
 
 

 

CLEVAIR 2 

Naudojimo instrukcija 
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SKAITMENINIS EKRANAS 
 

 
 

VANDENS TALPOS PRIPILDYMAS 
 

 
 

Dėkojame, kad įsigijote Clevair 2 namų reikmėms skirtą oro drėkintuvą, air&me produktą. 

Tikimės, kad jis atitiks jūsų lūkesčius bei pagerins jūsų patalpų oro kokybę. 

Kaip ir visus elektrinius prietaisus, taip ir šį prietaisą reikia laikyti tinkamoje aplinkoje, kad jis 

nebūtų pažeistas ar nebūtų sužeisti kiti. Prieš įjungiant prietaisą, prašome atidžiai perskaityti naudojimo 

instrukciją ir išsaugoti ją vėlesniam laikui. Gamintojas neprisiims jokios atsakomybės už žalą, jeigu ji atsiras 

dėl šios naudojimo instrukcijos nurodymų nesilaikymo. Prietaisas gali būti naudojamas tik namų ūkiuose 

bei šioje instrukcijoje numatytam naudojimo tikslui. Prietaiso naudojimas kitiems, nei numatyta, tikslams 

ar jo techniniai pakeitimai gali būti pavojingi sveikatai ir gyvybei. 
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TECHNINIAI DUOMENYS 
 

Įtampa     220 – 240 V, ~ 50 / 60 Hz 

Išmatavimai    353 x 184 x 230 mm (aukštis x ilgis x plotis) 

Grynasis svoris    2,4 kg 

Greičių skaičius    3 

Maksimalios energijos sąnaudos 30 – 110 W 

Tinkamas patalpoms iki   40 m2 

Vandens talpos tūris   5 l 

Drėkinimo galingumas   330 ml/h (± 30 ml) 

Garso lygis    ≤ 35 dB 

Vandens kietumas   vanduo netinkamas, jeigu jo kietumas yra didesnis nei 21 dH 

Vandens minkštinimo funkcija  nėra 

 

SUSIŽEIDIMŲ PREVENCIJA 
 

Šio produkto saugos ypatybės atitinka tokiems produktams taikomas Europos Sąjungos normas ir 

reglamentus. Daugiau informacijos rasite apsilankę mūsų svetainėje www.airandme.fr. 

Su mūsų priežiūros ir remonto skyriumi galite susisiekti el. paštu info@airandme.fr. 

 

Norėdami išvengti bet kokio pavojaus ar elektros iškrovos, visuomet atjunkite prietaisą nuo 

elektros tiekimo tinklo, kai jo nenaudojate, pernešate jį į kitą vietą arba jį valote. Jeigu prietaisą 

prireiktų remontuoti, kreipkitės į tinkamą kvalifikaciją turinčius asmenis. 

 

SVARBŪS SAUGOS NURODYMAI 
 

1. Prieš pradėdami naudotis Clevair 2 prietaisu, atidžiai perskaitykite šią naudojimo instrukciją. 

2. Bet koks prietaiso naudojimo būdas, kurio nerekomenduoja pardavėjas, gali sukelti gaisrą, 

elektros sistemos trikdžius ar gali sužaloti žmones. 

3. Nuo prietaiso nuimkite įpakavimo medžiagas ir įsitikinkite, kad prietaisas nėra pažeistas. 

4. Neleiskite vaikams žaisti su pakavimo medžiagomis. 

5. Prieš pradėdami naudotis Clevair 2 prietaisu, įsitikinkite, kad ant prietaiso nurodyta įtampa 

atitinka jūsų elektros instaliacijos įtampą. 

6. Būkite itin atidūs ir atsargūs, naudodami prietaisą netoli vaikų. 

7. Ilginamojo laido naudojimas gali sukelti prietaiso perkaitimą ir gaisrą. 

8. Norėdami atjungti prietaisą nuo elektros tiekimo tinklo, netraukite už jo laido. 

9. Nekiškite jokių daiktų į ventiliatorių. Tai gali sukelti elektros iškrovą ar pažeisti prietaisą. 

Neuždenkite prietaiso jokiais daiktais ir nedėkite jokių daiktų taip, kad jie užstotų oro tėkmę. 

