Oro valytuvas

Airvax
Naudojimosi instrukcija

Būtina perskaityti šią instrukciją prieš pradedant naudotis prietaisu. Saugokite instrukciją ateičiai.
Naudojant prietaisą ne pagal instrukciją nemokamas garantinis aptarnavimas nebus suteikiamas.

Dėkojame Jums pasirinkus Meaco produktą, mes tai vertiname.
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Oro valytuvo aprašymas
Oro įtraukimas
Viršaus dangtis
Filtro užterštumo
stebėjimo laukelis
Filtras (SEFF)

Valdymo mygtukas
Nuotolinio valdymo
pulto sensorius

El. kištuko
jungtis

Oro išpūtimas

Nuotolinis
valdymo pultas

Instrukcija

Ličio baterija
(CR2025)
Adapteris (1.0 A)
AC 110-240V/DC12V AC-DC

Airvax oro valytuvą

Padėkite Airvax ant lygaus
paviršiaus, toliau nuo kitų daiktų

Įstatykite bateriją neigiamu
poliu žemyn

Uždarykite baterijos laikiklį
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Ištraukite baterijos laikiklį iš
nuotolinio valdymo pulto

Įjunkite Airvax naudodamiesi nuotolinio
valdymo pultu arba įjungimo/išjungimo
mygtuku

Saugumo reikalavimai
PRIEŠ NAUDOJANT PRIETAISĄ, BŪTINA ATIDŽIAI PERSKAITYTI VISĄ INSTRUKCIJĄ.
Gedimo atveju galiojant garantijai oro valytuvą sutaisysime arba pakeisime nauju, todėl būtina išsaugoti
pakuotę ir laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Norėdami išmesti pakuotę, atiduokite ją perdirbti.
DĖMESIO – Šis prietaisas skirtas naudoti tik namuose. Gamintojas nerekomenduoja jo naudoti kitur, nes
tai gali sukelti gaisro, elektros smūgio ir kitokios žalos asmeniui ar turtui pavojų. Naudojant elektros
prietaisus, turi būti laikomasi pagrindinių atsargos priemonių:
1. Prietaiso nenaudokite esant pažeistam laidui ar kištukui, blogai veikiant, numetus ar kitaip jį pažeidus.
Grąžinkite įgaliotam aptarnavimo centrui patikrinti ir suremontuoti.
2. Norėdami išvengti gedimų, prietaisą laikykite ant plokščio, stabilaus paviršiaus vertikalioje padėtyje.
3. Prieš naudodami prietaisą patikrinkite, ar namų įtampa sutampa su prietaiso nustatyta įtampa.
4. Prietaisą galima naudoti oro temperatūrai esant nuo -10 iki 70 °C.
5. Įsitikinkite, kad oro išėjimo ir įėjimo angos nėra uždengtos. Audiniai ir medžiagos gali tapti purvinais,
jeigu jie bus laikomi šalia oro valytuvo.
6. Prietaiso nelaikykite arti užuolaidų ar kitų daiktų (minimalus atstumas – 2 m.).
7. Niekada nenešiokite oro valytuvo laikydami jį už viršutinės dangčio dalies.
8. Ant prietaiso nieko nedėkite ir jo neuždenkite kol veikia.
9. Prietaisas skirtas naudoti TIK namuose ar biure; jo negalima naudoti komerciniais, pramoniniais
tikslais ar lauke.
10. Norėdami apsisaugoti nuo elektros smūgio, prietaiso, kištuko ar laido nemerkite į vandenį ir
nepurkškite jokiais skysčiais.
11. Prietaiso negalima ištraukti iš maitinimo lizdo prieš tai jo neišjungus, nes tai gali jį pažeisti.
12. Jeigu prietaiso nenaudojate ar norite pajudinti, ištraukite iš maitinimo lizdo. Norėdami tai padaryti,
suimkite kištuką ir ištraukite iš elektros lizdo. Netraukite už laido.
13. Niekada nenaudokite prietaiso patalpoje, kurios ore gali būti aliejaus ingredientų, tokių kaip kepimo
aliejus, nes prietaiso paviršius gali įskilti.
14. Naudojant prietaisą šalia vaikų ar gyvūnų, būtina atidi priežiūra.
15. Nekiškite laido po kilimine danga ar kitais kilimėliais. Laidą laikykite ten, kur jis nekliudytų vaikščioti.
16. Prietaiso nenaudokite ir nelaikykite tiesioginiuose saulės spinduliuose.
17. Prietaisą gali taisyti tik kvalifikuotas mechanikas. Prietaisą sutaisius nekvalifikuotam asmeniui, kyla
žalos prietaisui, asmeniui ar jo turtui pavojus, o garantija tampa negaliojančia.
18. Jeigu įmanoma, venkite naudoti ilgintuvo kabelį, nes jis gali perkaisti ir sukelti gaisro pavojų.
Ilginamąjį laidą naudokite tik įsitikinę, kad jis geros būklės.
19. Nebandykite plauti oro valytuvo filtro vandeniu. Tai gali pažeisti filtrą dėl ko suprastės jo oro valymo
savybės.
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Valdymas
Pastatykite oro valytuvą ant lygaus ir stabilaus paviršiaus taip, kad aplinkiniai daiktai neužstotų jo oro
srauto.
Oro valytuvo valdymas mygtuku esančiu prietaise.
Mygtuko paspaudimas

Režimas

Veiksmas

Vieną kartą

Normalus režimas

Oro valytuvas įsijungia ir ventiliatorius veikia vidutiniu greičiu.

