaro (2). 

 8. Įstatykite vandens rezervuarą (2) į prietaisą. 
Tai darydami įsitikinkite, kad vandens rezervuaras 

teisingai įdėtas. 

 Atkreipkite dėmesį, kad įdėjus vandens rezervuarą, 

vanduo iškart pradeda tekėti į prietaiso dugną. 

 

 
 

9. Uždėkite rūko purkštuką (1) ant vandens rezervuaro 
(2) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 
 

 
 

Kvapų pasirinkimas 
 
Be to, prietaisas siūlo galimybę paskirstyti kvapus 
veikimo metu. 
 

Pastaba 
Niekada nepilkite kvapniųjų aliejų tiesiai į 
kvapniųjų aliejų rezervuarą, vandens rezervuarą ar 
ant membranos. Tiesioginis sąlytis su 
kvapniaisiais aliejais gali sugadinti plastikinius 
komponentus ar kitas prietaiso dalis. 

Naudokite standartinį kvapnųjį aliejų. Norėdami pasirinkti 
kvapus, atlikite šiuos veiksmus: 
Prietaisas yra išjungtas ir maitinimo laidas atjungtas iš 
tinklo. 
1. Išimkite kvapniųjų aliejų rezervuarą (9) iš prietaiso. 

Oro filtro įdėjimas 
 

Pastaba 

Nenaudokite prietaiso, jei į oro įleidimo 

angą nėra įstatytas oro filtras! 

Be oro filtro prietaiso vidus labai užsiterš. 

Tai gali sumažinti procesą ir sugadinti 

įrenginį. 

• Prieš įjungdami prietaisą, įsitikinkite, kad oro filtras 

yra įdėtas. 
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2.Ant kvapniojo aliejaus rezervuare (9) esančios 

kempinės užlašinkite 2–3 lašus kvapniojo aliejaus. 

 

 
 

3.  Įstumkite kvapniojo aliejaus rezervuarą (9) atgal į 
prietaisą.

- 
Maitinimo kabelio prijungimas 
• Įkiškite maitinimo kištuką į tinkamai pritvirtintą tinklo 
lizdą. 
• Maitinimo indikatorius užsidega(18) ir pasigirsta 
akustinis patvirtinimo signalas. 
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Darbas 

• Durys ir langai turi būti uždaryti.  

Ekranas 

 

Nr. Paskirtis Aprašymas 

14 

Kambario 
drėgmės 
segmento 
ekranas 

Nurodo esamą santykinę 
patalpos drėgmę 
Nurodo norimą santykinę 
patalpos drėgmę nustatymo 
metu 

15 
Valandų 
segmento 
ženklas 

Nurodo valandų skaičių 
programuojant laikmatį 

16 
Standartinis 
indikatorius 

Šviečia, esant įjungtam 
drėkinimo režimui 

17 
Trūkstamo 
vandens 
indikatorius 

Rodoma, kai vandens 
rezervuaras tuščias arba 
netinkamai sumontuotas 

18 
Maitinimo 
indikatorius 

Šviečia, įjungus maitinimo 
laido kištuką. Šviečia 
veikimo metu. 

19 
Purkštuvo 
intensyvumo 
indikatorius 

Nurodo pasirinktą 
purkštuvo intensyvumą 
nustatymo metu 

20 
Anijonų 
indikatorius 

Šviečia, įjungus jonizaciją 

21 
Intelektualios 
funkcijos 
indikatorius 

Šviečia, esant įjungtam 
automatiniam režimui 

22 
Miego funkcijos 
indikatorius 

Šviečia, esant įjungtam 
naktiniam režimui 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valdymo elementai 

 

 

 

Nr. Paskirtis Aprašymas 

23 Režimo mygtukas Darbo režimo nustatymas: 

standartinis = drėkinimas, 

nustatomas rankiniu būdu; 

intelektualus = automatinis 

režimas 

miegas = naktinis režimas 

24 Drėgmės mygtukas Santykinio patalpos 
drėgnumo nustatymas 

25 Laikmačio mygtukas Laikmačio funkcijos 
įjungimas arba išjungimas 

26 Įjungimo / 
išjungimo mygtukas 

Įjungimo mygtukas: 
Prietaiso įjungimas arba 
išjungimas 

27 Rodyklės dešinėn 
mygtukas 

Purkštuvo intensyvumo 
didinimas 

28 Rodyklės kairėn 
mygtukas 

Purkštuvo intensyvumo 
mažinimas 

 
 