10. Kai prietaiso nenaudojate, visuomet atjunkite jį nuo elektros tiekimo tinklo. 

11. Niekada nenaudokite Clevair 2, jeigu kyla rizika jam įkristi į bet kokios rūšies skystį. 

12. Prietaiso veikimo metu užtikrinkite, kad aplink jį būtų bent 20 cm atstumas iki kitų objektų. 

13. Užtikrinkite, kad prietaisas būtų pastatytas ant sauso, lygaus ir horizontalaus paviršiaus. 

14. Nenaudokite Clevair 2 prietaiso lauke. 

15. Kai prietaisą perkėlinėjate iš vienos vietos į kitą, visuomet jį atjunkite nuo elektros tiekimo tinklo. 

16. Prietaisą laikykite švarų ir tinkamos būklės. 

17. Naudokite tik rekomenduojamas atsargines dalis (neoriginalios dalys gali sukelti prietaiso gedimus 

ir nutraukti garantijos galiojimą). 

http://www.airandme.fr/
mailto:info@airandme.fr
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18. Clevair 2 prietaisą padėkite saugojimui sausoje ir saugoje bei vaikams nepasiekiamoje vietoje. 

19. Jeigu elektros tiekimo laidas yra pažeistas, jį gali pakeisti tik prietaisą pardavusios atstovybės 

darbuotojas. Tokius remonto darbus gali atlikti tik atitinkamą kvalifikaciją turintis asmuo. 

20. Šio prietaiso negali naudoti jaunesni nei 8 metų vaikai. Atidžiai perskaitykite šią naudojimo 

instrukciją ir Clevair 2 prietaisą naudokite saugiai. 

 

PRIETAISO KOMPONENTAI 

(2 puslapis) 
 

1. Dulksnos purškimo anga 

2. Viršutinis dangtelis 

3. Rankenėlė 

4. Vandens talpa 

5. Vandens įtraukimo anga 

6. Filtro kasetė 

7. Vandens talpos dangtelis 

8. Oro išleidimo anga 

9. Skaitmeninė valdymo panelė 

10. Magnetinė adatėlė 

11. Elektros tiekimo laidas ir kištukas 

12. Ultragarso plokštelė 

13. PTC kaitinimo plokštelė 

14. Eterinių aliejų talpa 

 

SKAITMENINIS EKRANAS 

(3 puslapis) 
 

A – Drėgmėmatis (higrometras)   a – Difuzijos galia 

B – Termometras    b – Tuščios vandens talpos indikatorius 

C – Įjungimo / išjungimo (ON/OFF) mygtukas c – Neigiamos jonizacijos funkcijos indikatorius 

D – HygroSmart® funkcija   d – Automatinio režimo indikatorius 

E – Elektroninė drėgmėmačio funkcija  e – Šiltos dulksnos indikatorius 

F – Neigiamos jonizacijos funkcija  f – HygroSmart® funkcijos indikatorius 

G – Dulksnos galia    g – Elektroninės drėgmėmačio funkcijos indikatorius 

H – Šiltos dulksnos režimas 

 

NAUDOJIMO PERSPĖJIMAI 
 

• Niekada nejunkite prietaiso, jeigu jo vandens talpa yra tuščia. 

• Į vandens talpą pilkite vandenį iš čiaupo arba demineralizuotą vandenį. Niekada į vandens talpą 

nepilkite minkštinto vandens su druskų minkštikliais. 

• Užtikrinkite, kad prietaisas būtų pastatytas ant sauso ir lygaus paviršiaus, 10 centimetrų nuo 

sienos. 

• Prieš pradedant prietaisą naudoti pirmą kartą arba po jo transportavimo, prireiks maždaug 30 

minučių, kol prietaisas ims rodyti esamą patalpos temperatūrą ir drėgmę. 

• Užtikrinkite, kad išimamas filtras ir vandens talpa būtų įstatyti teisingai ir tinkamai pritvirtinti. 
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• Neišimkite plūdės iš vandens talpos. Priešingu atveju prietaisas neįsijungs. 

 

VANDENS TALPOS PRIPILDYMAS 

(3 puslapis) 
 

1. Paimkite vandens talpą už rankenėlės ir nuimkite ją nuo prietaiso. 

2. Apverskite vandens talpą ir atsukite dangtelį. 

3. Pripilkite į vandens talpą šalto vandens. Nepilkite į ją karšto vandens. Priešingu atveju gali atsirasti 

pratekėjimų. 

4. Vėl užsukite dangtelį (prieš laikrodžio rodyklę). 

5. Uždėkite vandens talpą ant pagrindo. 

Dėl saugumo ir siekiant išvengti prietaiso perkaitimo, drėkintuvas automatiškai išsijungs, kai vandens 

talpa ištuštės ir užsidegs (b) indikatorius. 

 

NAUDOJIMO NURODYMAI 
 

1. Pripildykite vandens talpą. 

2. Įkiškite elektros tiekimo laido kištuką į elektros rozetę. 

3. Įjunkite prietaisą, paspausdami įjungimo / išjungimo (ON/OFF) mygtuką (C). Paspaudus šį 

mygtuką, skaitmeniniame ekrane bus rodoma išmatuota patalpos temperatūra ir drėgmė. Tai 

atlieka ant elektros tiekimo laido esantis jutiklis (su ± 5 % paklaida). Prietaisas ims veikti 

automatiniu režimu, užsidegs (d) indikatorius. 

