
Oro drėkintuvas Medisana AH 670 

1. Sukama ventiliacijos anga 

2. Plastikinis gaubtas 

3. Vandens talpykla 

4. Talpyklos dangtis su vožtuvu 

5. Maitinimo laidas 

6. Orlaidė 

7. Talpykla  

8. Aromatas 

9. Filtras 

10. LED švieselė 

11. Pagrindas 

12. Valdymo mygtukai (3 mygtukai) 

13.Infraraudonųjų spindulių jutiklis 

14. Infraraudonųjų spindulių šviesos diodas 

15. Pasirinkite purkštuvo lygį 

16. Apšvietimas: Įjunkite / išjunkite arba sugedus 

17. Pasirinkite purkštuvo išjungimo laiką 

18. Pasirinkite apšvietimo išjungimo laiką 
19.  Įjunkite / išjunkite prietaisą 

20. Ultragarsinis keitiklis 
 

 

Maitinimo šaltinis 

• Prieš prijungdami prietaisą prie maitinimo šaltinio, įsitikinkite, kad maitinimo įtampa, nurodyta ant duomenų lentelės, yra suderinama su jūsų tinklo 
maitinimo šaltiniu. 

• Maitinimo kištuką prijunkite tik prie elektros lizdo, kai prietaisas yra išjungtas. 

• Niekada nešiokite, netraukite ir nekreipkite prietaiso į elektros laidą ir nespauskite kabelio. 

• Prijunkite tinklo kabelį, kad išvengtumėte kritimo pavojaus. 

• Nelieskite maitinimo kištuko, kai stovite vandenyje ir visada laikykite kištuką sausomis rankomis. 

• Jei šio prietaiso maitinimo kabelis yra pažeistas, jį reikia pakeisti specialiu elektros kabeliu, kurį galima įsigyti iš gamintojo ar jo klientų aptarnavimo 
tarnybos. 

Naudojimas: 

• Šį prietaisą gali naudoti vaikai nuo 8 metų ir vyresni asmenys, taip pat asmenys, turintys mažesnes fizines, jutimo ar psichines galimybes, jei jie buvo 
saugiai prižiūrimi arba instruktuojami dėl prietaiso naudojimo ir suprasdami pavojų. 

• Vaikams draudžiama žaisti su prietaisu. 

• Esant alerginiam kvėpavimo sutrikimui, prieš pradėdami vartoti prietaisą, pasitarkite su gydytoju. 
 
Atkreipkite dėmesį, ypač dėl elektros įrangos: 

Naudokite tik uždarose patalpose. 

• Nenaudokite prietaiso, jei jis arba maitinimo kabelis yra išjungtas, jei jis tinkamai neveikia arba jis buvo nuleistas arba nukritęs į vandenį. 

• Laikykite prietaisą ir jo maitinimo kabelį nuo karštų paviršių. 

• Jei maitinimo kabelis yra pažeistas, jį gali pakeisti tik „MEDISANA“, įgaliotasis atstovas arba kvalifikuotas personalas. Kad būtų išvengta pavojaus, 
prietaisą visada nusiųskite į techninės priežiūros centrą. 

Prietaiso valdymas 

• Prietaisas neskirtas komerciniam naudojimui. 

• Prietaisą naudokite tik pagal paskirtį, kaip nurodyta naudojimo instrukcijoje. Jei piktnaudžiaujama, visos garantijos teisės netenka galios. 

• Laikykite gyvūnams nepasiekiamoje vietoje. 

• Laikykite prietaisą ant tvirtų lentynų, grindų, kurios nėra jautrios drėgmei. 

• Kad išvengtumėte trikdžiu, rekomenduojame prietaisą laikyti  2 metrų atstumu nuo televizoriaus ar radio įrenginių. 

• Neimkite rankomis prietaiso jei jis įkrito į vandenį. Skubiai išjunkite jį iš maitinio lizdo. 

• Nenaudokite prietaiso, jei vandens rezervuaras yra tuščias arba juose nėra pakankamai skysčių. Vanduo bako viduje neturi būti užšaldytas ar karštas. 

• Niekada neužblokuokite rūko ar oro išleidimo angos. 

• Niekada neužblokuokite oro įleidimo angos apačioje. 

