PRAŠOME ĮDĖMIAI PERSKAITYTI INSTRUKCIJAS PRIEŠ NAUDOJANT ŠĮ PRIETAISĄ..
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ĮSPĖJIMAI IR ATSARGUMO PRIEMONĖS
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Įspėjimai
Naudokite nurodytą maitinimo šaltinį.
Nenaudokite įrenginio drėgnomis rankomis.
Veikimo metu neatjunkite maitinimo šaltinio.
Nerekomenduojama naudoti prailgintuvo.
Nekiškite į įrenginį pirštų, lazdelių ar kitų daiktų.
Esant blogam kvapui, išjunkite įrenginį ir išjunkite maitinimą.
Jei pažeistas maitinimo laidas, jis turi būti pakeistas gamintojo arba jo aptarnavimo agento arba
panašiai kvalifikuoto asmens, kad būtų išvengta pavojaus.
Neuždenkite oro išleidimo angos ir oro įleidimo angos.
Nenaudokite šio prietaiso šalia vonios, dušo ar baseino.
Šis prietaisas nėra skirtas naudoti asmenims (įskaitant vaikus), turintiems mažesnes fizines, jutimo ar
psichines galimybes, arba patirties ir žinių trūkumo, išskyrus atvejus, kai asmeniui, atsakingam už jų
saugumą, jiems buvo suteikta priežiūra ar nurodymai dėl prietaiso naudojimo .
Vaikai turi būti prižiūrimi, kad būtų užtikrinta, jog jie nežais su prietaisu.

2. Pranešimai:
 Nenaudokite įrenginio šalia degių ar sprogių medžiagų.
 Laikykite įrenginį bent 1 m atstumu nuo televizoriaus ar radijo.
 Norėdami išjungti prietaisą iš maitinimo lizdo, netraukite jo už laido.
 Ištuštinkite vandens rezervuarą ir ištraukite maitinimo šaltinį, prieš įdėdami įrenginį į saugyklą.
 Nevalykite įrenginio naudodami vandenį ar cheminį valiklį.
 Išjunkite įrenginį, atjunkite maitinimą ir po to naudokite sausą skudurėlį.
 Negalima purtyti ar daužyti įrenginio.
 Į prietaisą nedėkite jokių daiktų, purškimo insekticidų ar cheminių valiklių.
 Negalima užblokuoti vėjo įėjimo ir išėjimo angų.
 Jei įrenginys nebus naudojamas ilgai, atjunkite maitinimo šaltinį.

FUNKCIJOS
●
●
●
●
●
●

3-in-1 funkcijos: aušintuvas, oro valytuvas ir drėkintuvas.
Oro išvalymas pašalinant dulkes ir nemalonius kvapus.
Įpilkite ledinio vandens į vandens baką, kad pasiektumėte papildomą vėsinimą, iki 3-5 ° C.
Energijos efektyvumas ir mažas energijos suvartojimas.
Vandens bakas tiekia drėgmę, apsaugančią odą nuo išsausėjimo.
Nailono filtrai gali būti keičiami pasirinktinai.
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Valdymo skydas
Vertikalus sparnas
Horizontalus sparnas
Vandens lygio indikatorius
Ratukas
Rankena
Filtro rėmas
Dugno vandens rezervuaras
Vandens rezervuaro rankena
Elektros laidas
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VLDYMO SKYDO FUNKCIJOS

VALDYMO SKYDO FUNKCIJOS
Primiausia įjunkite įrenginį
1.
1
2
3

Laikmatis:
Laikmačio sukimas „1“ padėtyje, mašina yra nepertraukiamos galios.
Laikmačio sukimas „0“ padėtyje, mašina yra išjungta.
Laikmačio rankenėlė į „0-120“, mašina veikia įjungtoje būsenoje, laiko trukmė yra 0-120
minučių.

