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EKSPLOATAVIMO VADOVAS



ATSARGUMO PRIEMONĖS

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

Dėmesio

Įsidėmėkite, kad oro valytuvas negaivina oro, o tik sulaiko jame sklindančias   
kensmingas daleles. Gerai savijautai išlaikyti, būtina reguliariai vėdinti patalpą !

Dėmesio

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

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 prietaiskite, kite ir kite o.
 Nekvalifikuotas taisymas gali tapti nelaimės priežastimi.

  Dėl prietaiso taisymo kreipkitės į pardavėją arba aptarnavimo 
tarnybą.

Atjunkite maitinimo laidą nuo tinklo, kai ruošiatės valyti 
prietaisą.

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  i
ar statybų metu ir t.t.)

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



ORO VALYTUVO SANDARA

HEPA filtras - yra vienas iš pagrindinių elementų aukštos kokybės oro 
valymo įrenginiuose. HEPA filtrai sulaiko smulkiausias (iki 3 mkm) dulkes, 
pelėsių sporas, gyvūnų plaukus, pleiskanas, dulkių erkutes. Šių filtrų 
efektyvumas yra daugiau kaip  ,99 procentai.99

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

Anglies filtras pašalina lakius ir pusiau lakius organinius junginius, kvapus. 
Anglies filtrai sulaiko dujų molekules savo porose.

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.

Ozono generatoriaus pagalba dezinfekuojamas patalpose esantis oras ir 
įvairūs paviršiai. Ozonas generuojamas aukštos įtampos elektros iškrovos 
metu, kai dalis deguonies molekulių virsta ozonu. Ozonas naikina grybelį, 
kvapų bakterijas, virusus, sklindančius ore, dulkių ir plunksnų erkutes.
Ozono generatoriaus veikimo metu ir kelias valandas po to patariama 
nesinaudoti patalpa, kur generuojamas ozonas - šios dujos yra nuodingos 
žmogaus organizmui. Tačiau o molekulė yra nestabili, aiozon  greit  suyra ir 
vėl tampa deguonimi.

Oro valytuvas

Šoniniai dangteliai

HEPA filtras

UV lempa

Fotokatalizės ir anglies filtrai

Pagrindinės dalys



NAUDOJIMAS
Oro valytuvai skirti naudoti patalpose. Įrenginį negalima statyti arčiau kaip tik 30 cm 
nuo sienų ar baldų paviršių.
Nepatartina naudoti prietaisą mažesniu nei  metro atstumu nuo televizorių, 1
kompiuterių ir kitos buitinės elektrotechnikos.

Priekinis skydelis

Ozono generatorius
Jonizatorius
UV lempa

Valdymo režimai,
laikmatis

Ventiliatoriaus
greitis

Valdymo
mygtukai

Įjingimas /
išjungimas

Įjungimas / išjungimas

Režimo pasirinkimas

Greičio pasirinkimas

Jonizatoriaus funkcija

UV lempa

Ozono generatorius

Nuotolinio valdymo pultelis

Valdymas

Paspauskite POWER mygtuką ant 
prietaiso o skydelio ar priekini
nuotolinio valdymo pultelyje. Oro 
valytuvas įsijungs ir ekrane pasirodys 
šie indikatoriai:

Jonizatorius

Ventiliatoriaus
greitis
Rankinis valdymas



VEIKIMAS

Ventiliatoriaus greičio pasirinkimas

Funkcijų pasirinkimas

Paspauskite SPEED mygtuką, norėdami pasirinkti reikiamą ventiliatoriaus greitį.
Ekrane atitinkamai užsidegs indikatoriai:

1 greitis 2 greitis 3 greitis

Paspauskite FUNCTION mygtuką, norėdami įjungti ar išjungti jonizatoriaus ir ozono 
generavimo funkcijas. UV mygtukas įjungia ir išjungia UV lempą.
Ekrane atitinkamai užsidegs indikatoriai:

UV lempa Jonizatorius Ozono generatorius

Režimo ir laik čio nustatymaima

Paspauskite MODE mygtuk norią, norėdami pasirinkti mą 
veikimo režimą:
1) MANU:  prietaisas veiks kol nebus išjungtas
2) cikl : 20 min.  AUTO: prietaisas veiks pasikartojančiu u
įjungtas, min. išjungtas.40  
3) 1 1 val.)  val. laikmatis (išsijungs automatiškai po 
4) 2 l 2 val.) val. aikmatis (išsijungs automatiškai po 
5) 4 l  4 val.) val. aikmatis  (išsijungs automatiškai po 



Jonizatorius

Ozono generatorius
Jonizatorius
ir ozono gener.

Viskas išjungta

Mygtuku funkcijos įjungiamos tokia seka, kaip pavaizduota schemoje:

Pastaba: ozono generavimo funkcij 1  na išsijungia automatiškai po  val., epriklausomai 
nuo pasirinkto veikimo režimo.

Aptarnavimas

Filtrų keitimas
Atidarykite šoninį dangtelį, prilaikydami prietaisą ir paspausdami fiksatorių apačioje.
Atsargiai išimkite HEPA ir aktyviosios anglies filtrą.
Įdėkite naujus filtrus ir uždarykite dangtelį.

UV lempos keitimas
Jeigu prietaiso ekrane UV lempos sibolis pradėjo mirksėti, reiškia reikia 
pakeisti UV lempą.
Atidarykite dangtelį ir išimkite HEPA filtrą. Atsargiai suspauskite lempą ir 
pasukite ją 90 laipsnių kampu. Išimkite lempą iš laikiklių.
Įdėkite naują lempą į laikiklius, pasukite, kol ji tvirtai užsifiksuos
laik kliuose.i

Jonizatoriaus valymas

Jonus generuojančias anglies pluošto galvutes reikia valyti 
vieną kartą per mėnesį.
Valyti galvutes reikia specialiu komplekte esančiu šepetuku. 
Nelieskite galvučių jokiais metaliniais daiktais ar rankomis net 
kai prietaisas i jungtas.š  Jonų generavimui naudojama aukšta 
įtampa, kurios likutis gali susikondensuoti jonizatoriaus 
galvutėse.



TECHNINIAI DUOMENYS

Oro valytuvo techniniai duomenys

UV lempos techniniai duomenys

Aprašymas Buitinis oro valymo įrenginys

Modelis Vortex Lite (L5)

Ventiliatoriaus greitis 1 greitis 2 greitis 3 greitis

Oro srautas /val.) (m3 150 200 230

Triukšmo lygis (db) 25 32 40

Energijos sąnaudos (W) 32 39 42

Jonizatorius 8X10 jonų/cm3

Maitinimo laido ilgis 2,5 m

Išmatavimai 305 x 330 x 170 mm

Svoris 3,5 Kg

Įtampa 230V, 50Hz Tinkamas naudoti se 90patalpo  iki  m3

Aprašymas Dydis Galia Įtampa Tarnavimo laikas

Ultravioletinė lempa T5 6W 220-240 V Iki 3000 val.

Gamintojas pasilieka teisę keisti techninius duomenis be išankstinio įspėjimo.
Išsamesnės informacijos teiraukites prekybos vietose.