4. Ant valdymo panelės paspauskite tą jutiklinį mygtuką, kokį režimą norite pasirinkti. 

 

PAGRINDINĖS FUNKCIJOS 
 

D – HygroSmart® funkcija: HygroSmart® yra išskirtinė air&me patentuota technologija. Šis režimas 

leidžia išlaikyti idealų drėgmės lygį ore (tarp 47 ir 53 %). Kai pasirenkate šią funkciją, užsidega (f) 

indikatorius. 

E – Elektroninė drėgmėmačio funkcija: Pasirinkus šią funkciją, galite nustatyti pageidaujamą aplinkos 

oro drėgmės lygį nuo 30 % iki 75 %.  

1. Paspauskite elektroninės drėgmėmačio funkcijos mygtuką (E). 

2. Nustatykite pageidaujamą drėgmės lygį, kelis kartus paspaudžiant tą patį mygtuką. Vertė bus 

didinama kas 5 %. 

3. Po 3 sekundžių skaitmeniniame ekrane bus vėl rodoma aplinkos drėgmės vertė. Užsidegs (g) 

indikatorius. Prietaisas ims veikti automatiškai, kol bus pasiektas pageidaujamas drėgmės lygis, ir 

tuomet automatiškai išsijungs. 

Prietaisą galima nustatyti veikti NUOLATINIU (CONTINUOUS) režimu, kuris idealiai tinka tuo atveju, 

jeigu norite greitai sudrėkinti patalpos orą. Norėdami aktyvuoti šią funkciją, kelis kartus paspauskite 

elektroninės drėgmėmačio funkcijos mygtuką tol, kol ekrane bus rodomas „CO“ simbolis. Po 3 sekundžių 

skaitmeniniame ekrane vėl bus rodoma aplinkos oro drėgmės vertė. 

F – Neigiamos jonizacijos funkcija: Ši funkcija leidžia valyti aplinkos orą ir gerina tiek biologinę, tiek 

psichologinę savijautą, kadangi į orą yra skleidžiami neigiami jonai. Kai funkcija yra įjungta, užsidega (f) 

indikatorius. 

G – Dulksnos galia: Clevair 2 prietaisas gali veikti trimis skirtingais greičiais: (mažu (Low) – vidutiniu 

(Medium) – dideliu (High)), pagal kuriuos dega atitinkamas (a) indikatorius. Šie lygiai skirti reguliuoti oro 

drėkinimo greitį ir dulksnos intensyvumą. Drėkinimo greitį galima reguliuoti tik tuomet, kai yra įjungta 
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HygroSmart® funkcija. Ši funkcija negalima, kai prietaisas veikia automatiniu režimu arba yra įjungta 

elektroninė drėgmėmačio funkcija. 

Prietaisui veikiant pilnu pajėgumu, išleidžiama dulksna aplink prietaisą gali suformuoti kondensatą, 

todėl gali susidaryti įspūdis, kad prietaisas kažkur praleidžia vandenį. Kad išvengtumėte šio reiškinio, 

sumažinkite difuzijos galingumą arba pastatykite prietaisą prie šilumos šaltinio 1 metro atstumu. 

 H – Šiltos dulksnos režimas: Pasirinkus šią funkciją, prietaisas išleis iki 35 – 40 °C pašildytą dulksną. 

Šilto garo difuzija sudaro galimybę skleidžiamam orui geriau pasiskirstyti patalpoje. Kai įjungiami 

pageidaujami nustatymai, paspauskite šiltos duksnos mygtuką (H). Šios funkcijos įjungimą parodys 

užsidegęs (e) indikatorius. Siekiant išvengti nudegimų pavojaus, prietaisas automatiškai persijungia tarp 

veikimo režimų: 30 minučių yra skleidžiama šilta dulksna, po to 10 minučių – vėsi dulksna, ir ciklas 

kartojasi. 

 Pasirinkus pageidaujamą funkciją ir neatliekant jokių kitų veiksmų, prietaiso ekranas automatiškai 

persijungs į laukimo režimą. 

 

AROMATERAPIJA 
 

Clevair 2 prietaisas turi aromaterapijos funkciją. Norėdami ja pasinaudoti, spustelėkite ir ištraukite 

stalčiuką, esantį apatinėje kairiojoje prietaiso pusėje (14). Jį atidarius, užlašinkite 4 – 8 eterinio aliejaus 

lašus ant medvilninės pagalvėlės. Uždarykite stalčiuką ir įjunkite prietaisą. Rekomenduojama pakeisti 

medvilninę pagalvėle kaskart, kai keičiate eterinio aliejaus rūšį. 