 
Prietaiso įjungimas 

 
1. Įsitikinkite, kad rezervuaras buvo pripildytas 
geriamojo vandens. 
2. Įsitikinkite, kad išorėje prietaisas nėra šlapias, ar 
drėgnas. Jei taip, nuvalykite. 
3. Paspauskite įjungimo / išjungimo mygtuką (26). 
            ⇨ Prietaisas pradeda drėkinti. Smulki           
vandens dulksna išeina iš rūko antgalio (1). 
4. Norėdami reguliuoti vandens rūko išleidimo kryptį, 
galite pasukti rūko purkštuką (1) 3600 kampu. 



 
 

. 
Drėkinimo valdymas 

Norimą patalpos drėgnumą galima nustatyti 40%, 
50%, 60%, 70%, 80% arba OL (nuolatinis drėkinimas, 
neatsižvelgiant į kambario drėgmę). 

Norimą patalpos drėgnumą galima nustatyti tik 
rankiniu „drėkinimo“ režimu. 

1. Spauskite drėgmės mygtuką (24), kol pasirodys 
norimas kambario drėgnumas. 

Norima patalpos drėgmė segmento ekrane (14) 
mirksi maždaug 5 s. 

Tada segmento ekrane (14) vėl rodoma esama 
santykinė kambario drėgmė. 

 Norima santykinė patalpos drėgmė nustatyta. 
 

Purkštuvo intensyvumo nustatymas 

Purkštuvo intensyvumą galima nustatyti prietaisui 

dirbant visuose darbo režimuose. Numatytasis 
nustatymas yra 3 lygis. 

Purkštuvo intensyvumą galima nustatyti iki 6 lygių, kai 

1 lygis atitinka mažiausią, o 6 lygis - didžiausią 

purkštuvo intensyvumą. 

1. Norėdami nustatyti norimą purkštuvo intensyvumą, 

spauskite rodyklių mygtukus (27, 28). 

 Dabartinis purkštuvo intensyvumas rodomas 

purkštuvo intensyvumo indikacijoje (19). 

 Norimas purkštuvo intensyvumas yra nustatytas. 
 
Darbo režimo nustatymas 

Galite perjungti šiuos darbo režimus: 
• Rankinis drėkinimas (standartinė indikacija, 16) 
• Automatinis režimas (intelektuali indikacija, 21) 
• Naktinis režimas (miego režimas, 22) 

1. Norėdami pasirinkti norimą darbo režimą, 
paspauskite režimo mygtuką (23). 
 Ekrane pasirodo atitinkama nuoroda.

 

Rankinis drėkinimas 

Prietaisas visada įsijungia šiame darbo režime. Ekrane 

rodoma esama patalpos drėgmė ir purkštuvo 

intensyvumas. 

Šiuo darbo režimu bet kuriuo metu galima reguliuoti 

pageidaujamą santykinę patalpos drėgmę. Nustatymo 

parinktys yra 40%, 50%, 60%, 70%, 80% arba OL 

(nuolatinis drėkinimas, neatsižvelgiant į kambario 

drėgmę). 

Šiame veikimo režime purkštuvo intensyvumą galima 

reguliuoti bet kuriuo metu. 

• Jei dabartinė santykinė patalpos drėgmė yra mažesnė 

už pageidaujamą santykinę patalpos drėgmę, prietaisas 

drėkina orą pasirinktu purkštuvo intensyvumu. 

• Jei dabartinė santykinė patalpos drėgmė yra lygi arba 

didesnė už norimą santykinę patalpos drėgmę, 

prietaisas drėkina orą esant 1 purkštuvo intensyvumo 

lygiui. 

• Pasirinkus OL, prietaisas drėkina orą pasirinktu 

purkštuvo intensyvumu, neatsižvelgdamas į dabartinę 

santykinę patalpos drėgmę. 

 

Automatinis režimas 

Prietaisas drėkina orą nuolat ir nepriklausomai nuo 

santykinės patalpos drėgmės. 

Šiame darbo režime negalima reguliuoti pageidaujamos 

santykinės patalpos drėgmės. 

Šiame darbo režime purkštuvo intensyvumą galima 

reguliuoti bet kuriuo metu. 

