Clean Air Optima Luxery ioniseerijaga
tornventilaator CA-405
Kasutusjuhend

Lugege see juhend enne tornvenilaatori kasutamise alustamist hoolikalt läbi
ja hoidke see alles.
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Täname, et ostsite uuendusliku Clean Air Optima Luxery ioniseerijaga tornventilaatori CA405. Loodame, et see tõhus ja energiasäästlik toode varustab teid palju aastaid tervisliku
siseõhuga.
Tegu on elektriseadmega, mille kasutamisel tuleb järgida ohutusnõudeid. Kasutamisel kehtivad
ohutusnõuded on kirjas käesolevas juhendis. Nende eesmärk on vältida kehavigastusi ja seadme
kahjustamist.
Vähemalt 8-aastased lapsed, füüsilise, taju- või vaimupuudega inimesed ning vajalike kogemuste
või teadmisteta inimesed võivad seadet kasutada ainult vastutava isiku järelevalvel või pärast
põhjalikku juhendamist seoses seadme ohutu kasutamisega ning ainult tingimusel, et kasutaja
mõistab seadmega seotud ohte. Lapsed ei tohi seadmega mängida. Lapsed EI tohi seadet puhastada
ja hooldada ilma täiskasvanu järelevalveta.
Kui toitekaabel on kahjustatud, peate laskma tootjal, tootja müügijärgse hoolduse osutajal või muul
samaväärse kvalifikatsiooniga isikul selle asendada, et vältida ohtlikku olukorda.

Hoiatus
Järgmiste ohutusnõuete järgimine on vajalik, et vältida kehavigastusi, näiteks elektrilöögi või
põlengu tulemusel.
1.
2.

Kasutamiseks ainult siseruumis.
Kui seadet ei ole kavas mõnda

aega kasutada või soovite selle sisemust või välispinda

puhastada, tõmmake pistik pistikupesast välja.
3.
4.

Järgige seadme kasutamisel, hooldamisel ja puhastamisel käesoleva juhendi juhiseid.
Ärge kasutage seadet, kui toitekaabel või seade ise on nähtavalt kahjustatud. Ärge

üritage

kahjustatud seadet ise remontida.
5.

Hoidke õhu väljalaskeavasid vabana ning puhastage need tolmust, karvadest ja muust õhuvoolu
takistavast mustusest.

6.
7.
8.

Hoidke juuksed, rõivad, ehted ja sõrmed õhu väljalaskeavadest eemal.
Ärge pistke teravaid esemeid võre vahelt läbi, kuna tulemuseks võib olla rike või elektrilöök.
Ärge kasutage seadet ruumis, kus hoitakse kergestisüttivaid vedelikke või gaase, soojusallikate
läheduses ega niiskes ruumis, näiteks vannitoas.

9.

Puudutage seadet ainult kuivade kätega.

10. Jälgige, et toitekaabel ei oleks kahjustatud. Seadet ei tohi kunagi toitekaablist tõmmata.
11.

Viige kasutusest kõrvaldatud seade jäätmejaama. Ärge lubage lastel seadet avada. Seade ei ole
mänguasi. Lapsed võivad seadet kasutada ainult täiskasvanu järelevalvel.

12.

Vähemalt

8-aastased lapsed, füüsilise, taju- või vaimupuudega inimesed ning vajalike

kogemuste või teadmisteta inimesed võivad seadet kasutada ainult vastutava isiku järelevalvel
või pärast põhjalikku juhendamist seoses seadme ohutu kasutamisega ning ainult tingimusel,
et kasutaja mõistab seadmega seotud ohte. Lapsed ei tohi seadmega mängida. Lapsed EI tohi
seadet puhastada ja hooldada ilma täiskasvanu järelevalveta.
13.

Kui toitekaabel on kahjustatud, peate laskma tootjal, tootja müügijärgse hoolduse osutajal või
muul samaväärse kvalifikatsiooniga isikul selle asendada, et vältida ohtlikku olukorda.
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Kasutus

Paigutamine
1. Võtke tornventilaator pakendist välja.

2.

Asetage seade kindlale horisontaalsele sirgele pinnale.

3.

Seade tuleb paigutada seintest ja mööblist vähemalt 30 cm kaugusele, et õhuvool oleks piisav.

4.

