Bokšto formos ventiliatorius su jonizatoriumi
„Clean Air Optima Luxery CA-405“
Vadovas

Prieš pradėdami naudoti bokšto formos ventiliatorių, atidžiai perskaitykite
šias instrukcijas ir pasilikite vadovą ateičiai.

© Autoriaus teisės: Clean Air Optima
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Dėkojame, kad įsigijote pažangų ir bokšto formos ventiliatorių su jonizatoriumi „Clean Air
Optima CA-405 Luxery“. Linkime jums ne vienus metus mėgautis sveiku patalpų oru, naudojant
šį veiksmingą ir efektyvų gaminį.
Naudodami šį elektros prietaisą pasirūpinkite, kad būtų laikomasi visų saugos nurodymų, kad
įrenginys veiktų tinkamai. Šioje instrukcijoje aprašomi saugos nurodymai, kurių reikia laikytis
naudojant įrenginį. Jų paskirtis – padėti išvengti sužalojimų ar įrenginio sugadinimo.
Vyresni nei 8 metų vaikai ir asmenys, kurių fiziniai, jutiminiai ar protiniai gebėjimai yra riboti, taip
pat asmenys, neturintys pakankamai patirties ar žinių, prietaisu gali naudotis, jei yra prižiūrimi arba
išmokyti, kaip saugiai naudotis prietaisu, ir supranta esamus pavojus. Vaikams negalima žaisti su
prietaisu. Neprižiūrimi vaikai neturėtų atlikti valymo ir priežiūros darbų.
Jei maitinimo laidas pažeistas, jį turi pakeisti gamintojas, jo techninės priežiūros atstovasarba
panašios kvalifikacijos asmuo, kad būtų išvengta pavojaus.

Įspėjimas
Imkitės toliau nurodytų priemonių, kad sumažintumėte riziką susižaloti, pavyzdžiui, dėl elektros
smūgio ar gaisro.

4.

Naudokite tik patalpose.
Kai įrenginio nenaudojate arba valote jo vidų ar išorę, ištraukite kištuką.
Įrenginį naudokite, prižiūrėkite ir valykite pagal šio vadovo nurodymus.
Nenaudokite įrenginio, jei elektros laidas arba pats įrenginys yra pastebimai

5.

Pasirūpinkite,

1.
2.
3.

apgadinti. Jei

įrenginys sugadintas, netaisykite jo patys.
kad oro išleidimo angos niekada nebūtų užsikišusios, iš jų išvalykite dulkes,

plaukus ir kitus pašalinius objektus, trukdančius oro srautui.
6.
7.
8.

Plaukus, drabužius, papuošalus ir pirštus laikykite atokiai nuo oro išleidimo angų.
Pro groteles nekiškite aštrių objektų, antraip galite sugadinti įrenginį ar patirti elektros smūgį.
Nenaudokite įrenginio patalpose, kuriose laikomi degūs skysčiai ar dujos, arti šilumos šaltinių
arba itin drėgnose patalpose, pavyzdžiui, vonioje.

Įrenginį lieskite tik sausomis rankomis.
10. Stebėkite, kad nebūtų pažeistas elektros laidas. Įrenginio niekada netraukite už laido.
11. Šalinamus įrenginius reikia priduoti į atitinkamą surinkimo vietą. Neleiskite vaikams atidaryti

9.

įrenginio. Šis įrenginys nėra žaislas. Vaikai įrenginiu gali naudotis tik prižiūrimi suaugusiųjų.
12.

Vyresni

nei 8 metų vaikai ir asmenys, kurių fiziniai, jutiminiai ar protiniai gebėjimai yra riboti,

taip pat asmenys, neturintys pakankamai patirties ar žinių, prietaisu gali naudotis, jei yra
prižiūrimi arba išmokyti, kaip saugiai naudotis prietaisu, ir supranta esamus pavojus. Vaikams
negalima žaisti su prietaisu. Neprižiūrimi vaikai neturėtų atlikti valymo ir priežiūros darbų.
13. Jei maitinimo laidas pažeistas, jį turi pakeisti gamintojas, jo techninės priežiūros atstovas arba
panašios kvalifikacijos asmuo, kad būtų išvengta pavojaus.
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Naudojimas

Pastatymas
1. Išimkite bokšto formos ventiliatorių iš pakuotės.

2.

Įrenginį statykite ant kieto, plokščio ir lygaus pagrindo.

3.

Įrenginį reikia statyti mažiausiai 30 cm atstumu nuo sienų ir baldų, kad oro srautas būtų
geras.

4.