• Veždami, pildant ir ištuštindami vandens baką, visada įsitikinkite, kad įrenginys išjungtas ir ištrauktas iš lizdo. 

• Niekada nedėkite metalinių detalių į įrenginio vidų. 



• Po naudojimo išjunkite visas funkcijas ir ištraukite kištuką iš elektros tinklo. 
Laikymas ir valymas 

• Prietaisą galite valyti patys. Jei prietaiso veikimo sutrikimas pats nepašalina, nes dėl to visos garantijos teisės baigiasi automatiškai. Kreipkitės į savo 
specialisto atstovą ir atlikite MEDISANA tarnybos atliktus remonto darbus. 

• Vaikai negali naudotis prietaisu be suaugusių priežiūros. 

• Neardykite prietaiso patys. 

• Nevalykite ultragarso keitiklio. 

• Saugokite kad prietaisas nepatektų į vandenį, nuo dulkių. Tačiau jeigu vanduo prasiskverbtų į įrenginio vidų, nedelsiant ištraukite prietaisą iš maitinimo 
lizdo. 

• Laikykite sausoje vietoje. 

• Jei vanduo nėra keičiamas ir vandens rezervuaras nėra kruopščiai reguliariai valomas, mikroorganizmai gali išaugti vandens rezervuare ir patekti į 
aplinkos orą, o tai yra rimtas pavojus sveikatai. 

Naudinga informacija 

• Pirmiausia patikrinkite ar nėra pažeistas. Kilus abejonėms, nenaudokite prietaiso ir kreipkitės į savo tiekėją arba savo aptarnavimo centrą. 
Įtraukiamos šios dalys:  
 1 MEDISANA oro drėkintuvas AH 670, įskaitant. nuotolinio valdymo pultas •  
 1 naudojimo instrukcija 
 

Pakuotę galima pakartotinai naudoti arba perdirbti. Atitinkamai pašalinkite bet kokią nebenaudojamą pakavimo medžiagą. Jei išpakavimo metu 
pastebite kokių nors transportavimo pažeidimų, nedelsdami kreipkitės į savo tiekėją. 

 
ĮSPĖJIMAS Įsitikinkite, kad polietileno pakuotė yra neprieinama vaikams! Uždusimo pavojus! 
Ultragarso technologija  

Labai sausas oras didina jautrumą infekcijoms ir kvėpavimo takų ligoms ir sukelia nuovargį ir koncentracijos stoką. Sveikas oras turėtų turėti santykinį oro drėgnumą 
nuo 40 iki 55%. Ramioje, energiją taupančioje asmeninio drėkintuvo ultragarso technologijoje virpesiai konvertuoja vandenį į smulkų rūką, kuris padidina oro 
drėgnumą. Tai pagerina oro kokybę ir neleidžia gleivinėms bei odai išdžiūti. 
 

ATSARGIAI Per intensyvus darbas gali prisotinti kambarį drėgme, kuri gali paveikti kambario sienas, langus ir daiktus. Todėl reguliariai naudokite 
higrometrą, kad patikrintumėte, ar santykinis oro drėgnumas neviršija 55%. 
Aparato veikimas 
ATSARGIAI Įsitikinkite, kad „MEDISANA“ oro drėkintuvas yra naudojamas ant vandeniui atsparaus paviršiaus bei negali apsiversti. Visų pirma, dirbant 
su mineralizuotu vandeniu, gali susidaryti kondensacija / likučiai. Įsitikinkite, kad išduodamas rūkas nėra nukreiptas į elektroninius prietaisus, baldus 
ar sienas. 

Vandens bako užpildymas 
Prieš įjungdami prietaisą pirmą kartą, palikite jį pusvalandį kambario temperatūroje. 

1. Nuimkite plastikinį dangtelį ir vandens bakelį nuo pagrindo; 
2. Pasukite vandens baką į apačią ir pasukite bakelio dangtį prieš laikrodžio rodyklę ir nuimkite; 
3. Vandens bakas pripildomas šviežiu geriamu vandeniu arba distiliuotu vandeniu. Maksimali talpa maždaug. 1,8 l. 
4. Jei norite naudoti vandenyje tirpaus aromato esmę, įpilkite 5 lašelius aliejaus visiškai užpildytame vandens 

rezervuare arba ant aromato skyriuje esančio vilnos. Jei pridedate aromatinio aliejaus prie vandens rezervuaro, 
nuosėdos gali susidaryti prietaiso naudojimo metu. Aromatinės esencijos yra komerciškai prieinamos. Laikykitės 
gamintojo instrukcijų. 