Suunake seadme esiküljel olev õhu väljalaskeava lähimast seinast või mööbliesemest eemale.
Vaadake, et kõik õhu sisse- ja väljalaskeavad oleksid vabad.

5.

Pistke pistik pistikupesasse.

6.

Ärge tõstke seadet selle lahtistest osadest.

Kasutamine
Jälgimine LED-tulede abil ja kaugjuhtimine
Luxery tornventilaatori CA-405 esiküljel olev 12-osaline LED-jälgimispaneel tähistab juhtpaneeli ja
kaugjuhtimispuldi abil tehtud seadistusi:
- kolm ventilaatori kiirust;
- dünaamiline loomulik õhuvool või pulseerivad puhangud;
- 1, 2, 4 või 8 tunni taimeriseadistus;
- 80° nurga LED;
- ioniseerija LED;
- toite LED.

Ülaosas olevalt juhtpaneelilt leiate nupud, mille abil saate teha soovitud seadistuse. Seadme töö
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juhtimise hõlbustamiseks saab seadistusi teha ka komplekti kuuluva infrapunapõhise
kaugjuhtimispuldiga, mille saab pärast kasutamist panna selleks ette nähtud hoidikusse seadme
tagaküljel. Taimerifunktsioon laseb hõlpsasti määrata aja, millal ventilaator peab töötamise
lõpetama.

Seadistuse rakendumise kontrollimine
Ventilaator on varustatud elektrisumistiga, mis annab järgmisi helisignaale: toitepinge
ühendamine, 2 signaali; sisselülitamine, 1 signaal; programmi määramine, 1 signaal;
väljalülitamine, 1 signaal.

Väljalülitamisnupp OFF:
ventilaatori väljalülitamiseks. Selle nupu vajutamine seab ventilaatori algsesse asendisse parajasti
rakendatud seadistusest olenemata.

Sisselülitamis- ja kiirusnupp ON/SPEED:
a) nupp ON/SPEED: ventilaatori sisselülitamiseks ja kiiruse 1, 2 või 3 määramiseks. LED-tuled
tähistavad määratud kiirust (1, 2 või 3), aktiveeritud ioniseerijat ja toidet.
ON/SPEED + režiiminupp MODE:
a) nupp ON/SPEED + nupp MODE: ventilaatori kiiruse (1, 2 või 3) reguleerimiseks koos
pulseerivate puhangutega. LED-tuled tähistavad määratud kiirust (1, 2 või 3), aktiveeritud
ioniseerijat + pulseerivaid puhanguid ja toidet.
b) ON/SPEED + nupp MODE: ventilaatori sisselülitamiseks ja kiiruse 1, 2 või 3 määramiseks koos
pulseerivate puhangutega. LED-tuled tähistavad määratud kiirust (1, 2 või 3), aktiveeritud
ioniseerijat + meeldetuletust ja toidet.
Nupp SWING: pöörlemisfunktsiooni sisselülitamiseks horisontaalse 80° nurga all koos eespool
kirjeldatud seadistusega, pöörlemist tähistab ka vastav LED-tuli.
Taimerinupp TIMER: taimeri abil saab hõlpsasti määrata ventilaatori väljalülitumisaja. Saadaval
on 1, 2, 4 või 8 tunni taimeriseadistus. Määratud aega tähistab LED-tuli.
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Puhastamine ja hooldamine