2. Laikmačio mygtukas „1“ arba laiko būsenoje, paspauskite „WIND“ mygtuką, kad
valdytumėte vėjo funkcijas.
3. Laikmačio mygtukas „1“ arba laiko būsenoje, paspauskite „COOL“ mygtuką, norėdami
kontroliuoti šaldymo funkcijos atidarymą ir sustabdymą.
Pastaba: Prieš naudodami COOL režimą, į vandens rezervuarą įpilkite švaraus vandens ir
stebėkite vandens lygį per permatomą langą, kad valdytumėte vandens lygį. Atkreipkite
dėmesį, kad drenažo kamštis turi būti sandariai uždarytas.
Neišleiskite vandens į variklį ir kitus elektrinius komponentus, kad nebūtų pažeistas
produktas. Vandenį pripildykite iki lygio.
Būtinai naudokite švarų vandenį.
4. Laikmačio mygtukas „1“, paspausdami „LO“ mygtuką nustatysite žemą vėjo greitį, pagal
„MI“ mygtuką į didelio greičio vėją, sustabdymo mygtuku sustabdyti orą.
5. ANIONAS: Mašina su anijonine funkcija, „1“ arba laiko būsena, anijonų funkcija automatiškai
atidaroma.
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NUSTATYMO INSTRUKCIJA
VALYMAS IR FILTRO KEITIMAS
Filtras jau sumontuotas. Tačiau filtras turi būti valomas arba pakeistas po tam tikro laiko. Jį
turėtų valdyti techniniai darbuotojai arba kreiptis į vietinį platintoją. Šis metodas yra paminėtas
toliau.
1. Laikykite filtrą iki plokščios padėties su jėga į galinę pusę, kad pašalinti filtrus.
2. Išimkite filtrą iš filtro rėmo. Valykite jei filtras yra tikrai purvinas. Įmerkite jį į natūralaus ploviklio
tirpalą, kad nuplautumėte.
3. Švelniai įdėkite išvalytą arba naujai pakeistą filtrą į tinkamą padėtį.
Pastaba:
1. Filtras gali būti naudojamas vienerius metus, jei atsiranda žala, filtras turi būti nedelsiant
pakeistas.
2. Įrenginys iš gamyklos yra su nailono tinkleliu.

Atidarykite vandens baką, įpilkite vandens ir ledo į vandens baką
Atidarykite vandens baką, įpilkite ledo ar vandens į vandens baką.
Filtra
s

Kaip išvalyti filtrą:
Nuimkite filtrą, išimkite nešvarų filtrą ir išvalykite jį (jį galima valyti vandeniu). Jei jis yra sausas,
įdiekite jį pagal direktyvą.
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SVARBIOS PASTABOS
1. Neuždenkite oro išleidimo angos, kai naudojate įrenginį.
2. Naudokite tik patalpose.
3. Jei reikia perkelti įrenginį po vandens įpylimo, švelniai sukite į reikiamą padėtį ir aktyvinkite
ratukų laikiklį.
4. Įrenginys yra saugus ir patikimas, jei maitinimo lizdas yra įžemintas.
5. Valykite filtrą kas 20–30 dienų, kad optimaliai veiktų, nuimdami varžtą prie šildytuvo galo ir
švelniai nuplaukite filtrą švariame vandenyje.
6. Visada įsitikinkite, kad įrenginyje yra vandens, kai jis naudojamas aušinimui.
7. Jei pažeistas maitinimo laidas, kreipkitės pagalbos į prekybos agentą.

TECHNINIAI DUOMENYS
Modelis
Įtampa
Nominali galia (aušinimas)
Elektros apsaugos klasė

GZ-54
AC220-240 V/50 Hz
70 W
II

Oro srauto tūris

250m3 /h

Grynasis svoris

5 kg

Vandens bakas
Išmatavimai (IXPXA)

4l
324×200×634 mm
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PANAUDOTŲ ELEKTROS IR ELEKTRONINIŲ ĮRENGINIŲ IŠMETIMAS

Šis simbolis ant gaminių ar originalių dokumentų reiškia, kad naudojami elektriniai ar elektroniniai produktai
neturi būti išmetami prie įprastinių komunalinių atliekų. Siekiant tinkamai pašalinti, atnaujinti ir perdirbti šiuos
prietaisus reikia pristatyti į nustatytus surinkimo punktus. Arba, kai kuriose Europos Sąjungos valstybėse ar
kitose Europos šalyse galite grąžinti prietaisus vietiniam mažmenininkui perkant lygiavertį naują prietaisą.
Tinkamas šio produkto šalinimas padeda taupyti vertingus gamtos išteklius ir apsaugo nuo galimo neigiamo
poveikio aplinkai ir žmonių sveikatai, kurie gali atsirasti dėl netinkamo atliekų šalinimo. Dėl išsamesnės
informacijos kreipkitės į vietos valdžios institucijas ar surinkimo centrą. Pagal nacionalines taisykles gali būti
skiriamos nuobaudos už netinkamą šios rūšies atliekų šalinimą.
Europos Sąjungos valstybių verslo subjektams
Jei norite išmesti elektros ar elektroninius prietaisus, kreipkitės į mažmenininką ar tiekėją dėl reikalingos
informacijos.
Išmetimas kitose Europos Sąjungos šalyse
Šis simbolis galioja Europos Sąjungoje. Jei norite išmesti šį produktą, kreipkitės į vietinę tarnybą ar
teiraukitės mažmenininko reikalingos informacijos apie tinkamą išmetimo būdą.