5. Užsukite bako dangtį, ant sriegio ir įdėkite vandens baką į prietaisą. Kai bakas yra teisingai išdėstytas, kaištis 
užspaudžia bako dangčio vožtuvą į viršų. 

6. Dabar bako kamera užpildo vandeniu. Padėkite plastikinį dangtelį ant vandens bako ant pagrindo. Įkiškite 
maitinimo kištuką į sieninį lizdą. 

Baterijos keitimas nuotoliniame valdymo pultelyje 
Prieš naudodami prietaisą, turite išimti izoliacinę foliją iš nuotolinio 
valdymo pulto akumuliatoriaus skyriuje. Jei oro drėkintuvas nebeatitinka 
nuotolinio valdymo pulto, bateriją reikia pakeisti. Paspauskite fiksatoriaus 
fiksatorių rodyklės kryptimi ir ištraukite akumuliatoriaus laikiklį. Pakeiskite 
naudotą akumuliatorių nauja (CR 2025 ličio baterija). Įsitikinkite, kad 
poliškumas yra teisingas („+“ į viršų). Įstumkite akumuliatoriaus laikiklį 
atgal, kol jis užsifiksuos. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Įspėjimas! Informacija apie akumuliatorių 

• Neišardykite baterijų 

• Prieš įdėdami akumuliatorių, jei reikia, išvalykite akumuliatorių ir prietaiso kontaktus! 

• Iš karto iš prietaiso išimkite iškrautas baterijas 

• Padidėjęs nuotėkio pavojus, venkite sąlyčio su oda, akimis ir gleivinėmis! Jei akumuliatoriaus rūgštis liečiasi su bet kuria iš šių dalių, skalaujamą vietą 
plaukite gausiu gėlo vandens kiekiu ir nedelsiant kreipkitės į gydytoją! 

• Jei baterijas nurijote, nedelsiant kreipkitės į gydytoją. 

• Baterijas keiskite tik į tos pačios rūšies baterijas. 

• Tinkamai įdėkite baterijas, laikydamiesi poliškumo. 

• Baterijų laikymo vietą laikykite sandariai. 

• Išimkite iš prietaiso baterijas, jei juo bus ilgą laiką nesinaudojama. 

• Baterijas laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje. 

• Nemėginkite baterijų įkrauti. Yra sprogimo galimybė. 

• Saugokite nuo trumpo jungimo. Galimas sprogimas. 

• Nemeskite baterijų į ugnį. Galimas sprogimas. 



• Nenaudojamus akumuliatorius/baterijas laikykite toliau nuo kitų metalinių daiktų, kad nebūtų trumpo jungimo. 
Naudojimas 

1. Trumpai paspauskite mygtuką , kad įjungtumėte purkštuvą ir apšvietimą. Apšvietimas ir purkštuvas įsijungs aukščiausiu galios lygiu. 
2. Pakeiskite išorinio arba vidinio apskritimo ventiliacijos angos padėtį, kad nustatytumėte ar sureguliuokite rūko išėjimo kryptį ir aukštį. 

3. Prietaiso  mygtukas  mygtukas  nuotolinio valdymo pulte turi tokią funkciją: 
Paspaudus x1 aukštas purškimo lygis (šviečia HI indikatoriaus lemputė) = gamina daug rūko / purškiklio pastovaus veikimo metu 
Paspaudus x2 žemas purškimo lygis (šviečia LO indikatorius) = pastovaus veikimo metu susidaro nedidelis rūkas / purškiklis. 
Paspaudus x3 išjungsite purškimą. 

4. Purškimo metu trumpai paspauskite  mygtuką  ant prietaiso. MIST laikmačio mygtukas  nuotolinio valdymo pulte, kad po tam tikro laiko (1, 
2 ar 4 valandų) automatiškai išjungtų purkštuvas. 

