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ATSARGUMO PRIEMONĖS

Dėmesio
Neužmirškite, kad netinkamas naudojimas ar
bloga priežiūra gali sukelti pavojų gyvybei

ĮSPĖJIMAI

Tinklo įtampa turi atitikti prietaiso maitinimo įtampą.  
   .Maitinimo laido kištuką tinkamai įjunkite į tinklo rozetę

   Nenaudokite prietaiso, jei pažeistas maitinimo laidas ar kištukas.

Neardy netaisy neperdarinė prietaiso patyskite, kite ir kite .
 Nekvalifikuotas taisymas gali sužaloti ir tapti nelaimės priežastimi.

  Dėl prietaiso taisymo kreipkitės į pardavėją arba aptarnavimo tarnybą.

Atjunkite maitinimo laidą nuo tinklo, kai ruošiatės valyti prietaisą.
Priešingu atveju galima elektros iškrova.

Nenaudokite prietaiso drėgnoje ir karštoje aplinkoje (vonios kambaryje, pirtyje ir t.t.) 
Venkite bet kokios drėgmės ant prietaiso. Nelieskite prietaiso drėgnomis rankomis.

Nenaudokite prietaiso smarkiai užterštoje aplinkoje, esant augalinio, cheminio ar
pramoninio užteršimo požymiams (maisto ruošimo metu virtuvėje, valymo metu, kai
naudojami cheminiai val kliai, remonto ar statybų metu ir t.t.)i

Nenaudokite prietaiso arti degančių ir lengvai užsidegančių daiktų ar medžiagų.
Nenaudokite jokių alkoholinių ar organinių tirpiklių arti prietaiso, jo veikimo metu.

Dėmesio

Rekomenduojame nedelsiant atjungti maitinimo laidą nuo tinklo, jei pastebėjote, kad neveikia
prietaiso mygtukai, tinklo kištukas yra karštas, jei sklinda keistas kvapas, garsas, vibracija ir
kiti nebūdingi normaliam veikimui reiškiniai.

Įsidėmėkite, kad oro valytuvas negaivina oro,
o tik sulaiko jame sklindančias kensmingas daleles.

Gerai savijautai išlaikyti, būtina reguliariai vėdinti patalpą!
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Filtravimo elementai

Filtrų blokas

Elektrostatinis filtras

HEPA filtras

Aktyv  anglies filtrasuotos Fotokatalizatorius

Elektrostatinis filtras - tai dulkių ir kietųjų oro priemaišų nusodinimo įrenginys. Elektrostatiniame 
lauke iš oro yra pašalinama ir nusodinama ant filtro paviršių didesnė dalis dulkių, gyvūnų plaukų, 
žiedadulkių, suodžių ir kitų kietųjų oro priemaišų. Šis filtras yra plaunamas, todėl, tinkamai naudojant, 
žymiai prailgina HEPA filtro tarnavimo laiką.

HEPA filtras yra vienas iš pagrindinių elementų aukštos kokybės oro valymo įrenginiuose. HEPA filtrai 
sulaiko smulkiausias (iki 3 mkm) dulkes, pelėsių sporas, pleiskanas, dulkių erkutes. Šio filtro 
efektyvumas yra ,97 procentai.99

A nglies filtraktyvuotos a s sulaiko dujų molekules, lakius ir pusiau lakius organinius junginius, 
kvapus, dūmus  savo porose.

Fotokatalizatorius skaldo toksiškas oro priemaišas ir jas oksiduoja.  naudojant ultravioletinius Procesas vyksta
spindulius. Fotokatali inis oksidavimas  ne tik toksinus, bet ir virusus bei bakterijas.t neutralizuoja

Jonizatorius generuoja neigiamus aerojonus, kurių dėka oras pasidaro gaivesnis, kvėpavimas palengvėja, kyla 
darbingumas. Jonizatoriaus dėka sumažėja buitinės elektrotechnikos skleidžiamų elektrostatinių laukų poveikis, 
teigiamų krūvių įtampa.

