
 

 

Oro drėkintuvas UHW 

 

 
 

Vartotojo instrukcija                                               Prašome atidžiai perskaityti! 

 

 
LT        Vartotojo instrukcija 
1 Saugos informacija ............................................................................................ 

2 Naudinga informacija .........................................................................................  

3 Naudojimas ....................................................................................................... 

4 Kita .................................................................................................................... 

 

 

Prašome palikti šį puslapį atverstą, kad prireikus galėtumėte greitai rasti reikalingą informaciją 
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Prietaisas ir jo valdymas 

 

 
 

LT 

 

1. Vandens talpykla 

2. Garų anga 

3. Garų intensyvumo nustatymo ir prietaiso įjungimo / išjungimo (ON/OFF) mygtukas 

4. Naktinio apšvietimo įjungimo / išjungimo (ON/OFF) mygtukas 
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1. Saugos informacija 

SVARBI INFORMACIJA! 
IŠSAUGOTI VĖLESNIAM NAUDOJIMUI! 

 

Prieš pradėdami naudotis prietaisu atidžiai perskaitykite šią vartotojo instrukciją ir ypač atidžiai 

perskaitykite saugos instrukcijas ir išsaugokite jas vėlesniam naudojimui. Perduodami prietaisą kitam 

žmogui, būtinai perduokite ir šią vartotojo instrukciją. 

 

Simbolių paaiškinimas 

 

 

 

Ši vartotojo instrukcija priklauso šiam įrenginiui. 
Šiose vartotojo instrukcijose rasite informaciją apie prietaiso naudojimą ir valdymą. 
Atidžiai perskaitykite šią instrukciją. 
Nesilaikant instrukcijų kyla rizika susižaloti arba sugadinti patį įrenginį. 
 

 

ĮSPĖJIMAS 
Įrenginio naudotojas, norėdamas išvengti bet kokios žalos sau, privalo stebėti šiuo simboliu 
pažymėtus įspėjimus. 
 

   

ATSARGIAI 
Įrenginio naudotojas, norėdamas išvengti bet kokios žalos prietaisui, privalo stebėti šiuo 
simboliu pažymėtas pastabas. 
 

    

PASTABA 
Šiuo simboliu pažymėtos pastabos suteikia daugiau informacijos apie naudojimąsi įrenginiu. 
 

    

 
Klasifikacija: Taikoma BF tipo dalis 
 

   

 
Partijos numeris 
 

    

 
Gamintojas 
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               Saugos informacija 

 

Elektros energijos tiekimas 

• Prieš prijungdami prietaisą prie maitinimo šaltinio įsitikinkite, kad darbinė įtampa, nurodyta ant prietaiso 

nugarinės dalies, atitiktų jūsų maitinimo šaltinio įtampą. 

• Maitinimo adapterį į elektros lizdą prijunkite tik išjungę aparatą. 

• Niekada neapvyniokite maitinimo laido aplink aparatą, netraukite, neneškite aparato laikydami jį už maitinimo 

laido ir nedėkite laido tarp kitų objektų. 

• Padėkite maitinimo laidą taip, kad prietaisui nekiltų pavojus nukristi.  

• Nelieskite maitinimo laido stovėdami vandenyje ir kištuką imkite tik sausomis rankomis. 

 

Ypatingų poreikių asmenims 

• Šis prietaisas nėra skirtas naudoti asmenims (įskaitant vaikus) su ribotais fiziniais, jutiminiais ar protiniais 

sugebėjimais arba asmenims, kurie neturi pakankamai patirties ir (arba) žinių naudotis šiuo prietaisu, išskyrus 

atvejus, kai prietaisu besinaudojantį asmenį stebi kitas asmuo, atsakingas už pastarojo saugumą arba jeigu 

asmuo buvo supažindintas su prietaiso naudojimo instrukcijomis. 

• Vaikai gali naudotis šiuo aparatu tik prižiūrint vyresniems asmenims. Pastarieji turi stebėti, kad vaikai nežaistų su 

aparatu. 

• Jeigu turite kvėpavimo problemų, prieš naudojant prietaisą pasikonsultuokite su gydytoju. 

• Jeigu prietaiso naudojimo metu atsiranda sveikatos problemos, pasitarkite su gydytoju. 

Tokiu atveju nedelsdami nustokite naudotis prietaisu. 

 

Prietaiso valdymas 

• Prietaisas neskirtas komerciniam naudojimui. 