Seadme tagaküljele kogunev tolm ja mustus häirivad ventilaatori tööd. Optimaalse jõudluse
tagamiseks on soovitatud puhastada ventilaatori tagakülge vähemalt kord nädalas. Ventilaatori
puhastamine on lihtne ja ohutu.
1. Lülitage seade välja ja eemaldage vooluvõrgust.
2. Pideva kasutamise (24 tundi ööpäevas) ja tavatingimuste korral soovitame kogunenud tolmu
puhastada kord nädalas seadme tagaküljel olevalt õhu sissevõtuavalt ning vähemalt kord kuus
õhu väljalaskeavalt. Puhastage välispinda kord kuus riidelapiga.
3. Vajaduse korral võite rootorit ettevaatlikult puhastada madalale võimsusele seatud
tolmuimejaga. Esmalt peate kruvikeerajaga lahti keerama ühe kruvi ja eemaldama võre.
Tähelepanu! Enne seadme kasutamist paigaldage võre tagasi oma kohale.
4. Vajaduse korral võite ventilaatori välispinna puhastamiseks kasutada pehmet riidelappi ja
soojas vees (alla 50 °C) lahustatud neutraalset pesuvahendit. Kuivatada ettevaatlikult.
5. Kui ventilaatorit ei kasutata pikema aja jooksul, soovitame selle ettevaatlikult puhastada ja
lasta sel ära kuivada. Seadet tuleb hoida jahedas ja kuivas kohas.
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Tehnilised andmed
• Tüüp: ioniseerijaga tornventilaator
• Spiraalnurk (pendelliikumine): u. 80 kraadi
• Õhuliikumine: kuni 520 m³/h
• Õhukiirus: kuni 7 meetrit/sekundis
• 3 ventilaatoriseadistust: madal 750 / keskmine 900 ja kõrge 1050 p/min
• Ioniseerija 3 000 000 neg. iooni / cm³
• Taimer 1, 2, 4 või 8 tundi
• Infrapunapõhine kaugjuhtimispult• Juhtpaneeli nupp ülemisel küljel
• Jälgmiseks 12-osaline LED-ekraan esiküljel
• Müratase: <25 dB(A) (madal)
• Kaabli pikkus: 2 meetrit
• Pinge 220 V – 240 V / 50 Hz
• Energiatarve 65 W kõrge ventilaatoriseadistuse korral, 50 W keskmise ja 40 W madala
ventilaatoriseadistuse korral
• Mass: 3,35 kg
• Mõõtmed: Torni kõrgus 92 cm / pikkus 16 cm x laius 14 cm / aluse läbimõõt 29 cm
• Materjal: ABS-plast

Pakendi ja seadme kõrvaldamise kohta küsige uusimat teavet seadme müüjalt või kohalikust
omavalitsusest.
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Remont
GARANTIITÕEND SEADMELE Clean Air Optima Luxery
ioniseerijaga tornventilaator CA-405
Ostmiskuupäev: ……………………………………………………………………………………..
Kliendi nimi: ………………………………………………………………………………………….
Aadress: ………………………………………………………………………………………………
Telefon: ………………………………………………………………………………………………..
E-posti aadress: ……………………………………………………………………………………..
Müüja nimi: …………………………………………………………………………………………...
Aadress: ………………………………………………………………………………………………

1. Täitke garantiitõendi kõik väljad. Saatke see koos ostukviitungi ja seadmega originaalpakendis
jaemüüjale, kellelt seadme ostsite, makstes postitasu ise ette. Lisage kindlasti paki
tagastamiseks vajalik postikulu.
2. Lisage lühike kirjeldus kahjustusest, rikkest või tõrkest ja probleemi tekkimise asjaoludest.
Clean Air Optima CA-405 läbib enne seadmest väljumist range kvaliteedikontrolli. Kui tootel
ilmneb aasta jooksul pärast ostukuupäeva rike, mille põhjuseks on tootmisdefekt, siis on ostjal
garantiitõendi esitamisel õigus toote tasuta parandamisele või selle osade asendamisele (tingimusel
et seadme ja/või selle osade rike või kahjustus tekkis tavapärasel kasutamisel). Millele garantii
kehtib: kõigi osade materjali- ja koostedefektid. Kui kaua: aasta pärast ostmiskuupäeva. Mida me
teeme: remondime või asendame defektsed osad.

Muud tingimused
Käesoleva garantii tingimused asendavad kõik muud kirjalikud ja suulised sõnaselged ja kaudsed
garantiid, sh kaubastatavuse ja kindlaks otstarbeks sobivuse garantiid. Tootja vastutus ei ületa
mingil juhul toote eest makstud ostuhinda. Erandlike, kaasnevate, ettenägematute ja kaudsete
kahjude eest tootja ei vastuta. Garantii ei kehti defektidele, mille põhjuseks on vale või hooletu
kasutamine või hooldamine, vale kokkupanemine, õnnetusjuhtum, looduskatastroof,
vale pakendamine või loata lahtivõtmine, muutmine või modifitseerimine, kusjuures sellised
asjaolud teeme kindlaks meie ainuisikuliselt. Kui seerianumbriga silt on eemaldatud või rikutud, siis
garantii ei kehti.
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