HEPA,  filtraktyviosios anglies ir elektrostatinio o indikatoriai

Užterštumo indikatoriai

Anuliavimo mygtukai

Valdymo skydelio kairėje pusėje yra trys indikatoriai, kurie 
parodo, kad filtro tarnavimo laikas baigėsi. Užsidegus 
indikatoriui (ar keliems indikatoriams), atitinkamai turite 
praplauti elektrostatinį filtrą, pakeisti HEPA ar anglies filtrą. 
Įdėję išplautą elektrostatinį, arba naujus HEPA ar anglies 
filtrus, paspauskite atitinkamą “Reset” mygtuką. Garsinis 
signalas praneš, kad prietaisas anuliavo ir pradėjo iš naujo 
skaičiuoti filtro tarnavimo laiką.
Naudojant oro valytuvą patalpose, esančiose miesto 
centre, arti pramoninių objektų ar prie judrių gatvių, 
elektrostatinį filtrą patartina plauti dažniau, nei nurodo 
indikatorius.



Valdymas

Veikimo indikacijos ekrano ženklai

Elektrostatinis filtras

Jonizatorius

UV  lempa kvarco , fotokatalitinis filtras

Ventiliatoriaus 1-3 greitis

Rankini  valdymo o režimas

Cikliško veikimo režimas (20 min. veikimas
/ 40 min. ertrauka)p

Naktinis režimas (įsijungia  mygtuko paspaudimu 2 sek.)SPEED
Veikiant naktiniam režimui, visi kiti indikatoriai išsijungia.

Išsijungimo laikmatis (1, 2 ir 4 val.)

Valdymo skydelis ir nuotolinio valdymo pultelis

SENSORUV

SPEEDANION

MODESTATIC

POWER

POWER - prietaiso įjungimas / išjungimas

MODE - veikimo režimo pasirinkimas (rankinis / cikliškas / laikmatis)

 - funkcijų pasirinkimasFUNCTION

 - ventiliatoriaus greičio nustatymas ir naktinio režimo įjungimas / išjungimasSPEED  

 - automatinio režimo įjungimasSENSOR

POWER - prietaiso įjungimas / išjungimas

 - elektrostatinio filtro įjungimas / išjungimasSTATIC

MODE - veikimo režimo pasirinkimas (rankinis, cikliškas, laikmatis)

 - jonizavimo funkcijos įjungimas / išjungimasANION

 - ventiliatoriaus greičio nustatymas ir naktinio režimo įjungimas / išjungimasSPEED  

 - ultravioletinės kvarco lempos įjungimas / išjungimas, fotokatalitinio filtro aktyvavimasUV

 - automatinio režimo įjungimasSENSOR

Pultelyje esančių mygtukų ir  valdomas funkcijas prietaiso valdymo skydelyjeSTATIC, ANION UV
atkartoja mygtukas , kuriuo galite įjungti atitinkamas funkcijas po vieną.FUNCTION

Šviečiantys ženklai indikacijos ekrane parodo, kokios funkcijos yra įjungtos, ir koks valdymo režimas pasirinktas.

SENSOR mygtuku aktyvuojamas automatinis režimas. Oro valytuvo priekinėje dalyje esantis oro kokybės 
jutiklis tiria patalpos orą ir įjungia atitinkamą veikimo greitį oro tyr mas gali užtrukti iki 3 min). Indikacijos  ( i
ekrane atsispindės oro kokybė: raudonos / geltonos / žalios spalvos judantys simboliai (kitų režimų 
veikimo metu šie simboliai būna baltos spalvos ir nejuda). Automatinis režimas reguliuoja tik 
ventiliatoriaus veikimo greitį. Norimas funkcija  turite pasirinkti iš anksto.s
Oro jutiklis naudoja apie 2 W elektros energijos, net kai prietaisas išjungtas. Ilgą laiką nesinaudojant, 
rekomenduojama atjungti maitinimo laidą nuo elektros tinklo.

Oro jutiklio jautrumo
nustatymo jungiklis

-          +



Aptarnavimas

Filtrų ir UV lempos keitimas

Kai užsidega filtrų užterštumo indikatoriai ar pradeda mirksėti UV lempos ženkliukas indikacijos ekrane tai reiškia, kad 
reikia pakeisti atitinkamą filtrą, UV lempą, ar išplauti elektrostatinį filtrą.