Automatiniu režimu prietaisas veikia šiais nustatymais: 

• Jei esama santykinė patalpos drėgmė yra lygi arba 

didesnė nei 60%, prietaisas drėkina orą esant 1 

purkštuvo intensyvumo lygiui. 

• Jei esama santykinė patalpos drėgmė yra nuo 40% iki 

60%, prietaisas drėkina orą nustatytu purkštuvo 

intensyvumu.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 
 

Naktinis režimas 

Prietaisas drėkina oro pastoviai ir neatsižvelgiant į 

santykinę patalpos drėgmę. 

Naktiniame režime laikmatis automatiškai 

nustatomas į 8 val. 

Šiame darbo režime negalima reguliuoti 

pageidaujamos santykinės patalpos drėgmės. 

Šiame darbo režime purkštuvo intensyvumą galima 

reguliuoti bet kuriuo metu. 

Ekranas išsijungia maždaug po 1 min. ir paspaudus 

mygtuką vėl įsijungia. 

Naktiniame režime prietaisas veikia šiais 

nustatymais: 

• Jei esama santykinė patalpos drėgmė yra lygi arba 

didesnė nei 60%, prietaisas drėkina orą esant 1 

purkštuvo intensyvumo lygiui. 

• Jei esama santykinė patalpos drėgmė yra nuo 40% 

iki 60%, prietaisas drėkina orą nustatytu purkštuvo 
intensyvumu. 

. 
   Laikmačio nustatymas 

Prietaiso automatiniam išsijungimui po iš anksto 
nustatyto valandų skaičiaus (maks. iki 12 val.), laikmatį 
galima užprogramuoti. 
Laikmatį galima programuoti 1 valandos intervalais 
(nuo 1 iki 12 val.) rankiniame drėkinimo režime ir 
automatiniame režime. 
Automatinio išjungimo programavimui atlikite šiuos 
veiksmus: 
1. Paspauskite laikmačio mygtuką (25). 

Valandų skaičius mirksi segmento ekrane (15). 
2. Spauskite laikmačio mygtuką (25), kol pasirodys 
norimas valandų skaičius. 
3. Šiek tiek palaukite, kol valandų skaičius nustos 
mirksėti.  

Laikmačio nustatymas yra lygus norimam 
valandų skaičiui.  

Vėl rodoma esama kambario drėgmė. 
Prietaisas išsijungia praėjus nustatytam 

laikotarpiui. 

 
   Pastaba dėl automatinio išjungimo: 

• Paspaudus įjungimo / išjungimo mygtuką (26), 
išjungiama automatinio išjungimo funkcija. 
• Laikmatis sustoja, kai užsidega nepakankamo 
vandens indikatorius (17). Vandens rezervuarą 
užpildžius, laikmatis tęs darbą. 

 
Jonizacijos įjungimas arba išjungimas 

Esant poreikiui, jonizaciją galima įjungti. Prietaisas išskirs 
jonus papildomam oro valymui. Išlaisvinti jonai iš 
kambario oro pašalina žiedadulkes, dulkes, virusus ir 
bakterijas. 
Jonizaciją galima įjungti bet kuriame darbo režime. 
1. Jonizacijos įjungimui arba išjungimui spauskite 
laikmačio mygtuką (25) maždaug 5 sekundes. 
 Esant įjungtai jonizacijai, ekrane bus rodoma anijono 
ženklas (20). 
 

Išjungimas 

Įspėjimas apie elektros įtampą 
 
Nelieskite maitinimo tinklo kištuko drėgnomis ar 
šlapiomis rankomis. 
• Išjunkite prietaisą. 
• Ištraukite maitinimo laidą iš elektros lizdo, laikydami jį 
už kištuko. 
• Ištuštinkite vandens rezervuarą. 
• Ištuštinkite apatinę dalį. 
• Šluoste sausai nuvalykite visas prietaiso dalis. 
•  Prietaisą nuvalykite pagal reikalavimus, pateiktus  
„Priežiūros“ skyriuje. 
• Laikykite prietaisą taip, kaip aprašyta skyriuje 
„Saugojimas“. 

 
Galimi priedai 

Įspėjimas 

Naudokite tik naudojimo vadove nurodytus 

priedus ir papildomą įrangą. 

Naudodamiesi ne naudojimo instrukcijoje 

nurodytais keičiamais įrankiais ar priedais, 

galite susižeisti. 