5. Trumpai paspauskite prietaiso mygtuką . LED šviesos mygtukas  nuotolinio valdymo pulte, kad įjungtumėte LED apšvietimą: 
Paspaudus x1- ryški šviesa 
Paspaudus x2- vidutinis apšvitimas 
Paspaudus x3- švelnus apšvietimas 
Paspaudus x4- išjungsite apšvietimą 

6. Aktyvaus šviesos diodų apšvietimo metu paspauskite nuotolinio valdymo pulto LED LIGHT TIMER mygtuką  tiek kartų, kiek reikia, kad apšvietimas 
išjungtų automatiškai po tam tikro laiko (1, 2 ar 4 valandos). 

7. Dar kartą paspauskite mygtuką , kad išjungtumėte purkštuvą ir apšvietimą. 
Po naudojimo 

1. Ištraukite kištuką iš maitinimo lizdo. 
2. Nuimkite plastikinį dangtelį ir vandens baką. Išpilkite likusį vandenį. Bakas turi būti išplaunamas gėlu vandeniu. 
3. Jei reikia vandens bakelį, dangtį  nusausinkite sausa šluoste. 
4. Jei ilgą laiką nenaudosite prietaiso: Taip pat nuleiskite išleiskite bet kokį likutinį vandenį .ATSARGIAI! Vanduo neturi patekti į orą ! Galite pašalinti vandenį 

su minkštu sugeriančiu audiniu, kad pašalintumėte viduje esančią drėgmę. 
Gedimai ir jų pašalinimas 

• Įjungus prietaisą ir jo naudojimo metu, prietaisas pypsi pakartotinai: Užpildykite vandens baką 

• Neįprastas kvapas: Užterštas arba sustingęs vanduo, išvalykite rezervuarą ir pripildykite gėlo vandens. 

• Neįprastas triukšmas: nepakankamas vandens kiekis bake, užpildykite vandeniu / prietaisu nėra ant kieto paviršiaus, ant stabilaus ir lygaus 
paviršiaus. 

Jei gedimas negali būti pašalintas naudojant aprašytą metodą, kreipkitės į savo techninės priežiūros centrą. 
Valymas ir priežiūra 

• Kasdienio naudojimo metu rekomenduojama įrenginį kruopščiai valyti bent kas tris dienas. Taip pat išvalykite prietaisą prieš ir po ilgo saugojimo 
laikotarpio. 

• Prieš valydami prietaisą, įsitikinkite, kad jis išjungtas ir maitinimo kištukas ištrauktas iš lizdo. 

• Išimkite vandens baką iš prietaiso ir ištuštinkite. 

• Išvalykite įrenginio išorę minkštu, drėgnu skudurėliu 

• Valymui nenaudokite jokių agresyvių medžiagų, tokių kaip šveitimo milteliai ar kiti plovikliai, nes jie gali pažeisti paviršius ir sumažinti purškimo efektą. 

• Galite išplauti vandens rezervuarą karštu vandeniu (> 65 ° C) arba alkoholiu, kuriame yra ne mažiau kaip 75 proc. Purškimo kamera turi būti išvalyta 
alkoholiu išteptomis medžiagomis ir medvilnės pumpurais. Pasirūpinkite, kad į drėkintuvą nepatektų vandens. 

• Ultragarsinis keitiklis  yra jautriausias prietaiso komponentas. Svarbu, kad jis būtų švarus ir tvarkomas atsargiai. Naudokite pvz. valymo šepečiu, kad 
pašalintumėte visas liekanas ir nešvarumus. Niekada nuvalykite ultragarso generatorių naudojant metalinius daiktus. 

• Jei nenorite ilgesnį laiką naudoti įrenginio, iš rezervuaro ištuštinkite visą likusią vandenį ir nuvalykite įrenginį. 

• Laikykite įrenginį vėsioje, sausoje vietoje, pageidautina, originalioje pakuotėje 

• Nuimkite dangtelį nuo vandens rezervuaro apačios ir laikykite atskirai, kad nesusidėvėtų tarpiklis. 
Filtro valymas 

1. Filtrą  nuplaukite šiltu, tekančiu vandeniu. 
2. Tada kruopščiai jį nusausinkite ir įdėkite į pagrindą 

 
 
 
 
 
 
 
 
Nuosėdų šalinimas 
Bet kokios kalkių nuosėdos gali būti pašalintos naudojant kalkių šalinimo priemonę (citrinos rūgštį). 