Niekada nelašinkite eterinio aliejaus tiesiogiai į vandens talpą. Priešingu atveju pažeisite prietaisą. 

 

PRIEŽIŪRA 
 

• Įsitikinkite, kad prietaisas yra išjungtas ir atjungtas nuo elektros tiekimo tinklo. 

• Nemerkite prietaiso į vandenį ar jokį kitą skystį. 

• Nenaudokite korozinių, abrazyvinių ar degiųjų medžiagų prietaiso valymui. 

 

Vandens talpos valymas: Kad nesusidarytų kalkių nuosėdos, valykite vandens talpą mažiausiai vieną 

kartą per mėnesį, naudodami tam tinkamą valymo medžiagą arba balto vyno actą. Norėdami atlikti valymo 

darbus, nuimkite vandens talpą nuo prietaiso, atsukite dangtelį ir pripilkite vandens kartu su valymo 

priemone. Palikite vandens talpą pastovėti 15 minučių. Tuomet išpilkite skystį ir kruopščiai išplaukite 

vandens talpą švariu vandeniu. Tuomet vėl uždėkite ją ant prietaiso. 

Ultragarsinės plokštelės valymas: Išdžiovinkite ultragarsinę plokštelę ir nuvalykite ją minkštu 

šepetėliu. Tuomet nušluostykite minkšta šluoste. 

Saugojimas: Siekdami išvengti bakterijų ir virusų plitimo, niekada nedėkite prietaiso saugojimui, kai 

jo vandens talpoje yra vandens likučių. Norėdami padėti prietaisą saugojimui, įsitikinkite, kad jis yra 

visiškai sausas. 

1. Ištuštinkite ir nusausinkite vandens talpą. 

2. Išvalykite filtro kasetę. 

3. Padėkite prietaisą saugoti tokioje vietoje, kurs jis būtų apsaugotas nuo dulkių ir išliktų švarus bei 

sausas. 
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DAŽNAI UŽDUODAMI KLAUSIMAI 
 

Situacija Priežastis Sprendimas 

Prietaisas neveikia 

Prietaisas netinkamai įjungtas į 

elektros tiekimo tinklą arba yra 

elektros gedimas. 

Tinkamai įkiškite elektros tiekimo 

laido kištuką į rozetę ir patikrinkite 

įtampą. Patikrinkite savo elektros 

tiekimo sistemos veikimą. Venkite 

naudoti keletą rozečių. 

Yra elektros tiekimo tinklo 

gedimas. 

Vandens talpa yra tuščia. Pripildykite vandens talpą. 

Vandens talpa įstatyta netinkamai. 
Tinkamai įstatykite vandens talpą į 

jos vietą. 

Elektros tiekimo indikatorius dega, 

bet prietaisas neskleidžia dulksnos 

Yra pasiektas drėgmės lygis, 

pasirinktas veikiant elektroninei 

drėgmėmačio funkcijai arba 

HygroSmart® funkcijai. 

 

Neįprastas triukšmas 

Vandens talpoje yra nepakankamai 

vandens. 
Pripildykite vandens talpą. 

Prietaisas stovi ant nestabilaus 

paviršaus. 

Pastatykite prietaisą ant lygaus ir 

stabilaus paviršiaus. 

Prietaisas leidžia vandenį 

Negalima pripildyti vandens talpos 

per viršų. 

Tinkamai pripildykite vandens 

talpą. 

Vandens talpos dangtelis prisuktas 

netinkamai. 
Tvirtai prisukite dangtelį. 

Nuo vandens talpos dangtelio 

nukrito sandariklis. 

Uždėkite sandariklį ant vandens 

talpos dangtelio. 

Drėgmės vertė, kurią rodo 

prietaisas, nesikeičia 

Drėkinama patalpa yra per didelė. 

Kitu drėgmėmačiu patikrinkite, ar 

prietaiso drėgmėmatis veikia 

tinkamai. 

Drėgmėmačio jutiklis yra užterštas. 

Nuvalykite drėgmėmačio jutiklį, 

papūsdami į jutiklio angą ir taip 

išsklaidydami dulkes. 

Drėgmės ir / arba temperatūros 

vertės atrodo neteisingos 

Abu jutikliai turi paklaidas: 

Termometras: ± 2 °C 

Drėgmėmatis: ± 5 % 

 

Skleidžiama dulksna yra 

nemalonaus kvapo 

Prietaisas yra naujas. Ištuštinkite vandens talpą, ją 

išplaukite ir išdžiovinkite. Tuomet 

vėl įjunkite prietaisą. 

Vanduo, esantis vandens talpoje, 

yra nešvarus. 

 

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. 
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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. 

 