1. Išjunkite prietaisą ir atjunkite 
maitinimo laidą nuo elektros lizdo. 
Palaukite 15 minučių, kad išsikrautų 
statinė elektra iš elektrostatinio filtro.

2. į dangtį Abiem rankom paimkite priekin
ir, patraukę į save, jį nuimkite.

3. Atsargiai išimkite filtrų bloką. Stenkitės 
neliesti metalinių elementų - juose gali 
likti statinės elektros.

Išimkite plastmasinį filtrų fiksatorių ir, 
laikydami už medžiaginių juostelių, 
išimkite anglies ir HEPA filtrus.

UV lempos pakeitimui pasukite ją 90 
laipsniu kampu ir patraukite, kad 
atsilaisvintų visi 4 kontaktai. Naują lempą 
įdėkite į lizdą ir pasukite, kad užsifiksuotų 
kontaktai.

Elektrostatinis filtras plaunamas stipria vandens srove. Pasistenkite gerai praplauti visas filtro dalis.
Gerai išdžiovinkite filtrą. Prieš naudojimą įsitikinkite, kad ant filtro aliuminio paviršių neliko vandens lašų  drėgmės.,

Surinkite filtrų bloką. Atkreipkite dėmesį į filtrų seką: HEPA filtrą įdėkite pirmą, o anglies filtrą įdėkite taip, kad fotokatalitinio 
filtro metalinis tinklelis būtų filtrų bloko paviršiuje. Užfiksuokite filtrus plastmasiniu rėmeliu ir įdėkite bloką į prietaiso vidų. Filtrų 
bloko apačioje esantys metaliniai kontaktai turi užsifiksuoti virš prietaiso viduje esančių kontaktų.

Priekinio dangčio apačioje esančias kojeles įstatykite į 
skyles ant prietaiso ir prispauskite dangčio viršų, kad jį 
užfiksuotų magnetai.

Pakeitę filtrą ar filtrus, nepamirškite paspausti 
atitinkamą RESET mygtuką, esanti prietaiso valdymo 
skydelio kairėje pusėje. Garsinis signalas praneš, kad 
prietaisas anuliavo ir pradėjo iš naujo skaičiuoti filtro 
tarnavimo laiką.

Prieš atliekant bet kokį aptarnavimą, įsitikinkite, kad oro valytuvas atjungtas nuo elektros tinklo.

- Oro valytuvo plastikinių paviršių valymui nenaudokite tirpiklių, nes jie gali pažeisti paviršius ar pakeisti jų spalvą.
- Prieš naudojant bet kokius cheminius valiklius, atidžiai perskaitykite jų paskirtį.
- Plastikinius paviršius patartina valyti minkštu sudrėkintu skudurėliu ar kempine, tačiau nenaudokite daug vandens, o 
po valymo palaukite, kol išdžius paviršiai.



Techniniai duomenys

Oro valytuvo techniniai duomenys

Aprašymas Buitinis / komercinis oro valytuvas

Modelis Vortex Comfort

Ventiliatoriaus greitis Naktinis režimas 1 greitis 2 greitis 3 greitis

Oro srauto , m /val.tūris 180 250 320 400

Triuk , dBšmo lygis 25 30 37 45

Energijos s , Wąnaudos 46 54 62 71

3

Maitinimo laido ilgis 2,5 m

Išmatavimai Plotis: 370 mm;     Aukštis: 570 mm;     Gylis: 230 mm.

Masė (neto) 8,75 kg

Maitinimas AC220 - 240 V, 50 Hz

Maks. atalpos p plotas 60 kv. m.

UV lempos techniniai duomenys

Tipas Galingumas Bangos ilgis IlgaamžiškumasMedžiaga

Kvarcas T 5 6 W 254 nm 6 000 val.

Elektrostatinio filtro techniniai duomenys

Aprašymas Išmatavimai Medžiaga Paviršiaus plotas Ilgaamžiškumas

Elektrostatinės
plazmos filtras 400 x 300 x 10 (mm) Aliuminis 7 500 kv. cm.

Tarnavimo laikas
neribotas