1. Nuimkite filtra 
2. Naudokite drėkintuvą pagal gaminotjo nurodytas instrukcijas. 
3. Ipilkite šiek tiek priemonės į rezervuarą ir palikite trumpam, kad priemonė pradėtų veikti. 
4. Išskalaukite vandeniu ir keletą kartų nuplaukite švariu vandeniu. ATSARGIAI! Vanduo neturi patekti į orą ! Atkreipkite dėmesį, kad prietaiso viduje 

nebebūtų kalkių šalinimo priemonės likučių. 
Utilizavimas 
 

Šio produkto negalima išmesti kartu su buitinėmis atliekomis. Visi naudotojai privalo pateikti visus elektros ar elektroninius prietaisus, 
neatsižvelgiant į tai, ar jie turi toksiškų medžiagų, savivaldybės ar komercinėje surinkimo vietoje, kad juos būtų galima pašalinti aplinkai priimtinu 
būdu. Dėl informacijos apie šalinimą kreipkitės į savo savivaldybės instituciją ar pardavėją. Prieš pašalindami prietaisą / įrenginį, išimkite bateriją. 
Neišmeskite senų baterijų į buitines atliekas, bet į akumuliatoriaus surinkimo punktą perdirbimo vietoje arba parduotuvėje. 
Aprato techniniai parametria 

Pavadinimas/modelis MEDISANA  Air humidifier AH 670 (MEDISANA oro drėkintuvas AH 670) 

Maitinimo šaltinis 220-240V~   50/60Hz 

Galia 35 W 



Vandens bakelis/rezervuaras 1,8 l. 

Purkštuvo pajėgumas Max. 200 ml/h 

Naudojimo laikas Vieno scenso metu max. 9 h. 

Išmatavimai  18 x 18 x 30.3 cm 

Svoris  Max 1,3 kg 

Kabelio ilgis 150 cm 

Laikymo sąlygos Laikyti švarų ir sausosje aplinkoje. + 10 ° C iki + 40 ° C temperatūroje 

Prietaiso numeris 60054 

Barkodas 40 15588 60054 8 

Priedų dalys  Pakaitinis filtras, prekės numeris 6005ų; barodas  40 15588 60057 9 

Laikydamiesi nuolatinės produktų tobulinimo politikos, pasiliekame teisę keisti techninius ir dizaino pakeitimus be įspėjimo. Dabartinę šio 
vadovo versiją rasite www.medisana.com 
 
 

Garantija ir remonto sąlygos 
Jei reikalavimas pateikiamas pagal garantiją, kreipkitės į savo tiekėją ar aptarnavimo centrą. Jei norite grąžinti prekę, prašome pridėti savo pirkimo kvito kopiją ir 
nurodyti, koks yra trūkumas. Taikomos šios garantijos sąlygos: 

• MEDISANA produktų garantinis laikotarpis yra treji metai nuo pirkimo datos. Garantijos reikalavimo atveju pirkimo data turi būti patvirtinta pardavimo 
kvito arba sąskaitos faktūros. 

• Medžiagos ar darbo defektai bus pataisyti nemokamai per garantinį laikotarpį. 

• Garantijos metu atliekami remonto darbai nepratęsia nei vieneto, nei atsarginių dalių garantinio laikotarpio. 

• Garantija netaikoma: a. Visa žala, atsiradusi dėl netinkamo apdorojimo, pvz. vartotojo instrukcijų nesilaikymas. b. Visa žala, atsiradusi dėl kliento ar 
nesankcionuotų trečiųjų šalių remonto ar klastojimo. c. Pažeidimai, atsiradę vežant iš gamintojo pas vartotoją arba vežant į techninės priežiūros centrą. 
d. Priedai, kuriems būdingas normalus nusidėvėjimas 

• Atsakomybė už tiesioginius ar netiesioginius nuostolius, atsiradusius dėl padalinio, neįtraukiama, net jei vieneto žala yra pripažįstama kaip garantija. 

 