• Prietaisą naudokite tik pagal paskirtį, kaip nurodyta vartotojo instrukcijose. Garantija nustoja galioti tuo atveju, 

jeigu prietaisas naudojamas ne pagal paskirtį. 

• Niekada nenaudokite prietaiso radę pažeistą maitinimo laidą, sugedusį maitinimo adapterį, jeigu aparatas 

neveikia gerai, jeigu aparatas nukrito į vandenį ar buvo kitaip pažeistas. 

• Maitinimo laidą laikykite kuo toliau nuo karštų paviršių ir atviros ugnies. 

• Prietaisą statykite ant tvirto paviršiau, kad veikimo metu jis nenukristų. 

• Aparatui įkritus į vandenį nemėginkite jo paimti. Nedelsdami atjunkite maitinimo adapterį nuo elektros šaltinio. 

• Nenaudokite prietaiso, jeigu vandens talpykloje nėra arba yra nepakankamas skysčių kiekis.  

• Niekada nenaudokite distiliuotų aliejų (pvz. eukalipto arba mėtų), kadangi jie gali pažeisti prietaisą. 

• Saugokite apatinėje prietaiso dalyje esančias ventiliavimo angas nuo dulkių ir nešvarumų. 

• Išjunkite visas funkcijas po naudojimo ir išimkite maitinimo laidą nuo elektros lizdo.  

 

Priežiūra ir valymas 

• Jūs galite tik valyti prietaisą savarankiškai. Nemėginkite prietaiso remontuoti savarankiškai, kadangi tokiu atveju 

prarasite visas garantijoje nurodytas teises į nemokamą prietaiso remontą. Pasikonsultuokite su prietaiso 

pardavėju  ir  esant poreikiui išsiųskite prietaisą į MEDISANA techninio aptarnavimo centrą. 

• Nepanardinkite prietaiso į vandenį ar kitus skysčius. 

• Jei į prietaiso vidų vis dėl to pateks skysčių, nedelsiant išjunkite jį iš maitinimo lizdo.  

• Laikykite prietaisą sausoje vietoje. 
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2. Naudinga informacija 

Ačiū jums! 

Dėkojame už jūsų pasitikėjimą mumis ir sveikiname! Jūs įsigijote aukščiausios kokybės MEDISANA produktą 

– MEDISANA oro drėkintuvą UHW. Norėdami šiuo MEDISANA oro drėkintuvu UHW naudotis kaip 

įmanoma ilgesnį laiką, rekomenduojame atidžiai perskaityti žemiau esančią informaciją apie prietaiso 

naudojimą ir priežiūrą. 

 

2.1 Komplektacija ir pakuotė 

Įsigijus prietaisą pirmiausia prašome įsitikinti, kad prietaisas yra pilnoje komplektacijoje ir neturi jokių 

pažeidimų. Kilus bet kokioms abejonėms dėl prietaiso komplektacijos arba saugaus naudojimo galimybių, 

kreipkitės į prietaiso pardavėją arba įgaliotą aptarnavimo centrą.  

Prietaiso pakuotėje rasite: 

• 1 MEDISANA oro drėkintuvą UHW 

• 1 valymo šepetuką 

• 1 vartotojo instrukciją 

 

Pakuotę galima pakartotinai naudoti arba perdirbti. Prašome tinkamai pašalinti visą pakavimo medžiagą. 

Jeigu išpakuodami prietaisą pastebėsite bet kokią transportavimo metu atsiradusią žalą, prašome 

nedelsiant susisiekti su prietaiso pardavėju.  

 

 

ĮSPĖJIMAS 

Prašome polietileno pakuotę laikyti kuo atokiau nuo vaikų! Rizika uždusti! 

 

2.2 Intensyvus oro drėkintuvas 

Per daug sausas oras padidina infekcijų ir respiracinių ligų riziką. Sveiko oro drėgmės lygis turi būti 40-55%. 

Svarbiausi šio oro drėkintuvo privalumai yra efektyvumas ir tylus veikimas. Ultragarsinis oro drėkintuvas 

turi specialų veikimo principą. Ultragarso pagalba vandens molekulės yra suskaidomos į mažesnes daleles ir 

yra paskleidžiamos po patalpą kaip silpnas rūkas, taip drėkindamas patalpą. Kadangi oras viduje nėra 

virinamas, ultragarsinis oro drėkintuvas dirba tyliausiai iš visų oro drėkintuvų. Pagal vartotojų pageidavimą 

ultragarsinis oro drėkintuvas gali skleisti tiek šaltą, tiek šiltą rūką. Tai gerina oro kokybę ir neleidžia išdžiūti 

gleivinei ir odai.  

