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BENDROJI DALIS

Prieš naudodami prietaisą, naudojimo instrukciją atidžiai perskaitykite net ir tuo atveju, kai žinote,
kaip  naudotis  panašaus  tipo  prietaisais.  Prietaisą  naudokite  tik  taip,  kaip  nurodyta  šioje  instrukcijoje.
Išsaugokite  instrukciją,  kad  prireikus  galėtumėte  ja  pasinaudoti  ateityje.  Taip  pat  rekomenduojame  iki
garantinio  aptarnavimo laikotarpio  pabaigos išsaugoti  originalią  pakuotę,   kasos čekį  ir  garantinį  taloną.
Gaminį transportuokite tik originalioje pakuotėje. 

Šis  prietaisas  nėra  skirtas  naudoti  asmenims  (įskaitant  vaikus)  su  sumažėjusiomis  fizinėmis,
jutiminėmis ar protinėmis galimybėmis arba turintiems per mažai patirties bei žinių, nebent juos prižiūrėtų ar
apmokytų naudotis prietaisu už jų saugą atsakingas asmuo. Prižiūrėkite vaikus, kad jie nežaistų su prietaisu.
Prieš prijungdami prietaisą prie elektros tinklo lizdo, patikrinkite, ar prietaiso techninių duomenų plokštelėje
nurodyta įtampa atitinka jūsų namuose tiekiamos elektros energijos įtampą.

Nestatykite prietaiso šalia vonios, dušo ar baseino.  Nenardinkite maitinimo laido ir kištuko į vandenį,
nelaikykite jų drėgmėje. Nepurkškite prietaiso vandeniu ar kitu skysčiu. Neplaukite prietaiso  po tekančiu
vandeniu ir nenardinkite į vandenį ar kitą skystį. Prietaisas skirtas tik buitiniam naudojimui. Nesinaudokite
prietaisu   pramoninėje  aplinkoje  ar  lauke.  Šalia  prietaiso  nenaudokite  aerozolių.   Jeigu  prietaisu
nesinaudosite,  padėkite  jį  ten,  kur  negalėtų  pasiekti  vaikai.  Jeigu  prietaisas  į  vaiko  rankas  pateks  be
suaugusiojo  priežiūros,  vaikas  gali  susižeisti  arba  sugadinti  prietaisą.  Kai  prietaisu   nesinaudojate,  jį
paliekate be priežiūros,  prieš surinkdami,  išardydami ar  valydami,  visuomet  ištraukite  kištuką iš elektros
tinklo  lizdo.  Nestatykite  prietaiso  šalia  atviros  ugnies  ar  prietaisų  bei  įrenginių,  kurie  gali  būti  šilumos
šaltiniais. Jei pastebėjote, kad maitinimo laidas, jo kištukas ar pats prietaisas pažeistas ar blogai veikia, jokiu
būdu nesinaudokite prietaisu. Pažeistą maitinimo laidą turi keisti tik kvalifikuotas specialistas. Jeigu pažeistas
maitinimo laidas ar laido kištukas, prietaisu nesinaudokite. Nedėkite laido šalia karštų paviršių ar ant aštrių
daiktų. Neprispauskite laido sunkiais daiktais, junkite laidą taip, kad ant jo niekas neužmintų ir neužkliūtų už
laido. Nepalikite laido, kabančio per stalo kraštą ar besiliečiančio su karštu paviršiumi. Išjungdami prietaisą iš
maitinimo tinklo, netraukite per jėgą už laido -  galite sugadinti  laidą ar elektros lizdą. Suimkite kištuką ir
švelniai ištraukite jį iš elektros tinklo lizdo. Prietaisą  naudokite tik pagal paskirtį. 

NURODYMAI, KAIP IŠMESTI PANAUDOTAS PAKAVIMO MEDŽIAGAS 

 Išmeskite pakavimo medžiagas į tam skirtą atliekų išmetimo vietą. 