Du kartus

Greitas režimas

Oro valytuvo ventiliatorius veikia maksimaliu greičiu.

Tris kartus

Tylus režimas

Oro valytuvo ventiliatorius veikia lėtu greičiu.

Keturis kartus

Išjungimas

Oro valytuvas išsijungia

Oro valytuvo valdymas nuotoliniu pultu.

Įjungimas/išjungimas – pirmu paspaudimu įjungsite prietaisą, antru paspaudimu
išjungsite prietaisą.
Greitas ventiliatoriaus režimas – prietaisas veiks maksimaliu ventiliatoriaus greičiu

Vidutinis ventiliatoriaus režimas – prietaisas veiks vidutiniu ventiliatoriaus greičiu

Lėtas ventiliatoriaus režimas – prietaisas veiks lėtu ventiliatoriaus greičiu
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Filtro priežiūra ir valymas
Neuostykite filtro ir venkite, kad filtras susiliestu su jūsų oda.
NEPLAUKITE FILTRO! Valydami naudokitės dulkių siurbliu remdamiesi instrukcijomis žemiau.
Norint apsisaugoti nuo purvo ir apnašų ant prietaiso korpuso, valykite jį kuo galima dažniau naudodami
minkštą, drėgną šluostę. Norėdami nuvalyti jau sukietėjusias apnašas naudokitės minkšta, šiltame
vandenyje išmirkyta ir išgręžta šluoste.
Nenaudokite jokių kitų medžiagų išskyrus šiek tiek drėgną ir minkštą šluostę valydami Airvax korpusą.
Laikykite Airvax oro valytuvą sausoje patalpoje, kuo toliau nuo perteklinės drėgmės.

Jeigu pažvelgę pro filtro Išjunkite oro valytuvą ir
apžiūros langelį matote, ištraukite
jo
elektros
kad filtras purvinas, galite kištuką iš lizdo.
jį išvalyti.

Nuimkite oro valytuvo Naudokitės dulkiu siurbliu
viršutinę dalį sukdami ją norėdami pašalinti dulkes
pagal
paveikslėlyje nuo filtro.
parodytas rodykles.
Filtro keitimo grafikas

Airvax oro valytuvo filtrą galima naudoti po to kai jį
išvalota pasinaudodami dulkių siurbliu. Šis procesas gali
būti kartojamas keletą kartų, tačiau po kurio laiko filtras
taps labai purvinu ir reikės jį pakeisti. Filtrą galima keisti
Uždėkite atgal viršutinę Įjunkite elektros kištuką į mažiausiai vieną kartą per 3 metus.
oro valytuvo dalį sukdami lizdą ir vėl galite įjungti
pagal parodytas rodykles, prietaisą.
kol jis tinkamai įsistatys į
vietą.

Niekada nenaudokite oro valytuvo be oro filtro!
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Laikymas
Jeigu prietaisas nebus naudojamas ilgą laiko tarpą, atlikite toliau nurodytus veiksmus:
1. Ištraukite kištuką iš maitinimo lizdo.
2. Išvalykite oro filtrą.
3. Prietaisą padėkite vietoje, kur nesikaupia dulkės ir nepasiekia saulės spinduliai. Geriausia uždengti
plastiko lakštu.

Problemos ir jų sprendimo būdai
Problema
Prietaisas neveikia

Priežąstis
Prietaisas neįjungtas į elektros lizdą.

Sprendimas
Įjunkite prietaisą.

Neveikia nuotolinio

Baterija yra visiškai išsikrovusi.

Pakeiskite bateriją nauja (CR2025)

Filtras yra užsiteršęs

Išvalykite filtrą

valdymo pultas
Oro valytuvas veikia garsiai

Techninės specifikacijos
Modelis

Meaco Airvax 33x2 oro valytuvas

El. įtampa

Įvestis: AC 100~240V / 50~60HZ
Išvestis: DC 12V / 1.0A

Ventiliatoriaus greičio režimai

Didelis

Vidutinis

Žemas

Energijos sąnaudos

5,1W

3,9W

2,9W

Oro srautas (m3/min)

31,4

24,4

16,1

Skirta patalpoms iki

25 m2

Maitinimo laido ilgis

1,8 m

Išmatavimai

177 x 177 x 292 mm

Svoris

1,7 Kg

Elektros produktų atliekos neturėtų būti šalinamos kartu su buitinėmis atliekomis.
Jeigu yra toks atliekų surinkimo punktas, atiduokite produktą perdirbimui.
Dėl prietaiso perdirbimo, pasitarkite su savo vietos valdžios institucijomis ar
mažmeniniais pardavėjais.
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