 

Paskirtis Gaminio numeris 

SecoSan® Stick 10 6.100.004 .110 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 

Klaidos ir gedimai 

Gamybos metu įrenginio tinkamumas darbui buvo 

patikrintas kelis kartus. Įrenginyje atsiradusius 

gedimus galite patikrinti pagal šį sąrašą. 

Įrenginys neįsijungia 

• Patikrinkite maitinimo jungtį. 

• Patikrinkite, ar nepažeistas maitinimo kabelis ir 

maitinimo tinklo kištukas. 

• Patikrinkite saugiklius. 

• Patikrinkite, ar šviečia vandens rezervuaro 

indikatoriaus lemputė. Vandens rezervuaras gali 

būti tuščias ir jį reikia pripildyti. 

• Prieš iš naujo paleisdami įrenginį palaukite 10 

minučių. Jei prietaisas nepradeda veikti, 

specializuotos įmonės arba „Trotec“ elektrikas 

privalo patikrinti įrenginį. 

 

Įrenginys veikia, tačiau nėra rūko: 

• Patikrinkite, ar šviečia vandens rezervuaro 

indikatoriaus lemputė. Vandens rezervuaras gali 

būti tuščias ir jį reikia pripildyti. 

• Patikrinkite vandens rezervuaro dangčio 

vožtuvą. Vožtuvas turi laisvai judėti. Jei reikia, 

išvalykite vandens rezervuarą.  

• Patikrinkite plūdę apatinėje prietaiso dalyje. 

Plūdė turėtų laisvai judėti. 

• Patikrinkite, ar oro filtre nėra nešvarumų. Jei 

reikia, išvalykite oro filtrą. 

• Patikrinkite purkštuvo intensyvumo nustatymą 

ir, jei reikia, jį padidinkite. 

• Patikrinkite, ar apatinėje prietaiso dalyje esanti 

purkštuvo membrana yra švari ir, jei reikia, 

išvalykite. 

 

Vandens rezervuaras yra pilnas, tačiau 

prietaisas rodo tuščią vandens rezervuarą 

• Dėl kietų nuosėdų ant filtro kasetės, vanduo 

negali tekėti iš vandens rezervuaro į prietaisą. Taip 

gali atsitikti, jei prietaisas ilgą laiką nebuvo 

naudojamas. Filtro kasetę nuplaukite švariu 

vandeniu ir, jei reikia, atsargiai išvalykite filtrą prie 

filtro kasetės. 

• Patikrinkite vandens rezervuaro dangčio vožtuvą. 

Vožtuvas turi laisvai judėti. Jei reikia, išvalykite 

vandens rezervuarą. 

 

Laša vanduo 

• Patikrinkite, ar įrenginys pastatytas stabiliai ir 

vertikaliai. 

• Patikrinkite vandens lygį apatinėje prietaiso dalyje. 

Vandens lygis gali būti per aukštas, o vanduo bėga 

per persipylimą. 

• Patikrinkite vandens rezervuaro dangčio vožtuvą. 

Vožtuvas turi laisvai judėti. Jei reikia, išvalykite 

vandens rezervuarą. 

• Patikrinkite plūdę, esančią apatinėje prietaiso 

dalyje. Plūdė turėtų laisvai judėti. Ji gali užblokuoti ir 

sukelti vandens nutekėjimą per persipylimą. 

• Patikrinkite, ar įrenginyje nėra nuotėkio. 

Vandens rūkas turi savitą kvapą 

• Prietaisas yra naujas. Išimkite ir nuplaukite vandens 

rezervuarą. Leiskite vandens rezervuarui keletą 

valandų pabūti atviram. 

• Patikrinkite vandens rezervuarą. Vanduo rezervuare 

gali būti pasenęs arba nešvarus. Praplaukite vandens 

rezervuarą ir pripildykite jį šviežio geriamojo vandens. 

Ant įrenginio formuojasi kondensatas 

• Patalpos oro cirkuliacija yra nepakankama. Jei 

reikia, sumažinkite purkštuvo intensyvumą ir 

užtikrinkite geresnę oro cirkuliaciją (pvz., naudodami 

ventiliatorių). 

• Kambario drėgmės lygis yra gana aukštas. Tai 

apsunkina rūko pasiskirstymą ir sukelia kondensaciją 

ant prietaiso. Jei reikia, sumažinkite purkštuvo 

intensyvumą arba išjunkite prietaisą. 

 

Prietaisas veikia garsiai arba stipriai vibruoja 

• Patikrinkite, ar įrenginys pastatytas stabiliai ir 

vertikaliai. 