ELEKTRONINIŲ IR ELEKTRINIŲ BUITINIŲ PRIETAISŲ IŠMETIMO INSTRUKCIJA 

Šis ant gaminių pažymėtas arba originaliuose dokumentuose esantis ženklas reiškia, kad panaudotų
elektrinių arba elektroninių įrenginių negalima išmesti kartu su standartinėmis buitinėmis atliekomis. Siekiant
šiuos gaminius išmesti, perdirbti ar pakeisti susidėvėjusius įrenginius naujais, juos reikia atiduoti į nustatytus
atliekų surinkimo punktus. Arba, alternatyviai, kai kuriose Europos Sąjungos valstybėse narėse arba kitose
Europos  šalyse  įsigydami  atitinkamą  naują  gaminį,  senus  gaminius  galite  grąžinti  vietos  pardavėjams.
Tinkamai išmesdami šį gaminį, padėsite tausoti brangius gamtinius išteklius ir išvengti potencialiai neigiamo
poveikio  aplinkai,  kuris  gali  būti  padarytas  netinkamai  išmetus  atliekas.  Išsamesnės  informacijos
pasiteiraukite savo savivaldybėje arba artimiausiame atliekų surinkimo punkte. Atsižvelgiant į nacionalinius
teisės  aktus,  už  netinkamą  šio  tipo  atliekų  išmetimą  gali  būti  taikomos  nuobaudos.  Europos  Sąjungos
valstybių narių verslo  subjektams Jeigu norite  išmesti  elektrinius arba elektroninius prietaisus,  reikiamos
informacijos teiraukitės pas savo pardavėją arba tiekėją. Atliekų išmetimas kitose,  ne Europos Sąjungos
šalyse  Šis  ženklas  galioja  Europos  Sąjungoje.  Jeigu  norite  išmesti  šį  gaminį,  teiraukitės  reikiamos
informacijos apie tinkamą atliekų išmetimo būdą vietos savivaldybėje arba pas savo pardavėją. Šis gaminys
atitinka ES reglamento dėl elektromagnetinio suderinamumo ir elektros saugos reikalavimus. Šis gaminys
atitinka visus atitinkamus pagrindinius ES reglamentų reikalavimus. 

Tekstas, dizainas ir techninė specifikacija gali būti keičiami be išankstinio įspėjimo ir mes pasiliekame
teisę daryti šiuos pakeitimus. 
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1) Ekranas
2) Oro išleidimo anga
3) Meniu
4) Garsiakalbis
5) Vandens talpa
6) Talpos mygtukas
7) Maitinimo kištukas
8) Maitinimo mygtukas
9) Filtras
10) Ventiliavimo angos
11) Saugiklio rankena

12) Neigiamų jonų generavimas (funkcija 
negalima)

13) Garsumas “+/-”
14) Laiko sumažinimo mygtukas
15) Laiko padidinimo mygtukas
16) Srauto sumažinimo mygtukas
17) Srauto padidinimo mygtukas
18) „ĮJUNGIMO / IŠJUNGIMO“ mygtukas
19) „SOS“ mygtukas

Paruošimas naudojimui

Aplinkos temperatūra turėtu būti nuo 10 ° C iki 40 °C, o santykinė oro drėgmė neturi viršyti 75%. Užtikrinkite 
gerą ventiliaciją patalpoje, kurioje įrenginys yra naudojamas. Turi būti bent 10 cm atstumas tarp kiekvienos 
prietaiso pusės ir sienos ar kitų objektų. Laikykite įrenginį atokiau nuo karštų paviršių. Prietaisas turėtu būti 
naudojamas ant lygaus, stabilaus, švaraus, bei ugniai atsparaus, sauso paviršiaus. Įrenginys turėtu būti 
nepasiekiamas vaikams. Padėkite prietaisą taip, kad bet kada turėtumėte prieigą prie maitinimo kištuko. 
Maitinimo laidas, prijungtas prie įrenginio turėtu būti tinkamai įžemintas ir atitikti technines gaminio etiketę. 
Nepalikite prietaiso vietose, kuriose įrenginį gali pasiekti tiesioginiai saulės spinduliai.
ĮSPĖJIMAS! Jei transportavimo ar laikymo temperatūra yra žemesnė nei 8 ° C, prietaisą reikia palikti 
kambaryje, kurio temperatūra 10-40 ° C, bent keturiom valandom, prieš įjungiant.

Prieš pirmą naudojimą, nukirpkite užtrauktukus ant prietaiso pagrindo (kaip pažymėta paveikslėlyje žemiau).
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Prietaiso naudojimas

PASTABA: Šis deguonies aparatas yra skirtas asmeniniam naudojimui; tai nėra medicininės paskirties 
produktas.

Prieš pirmąjį prietaiso naudojimą, patikrinkite ar prietaisas nėra pažeistas.
1. Paspauskite mygtuką [6] ir ištraukite vandens talpą [5]. Traukdami atidarykite talpos užpildą iš 

silikono kamščio. Užpildykite baką šaltu distiliuoto vandens arba šalto švaraus vandens. 
ĮSPĖJIMAS! Neviršykite maksimalaus vandens lygio.