Maksimalus drėkinamo kambario plotas - 30 m2. Drėgmės lygį galite reguliuoti į pagal savo kambario plotą, 

naudodami mygtuką 3. Atkreipkite ypatingą dėmesį į prietaiso valymo ir priežiūros instrukcijas. 

 

 

ĮSPĖJIMAS 

Per intensyviai naudojant prietaiso gali išsiskirti per daug drėgmės, kuri gali paveikti aplinką. 

Todėl reguliariai naudokite higromatį ir prižiūrėkite, kad oro drėgmės lygmuo neviršytų 55 %. 

 

   

ATSARGIAI 
Įsitikinkite, kad MEDISANA intensyvų oro drėkintuvą naudojate ant saugaus ir lygaus, 

drėgmei nejautraus paviršiaus. Patalpoje gali atsirasti kondensacija, drėgmės susikaupimas, 

ypač naudojant prietaisą su kietu vandeniu ar aromatiniais aliejais. 
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3.1 Vandens talpyklos užpildymas ir ištuštinimas 

Atskirkite vandens talpyklą nuo prietaiso, tada apverskite ir atsukite dangtelį. Praskalaukite vandens 

talpyklą ir paskui įpilkite į ją ne daugiau kaip 4.5 l švaraus geriamo vandens ir užsukite kamštelį .  Apverskite 

talpyklą dar kartą ir įdėkite atgal į prietaisą, kol jis užsifiksuos. Nejudinkite prietaiso, kai vandens talpykla 

yra pilna. Pasinaudoję prietaisu išpilkite likusį vandenį ir praskalaukite  talpyklą švariu  vandeniu. Prieš 

naudojimą į talpyklą vėl pripilkite šviežio vandens . Jeigu kurį laiką neketinate naudotis oro drėkintuvu, 

išjunkite prietaisą ir ištuštinkite vandens talpyklą.  

 

   

ATSARGIAI 
Naudokite tik švarų geriamąjį vandenį. Jeigu jūsų čiaupo vanduo yra labai kietas arba turintis 

daug kalių, taip pat galite naudoti ir  distiliuotą vandenį. Norėdami, kad prietaisas veiktų kaip 

galima efektyviau, reguliariai valykite prietaisą nuo kalkių  ir kitų nuosėdų. 

 

3.2 Prietaiso įjungimas ir išjungimas 

Prietaisą prijunkite tik prie tinkamai įrengto elektros lizdo. Įjunkite oro drėkintuvą, pasisukdami ON/OFF 

jungiklį ir apvalią rankenėlę 3 į padėtį ON. Po vandens rezervuaru įrengtos LED lemputės užsidegs žalia 

spalva. Kai vandens talpykla yra tuščia, lemputės užsidega raudona spalva. Tada nustatykite prietaiso 

miglos intensyvumą priklausomai nuo kambario dydžio nuo žemiausio  iki aukščiausio . Po kelių 

sekundžių pro išleidimo angelę matysite sklindančią miglą. Po naudojimo arba talpykloje likus mažam 

kiekiui vandens (LED lemputės užsidegs raudonai) išjunkite prietaisą pasukdami jungiklį į padėtį OFF ir  

miglos intensyvumo rankenėlę 3 į padėtį OFF. Kai vandens talpykla ištuštės, prietaisas išsijungs 

automatiškai. Drėkintuvas taip pat turi mėlyną naktinį apšvietimą. Įjungę prietaisą ir norėdami įjungti 

naktinį apšvietimą, spauskite mygtuką 4 - ON/OFF. Jeigu norit išjungti naktinį apšvietimą, paspauskite tą 

patį mygtuką 4. 

 

3.3  Veikimo laikas 

Ilgiausia prietaiso veikimo trukmė yra apytiksliai 20 valandų esant didžiausiam  nustatymui (230ml/1h), 

pripylus 4.5 l (4500 ml ) vandens.  

 

3.5  Gedimai ir jų šalinimai 

• Jeigu prietaisas neįsijungia (LED lemputės nešviečia): prijunkite prietaiso laidą prie maitinimo lizdo, 

patikrinkite elektros laidus, lizdą ir saugiklį. 