Ar po šių patikrinimų jūsų prietaisas vis dar tinkamai 

neveikia? 

Kreipkitės į klientų aptarnavimo tarnybą. Prireikus, 

nuneškite prietaisą taisyti įgaliotam specialiai elektros 

įmonei arba „Trotec“. 

. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

E 
 



 
 

 

Priežiūra Priežiūros intervalai 
 

Aptarnavimo ir priežiūros 
intervalas 

Prieš 
kiekvieną 
paleidimą 

Pagal 
poreikį 

Kas 3 

dienas 

Bent kas 2 

savaites 

Bent kas 4 
savaites 

Bent kas 6 

mėnesius 

Bent kartą 

per metus 

 Išvalykite vandens rezervuarą   x     

Patikrinkite, ar oro įleidimo ir 

išleidimo angose nėra nešvarumų ir 

pašalinių daiktų, jei reikia, išvalykite 

x    x   

Nuvalykite išorę  x     x 

Vizualiai patikrinkite, ar įrenginio 
viduje nėra nešvarumų 

 x     x 

Patikrinkite, ar oro filtre nėra 
nešvarumų ir pašalinių daiktų, jei 
reikia, išvalykite 

x   x    

Pakeiskite oro filtrą      x  

Patikrinkite, ar nėra pažeidimų x       

Patikrinkite tvirtinimo varžtus  x     x 

Bandomasis paleidimas       x 

Aptarnavimo ir priežiūros žurnalas 

Prietaiso rūšis: ............................................. Prietaiso numeris: .................................... 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Data:   2. Data:   3 Data- 4. Data:   

Parašas:  Parašas:  Parašas:   Parašas:  

5. Data:   6. Data:   7 Data: 8. Data:   

Parašas:  Parašas:  Parašas:  Parašas:  

9. Data:   10. Data: 11 Data: 12. Data:   

Parašas:  Parašas:  Parašas:  Parašas:  

13. Data:   14. Data:   15 Data:  16. Data:   

Parašas:  Parašas:  Parašas:  Parašas:  

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Aptarnavimo ir priežiūros intervalas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

 Išvalykite vandens rezervuarą                 

Patikrinkite, ar oro įleidimo ir 

išleidimo angose nėra nešvarumų ir 

pašalinių daiktų, jei reikia, išvalykite 

    
Main
tena
nce 
inter
vals 
 

 

1. Date:  ........................................ 2. Date:  ................................  3 Date- 4. Date: 
 .....................................................  

Signature: ..................................... Signature:
 ......................................................  

Signature: 
 ......................................................  

Signature:
 .....................................................  

5. Date: 
 ......................................................  

6. Date:  ..................  7 Date1 8. Date: 
 .....................................................  

Signature:
 ......................................................  

Signature:
 ......................................................  

Signature:
 ......................................................  

Signature:
 .....................................................  

9. Date: 
 ......................................................  

10. Date' 11 Date1 12. Date: 
 .....................................................  

Signature:
 ......................................................  

Signature:
 ......................................................  

Signature:
 ......................................................  

Signature:
 .....................................................  

13. Date: 
 ......................................................  

14. Date'  ........  15 Date- 
 ......................................................  

16. Date: 
 .....................................................  

Signature:
 ......................................................  

Signature:
 ......................................................  

Signature:
 ......................................................  

Signature:
 .....................................................  

 

            

Nuvalykite išorę                 
Vizualiai patikrinkite, ar įrenginio 
viduje nėra nešvarumų 

                

Patikrinkite, ar oro filtre nėra 
nešvarumų ir pašalinių daiktų, jei 
reikia, išvalykite 

                

Pakeiskite oro filtrą                 
Patikrinkite, ar nėra pažeidimų                 
Patikrinkite tvirtinimo varžtus                 
Bandomasis paleidimas                 
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Veiksmai, kuriuos būtina atlikti prieš pradedant 

techninę priežiūrą  

Įspėjimas dėl elektros įtampos 

Nelieskite maitinimo tinklo kištuko drėgnomis ar 
šlapiomis rankomis. 

• Išjunkite prietaisą. 

• Ištraukite maitinimo laidą iš elektros lizdo laikydami jį 
už tinklo kištuko. 

Įspėjimas dėl elektros įtampos 

Užduotis, kurias atliekant reikia atidaryti korpusą, gali 

atlikti tik įgaliotosios įmonės arba „Trotec“. 