2. Uždarykite talpą su dangteliu ir įdėkite atgal į vietą. Įdėję talpyklą išgirsite „spragtelėjimą“.
3. Prijunkite prietaisą prie maitinimo šaltinio.
4. Įjunkite maitinimo jungiklį [8]. Užsidegs raudona lemputė. Prietaisas bus budėjimo režime.
5. Spustelėkite „ĮJUNGIMO / IŠJUNGIMO“ mygtuką [18], įsijungs ekranas.
6. Pasirinkite tinkamus parametrus:

a) ORO SRAUTO LYGIS SU PADIDĖJUSIA RŪGŠTIMI
• Kad pasirinkti oro srauto lygį, naudokite mygtuku [16] ir [17].

Lygis Deguonies srautas ir koncentracijos vertė

Lygis 6 6 L, 28%

Lygis 5 5 L, 30%

Lygis 4 4 L, 32%

Lygis 3 3 L, 40%

Lygis 2 2 L, 60%

Lygis 1 1 L, 90%

• Prijunkite oro išleidimo angą [2].
b) LAIKO NUSTATYMAS

• Naudokite [14] ir [15] mygtukus, kad nustatyti automatinį maksimalų deguonies srauto laiką. 
Maksimalus laikas gali būti nustatytas iki 3-ių valandų.

• Paspaudus mygtuką [15], laikas prasitęsia 15-a minučių. Įspaudus ir palaikius mygtuką [15] 
laikas didinamas, kol laikomas įspaustas mygtukas. 

• Paspaudus mygtuką [14], laikas sumažėja 15 minučių. Įspaudus ir palaikius mygtuką [14] 
laikas mažinamas, kol laikomas įspaustas mygtukas.

• Kuomet nustatytas laikas pasibaigia, ekrane bus rodomas laikas „00:00“, deguonies srautas 
sustos. Kad atstatyti laiką, spauskite mygtuką [15].

• Jeigu laikas nebus nustatytas, ekrane bus rodoma “- H  -  M”, kuris indikuos, jog automatinis 
laiko nustatymas nėra aktyvuotas. Įrenginys veiks nepertraukiamu režimu, kol jis nebus 
išjungtas.

7. Įrenginio išjungimas
• Norėdami sustabdyti įrenginį, spustelėkite „ĮJUNGTI / IŠJUNGTI“ mygtuką [18].
• Kad išjungti įrenginį, įspauskite ir palaikykite „ĮJUNGTI / IŠJUNGTI“ mygtuką [18]. Atjunkite 

oro išleidime angą, po naudojimo. Nugarinėje prietaiso pusėje, išjunkite maitinimo mygtuką 
[8], tuomet pašalinkite maitinimo kištuką. 

Valymas ir priežiūra

a) Atjunkite maitinimo laidą, bei leiskite prietaisui pilnai atvėsti, prieš pradėdami valymą, reguliavimą, 
dalių montavimą, arba jeigu įrenginys nebus naudojamas.

b) Naudokite tik valiklius, skirtus nerūdijančiam paviršiui.
c) Po įrenginio valymo, visos dalys turėtu būti išdžiovintos prieš sekantį naudojimą.
d) Laikykite prietaisą sausoje, vėsioje vietoje, apsaugotoje nuo drėgmės, tiesioginių saulės spindulių.
e) Nepurkškite įrenginio su vandeniu, nenardinkite įrenginio į vandenį.
f) Neleiskite vandeniui patekti į prietaiso vidinę dalį pro jokias angas.
g) Valykite angas tik su šepetėliu ir suspaustu oru.
h) Įrenginys turėtu būti reguliariai tikrinamas, kad įsitikinti, jog nėra pažeidimų.
i) Naudokite minkštą, drėgną šluostę valymui.
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j) Nenaudokite aštrių ir/arba metalinių daiktų valymui.
k) Valykite vandens talpą kartą per savaitę.
l) Nepalikite vandens talpoje vandens, jeigu įrenginys nebus naudojamas ilgesnį laiką.

Filtras

a) Prieš pašalindami filtrą, ištraukite maitinimo kištuką ir leiskite prietaisui pilnai atvėsti.
b) Išvalykite filtrą su švelniu plovikliu, tuomet išskalaukite su švariu vandeniu.
c) Prieš įdėdami filtrą, pilnai išdžiovinkite prietaisą.
d) Valykite filtrą kas 15 dienų.
e) Tikrinkite filtro būklę (purvas gali būti matomas per groteles) ir pakeiskite, jeigu būtina.

Filtro vieta:
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