• Nėra miglos (LED lemputės užsidega raudona spalva): Užpildykite vandens talpyklą. 

• Jeigu nėra miglos, nors vandens talpykla pripildyta: Pasukite apvalią rankenėlę 3 iki ; Pastatykite oro 

drėkintuvą ant lygios vietos; naudojant švarų šepetėlį išvalykite purkštuvą ir generatorių, pripilkite 

šviežio švaraus geriamo vandens į talpyklą; Nuplaukite prietaisą švariu vandeniu. 

• Baltos kalkių nuosėdos: Įpilkite švaraus vandens ar bent jau 1/2 distiliuoto vandens ir 1/2 šviežio 

vandens iš čiaupo. Jeigu problema nedingo, susisiekite su techninių aptarnavimų centru. 

 

4.1 Priežiūra ir valymas 

• Tuo atveju, jeigu oro drėkintuvas naudojamas kasdien, prietaisą patartina valyti mažiausiai kas tris 

dienas. Taip pat valykite prietaisą prieš ir po ilgo naudojimo. Prieš pradėdami valyti prietaisą įsitikinkite, 

kad jis išjungtas ir maitinimo tinklo kištukas yra atjungtas nuo elektros lizdo. 

• Išimkite vandens talpyklą iš prietaiso ir ją ištuštinkite. 

• Valykite prietaiso išorinę pusę su minkštu, drėgnu audinių, servetėle. 

www.hiperfa
rm

a.lt



• Nenaudokite jokių šiurkščių medžiagų, tokių kaip šveitimo putų  ar kitų valymo priemonių, galinčių 

sugadinti paviršių ir sumažinti atomizacijos efektą. 

• Išskalaukite vandens talpyklą karštu vandeniu, kurio temperatūra būtų didesnė negu 65 laipsniai (> 65 

°C) ar 75% alkoholiu. Purkštukas turi būti valomas alkoholyje suvilgytu audeklu arba iš medvilnės 

pagamintą vatą. Pasirūpinkite, kad į oro drėkintuvo vidų nepatektų jokių skysčių.  

• Ultragarso generatorius yra jautriausias prietaiso komponentas. Reguliariai prižiūrėkite ir valykite.  

• Norėdami nuvalyti kalkes ir purvo daleles nuo miglos išleidimo angos, naudokite švarų šepetėlį. 

Niekada nevalykite ultragarso generatoriaus metaliniais įrankiais. 

• Jeigu kurį laiką neketinate naudotis oro drėkintuvu, ištuštinkite vandens talpyklą. 

• Kalkių nuosėdas galite išvalyti naudodami švelnų valiklį (pvz. citrinos rūgštį).  

• Pasinaudoję prietaisu laikykite jį vėsioje, sausoje vietoje arba originaliame įpakavime. 

• Nuimkite vandens rezervuaro apačioje esantį dangtelį, išvengsite įvorės tarpiklio strigties. 

4.2 Utilizavimas 

 

Šis produktas negali būti utilizuojamas kartu su kitomis buitinėmis atliekomis. Visi vartotojai 

privalo, nepriklausomai nuo to, ar produkto sudėtyje yra nuodingų medžiagų, perduoti 

elektrinius arba elektroninius prietaisus į savivaldybės arba komercinį atliekų surinkimo 

punktą. Šiuose punktuose prietaisai bus utilizuojami pagal visus aplinkosaugos reikalavimus. 

Norėdami gauti daugiau informacijos apie tokio tipo atliekų pašalinimą, kreipkitės į 

savivaldybės instituciją arba pardavėją. 

 
4.3 Specifikacijos 

Pavadinimas ir modelis   MEDISANA oro drėkintuvas UHW  

Maitinimo šaltinis                          220-2240 V~ 50 Hz 

Energijos suvartojimas             32 W 

Vandens talpykla                                          4,5 l   

Purkštuko talpa   maks. 230 ml/val. 

Matmenys (ilgis x plotis x aukštis) apytiksliai 26.5 x 33 x 20 cm 

Svoris                                                 apytiksliai 2025 g 

Gaminio numeris                       60060 

EAN numeris                        4015588 60060 9 

 

 
 

Dėl mūsų nuolatinio produktų tobulinimo politikos mes pasiliekame teisę daryti bet kokius techninius ir 

optinius pakeitimus be įspėjimo. 
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