Ant prietaiso esantys saugos ženklai ir etiketės  

Reguliariai tikrinkite ant prietaiso pritvirtintus 

saugos ženklus ir etiketes. Pakeiskite neįskaitomus 

saugos ženklus! 
 

Korpuso valymas 

Nuvalykite korpusą minkštu, drėgnu ir be pūkelių 

audiniu. Įsitikinkite, kad į korpusą nepatenka drėgmė. 

Apsaugokite elektrinius komponentus nuo drėgmės. 

Audinio drėkinimui nenaudokite stiprių valymo 

priemonių, tokių kaip valymo purškikliai, tirpikliai, 

alkoholio pagrindu pagaminti ar abrazyviniai valikliai. 
 

Vandens rezervuaro valymas 

Informacija 

Apsaugai nuo vandenyje esančių mikrobų 
naudokite Trotec pagamintą „SecoSan® Stick 10. 
„SecoSan® Stick 10 sidabro jonais apsaugo nuo 
mikrobų dauginimosi. Dėl specialaus 
antimikrobinio paviršiaus sidabro jonai sklinda 
šalia bakterijų ir mikrobų. Tokiu būdu galima 
veiksmingai užkirsti kelią mikrobų augimui, tuo 
pačiu metu vanduo išlieka grynas ir neužterštas. 
SecoSan ® Stick 10 dozavimas atliekamas 
automatiškai. 

Aktyviai naudojant, vandens rezervuarą reikia valyti 
kas 3 dienas. Kaip valymo / nukalkinimo priemonę 
naudokite buitinį actą. Laikykitės nukalkinimo 
priemonės gamintojo nurodymų ir įspėjimų apie 
pavojų. Prieš ilgesnį nenaudojimą ar laikymą vandens 
rezervuarą reikia ištuštinti. 

1. Iš vandens rezervuaro išimkite rūko purkštuką (1). 

2. Ištraukite vandens rezervuarą (2) iš prietaiso, 

pakeldami vandens rezervuarą už transportavimo 

rankenos (4). 

 Atkreipkite dėmesį, kad jei prietaisas buvo 

naudojamas anksčiau, jo apatinėje dalyje (3) vis tiek 

gali likti vandens. 

 

  

 
3.  Apverskite vandens rezervuarą. 
4. Atsukite rezervuaro dangtelį (13). 
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5. Iš vandens rezervuaro išleiskite likusį vandenį. 
6. Iš vandens rezervuaro (1) išimkite SecoSan® Stick 
10. 
7. Kruopščiai išplaukite vandens rezervuarą buitiniu actu 
(nukalkinimo priemone). 
8. Kruopščiai išplaukite vandens rezervuarą ir 
„SecoSan®“ Stick 10 švariu vandeniu. 
9. Leiskite vandens rezervuarui išdžiūti.

 
 
 
 
 
 
 
 

   humid1fer 86 f 

 

 



 
 

 
 

10. Nuvalykite apatinės dalies vidinę dalį ir rūko 
purkštuką su actu (kalkių šalinimo medžiaga), tada 
dalis nusausinkite šluoste be pūkelių. 

Apie purkštuvo membranos valymą žr. skyrių 
„Purkštuvo membranos valymas“. 

11. „SecoSan® Stick 10 įstatykite į vandens 
rezervuarą (1). 

12. Užpildykite vandens rezervuarą šviežiu 
geriamuoju vandeniu. 

13. Jei reikia, ant dangtelio (13) užsukite filtro kasetę 
su vandens minkštikliu (6). 

14. Tvirtai prisukite rezervuaro dangtį (13) ant 
vandens rezervuaro (2). 

 

 
   15. Į prietaisą įstatykite vandens rezervuarą (2). 

 Tai atlikdami įsitikinkite, kad vandens 

rezervuaras teisingai įdėtas į kreiptuvą. 

 Atkreipkite dėmesį, kad įdėjus vandens 

rezervuarą, vanduo iškart pradeda tekėti į 

prietaiso dugną. 

 

 
16. Uždėkite rūko purkštuką (1) ant vandens rezervuaro 
(2).

 

Purkštuvo membranos valymas 

Priklausomai nuo naudojamo geriamojo vandens 

kietumo, laikui bėgant ant purkštuvo membranos gali 

susidaryti nuosėdų. Tai gali turėti įtakos purkštuvo 

veikimui. Todėl purkštuvo membraną reikia reguliariai 

valyti. 

Norėdami tai padaryti, atlikite šiuos veiksmus: 

1. Nuimkite vandens rezervuarą (2) ir rūko antgalį (1), 

kaip aprašyta skyriuje „Vandens rezervuaro valymas“. 

2. Išpilkite likusį vandenį iš prietaiso vidaus. 

3. Sušlapinkite purkštuvo membraną (29) buitiniu actu 

(nukalkinimo priemone). 

4. Palikite nukalkinimo priemonei veikti maždaug 2–5 

min. 

5. Šepetėliu (8) pašalinkite nuosėdas iš purkštuvo 

membranos (29). 

 

 
 

6.  Nuplaukite prietaiso vidų švariu vandeniu. 

7. Uždėkite vandens rezervuarą (2) ir rūko antgalį (1), 

kaip aprašyta skyriuje „Vandens rezervuaro valymas“.

 
 

 
 

  humidifior 86 f   
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Vandens minkštiklio pakeitimas 

Priklausomai nuo vandens kietumo, vandens 
minkštiklį reikia keisti maždaug kartą per mėnesį. 
Norėdami tai padaryti, atlikite šiuos veiksmus: 
1. Išimkite vandens rezervuarą (2) ir rūko antgalį 

(1), kaip aprašyta skyriuje „Vandens 
rezervuaro valymas“. 

2 Atsukite vandens rezervuaro (2) dangtelį (13). 

10. Tvirtai prisukite dangtelį (13) ant vandens rezervuaro 
(2). 
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11. Atgal uždėkite vandens rezervuarą (2) ir rūko 

antgalį (1), kaip aprašyta skyriuje „Vandens bako 

valymas“. 

 

 
3. Atsukite filtro kasetę (6) nuo dangtelio (13). 
4. Pasiruoškite indą su prisotintu druskos tirpalu. 
5. Įdėkite filtro kasetę į indą su druskos tirpalu.  
Įsitikinkite, kad filtro kasetė yra pilnai panirusi į druskos tirpalą. 
6. Palikite filtro kasetę druskos tirpale 24 valandas. 
7. Po 24 val. ištraukite filtro kasetę iš druskos tirpalo. 
8. Nuplaukite filtro kasetę švariu vandeniu. 
9. Prisukite filtro kasetę (6) atgal ant dangtelio (13). 
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Kvapniųjų aliejų rezervuaro valymas 

Kvapniųjų aliejų rezervuaro reikia valyti reguliariai. 

1. Išimkite kvapniųjų aliejų rezervuarą (9) iš prietaiso 

 

9____  

2. Nuplaukite kvapniųjų aliejų rezervuarą ir kempinę 

švariu vandeniu. Jei reikia, kvapniųjų aliejų 

rezervuarui galite naudoti švelnią valymo priemonę. 

3. Nušluostykite kvapniųjų aliejų rezervuarą audiniu. 

4. Leiskite kempinei išdžiūti. 

5. Įkiškite kvapniųjų aliejų rezervuarą (9) su kempine 

atgal į prietaisą. 

 
 

 
    Oro filtro valymas 

Pastaba 

Įsitikinkite, kad oro filtras nėra susidėvėjęs ar 

sugadintas. Oro filtro kampai ir kraštai neturi būti 

deformuoti ar suapvalinti. Prieš įdėdami iš naujo 

oro filtrą, įsitikinkite, kad jis nepažeistas ir 

sausas! 

 
Oro filtrą reikia išvalyti, kai tik jis tampa nešvariu. Tai galima 
sužinoti, kai pvz., jis dirba sumažintu pajėgumu (žr. skyrių 

„Klaidos ir gedimai“). 

1. Išimkite oro filtrą iš įrenginio. 

 
 

 
2. Nuplaukite filtrą šiltu vandeniu. 
3. Leiskite filtrui visiškai išdžiūti. Drėgno filtro nedėkite į 
prietaisą! 
4. Vėl įdėkite oro filtrą į prietaisą. 

 
 

 
 

 
Veiksmai po priežiūros  

Jei norite toliau naudoti įrenginį: 
• Prijunkite prietaisą prie elektros tinklo. 

Jei neketinate prietaiso naudoti ilgą laiką: 
• Laikykite prietaisą pagal reikalavimus, pateiktus 

skyriuje „Saugojimas“.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