Pasirūpinkite, kad įrenginio priekinė oro išleidimo anga būtų nusukta nuo artimiausios sienos
ar baldo. Įsitikinkite, kad oro įleidimo ir išleidimo angos nėra užsikišusios.

5.

Įkiškite kištuką į elektros lizdą.

6.

Įrenginio niekada netraukite už nepritvirtintų jo dalių.

Naudojimas
Kontrolinės šviesos diodų lemputės ir nuotolinis valdymas
Priekinėje bokšto formos ventiliatoriaus „CA-405 Luxery“ pusėje esantis 12 šviesos diodų
kontrolinis skydelis atitinka valdymo skydelį ir nuotolinio valdymo pultelį:
- trys ventiliatoriaus greičio režimai
- dinaminis natūralus oro srautas arba pulsuojantis vėjelis
- laikmačio funkcija: 1 / 2 / 4 / 8 val.
- 80° šviesos diodų kampas
- šviesos diodų jonizatorius
- šviesos diodų galia
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Viršutinėje pusėje esančiame valdymo skydelyje išdėstyti mygtukai, skirti pasirinkti norimą
nuostatą. Kad būtų patogiau, šias nuostatas taip pat galima reguliuoti naudojant pridėtą
infraraudonųjų spindulių nuotolinio valdymo pultelį. Kai pultelis nenaudojamas, jį galima laikyti
specialioje angoje, esančioje įrenginio galinėje pusėje. Laikmačio funkcija leidžia lengvai
užprogramuoti ventiliatoriaus sustabdymo laiką.
Garso signalai
Ventiliatoriuje įrengta elektrinio garso skleidimo funkcija. Įrenginys skleidžia šiuos garso signalus:
maitinimo prijungimas (2 kartai), įjungimas (1 kartas), programos pasirinkimas (1 kartas) ir
išjungimas (1 kartas).
Mygtukas OFF (išjungti):
ventiliatoriaus išjungimas. Paspaudus šį mygtuką išjungiamos visos įjungtos ventiliatoriaus
funkcijos.
mygtukas ON/SPEED (įjungti / greitis):
a) mygtukas ON / SPEED (įjungti / greitis) ventiliatoriaus įjungimas ir greičio režimo (1, 2 arba 3)
reguliavimas. Šviesos diodų lemputė nurodo pasirinktą 1, 2 arba 3 greičio režimą, aktyvų
jonizatorių ir galios šviesos diodo lemputę.
ON / SPEED (įjungti / greitis) + MODE (režimas):
a) mygtukas ON / SPEED (įjungti / greitis) + mygtukas MODE (režimas): ventiliatoriaus greičio
režimo (1, 2 arba 3) reguliavimas + pulsuojantis vėjelis. Šviesos diodų lemputė nurodo
pasirinktą 1, 2 arba 3 greitį, aktyvų jonizatorių ir vėjelio bei galios šviesos diodo lemputę.
b) mygtukas ON / SPEED (įjungti / greitis) + MODE (režimas): ventiliatoriaus įjungimas ir greičio
režimo (1, 2 arba 3) reguliavimas bei pulsuojantis vėjelis. Šviesos diodų lemputė nurodo
pasirinktą 1, 2 arba 3 greitį, aktyvų jonizatorių ir priminimo bei galios šviesos diodo lemputę.
Mygtukas SWING (sukimasis): sukimosi funkcijos įjungimas (sukimosi kampas 80°) kartu su
pirmiau minėtomis nuostatomis. Šviesos diodų lemputė ir pridėta sukimosi šviesos diodų lemputė.
Mygtukas TIMER (laikmatis): laikmačio funkcija leidžia lengvai užprogramuoti ventiliatoriaus
išjungimo laiką. 1 / 2 / 4 / 8 valandų laikmačio nuostatos. Šviesos diodų lemputė rodo pasirinktą
laiką.
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Valymas ir priežiūra

Dulkių ir nešvarumų kaupimasis prietaiso galinėje pusėje turi neigiamos įtakos ventiliatoriaus
veikimui. Kad būtų užtikrintas optimalus įrenginio veikimas, galinę ventiliatoriaus pusę būtina
valyti bent kartą per savaitę. Ventiliatorių valyti labai saugu ir paprasta:
1. Išjunkite įrenginį ir ištraukite kištuką
2. Naudojant nuolat (24 val. per parą) įprastomis sąlygomis, rekomenduojame bent kartą per
savaitę nuvalyti susikaupusias dulkes nuo oro įleidimo angos, esančios įrenginio gale, ir bent
kartą per mėnesį – nuo oro išleidimo angos. Kartą per mėnesį šluoste nuvalykite išorinį
paviršių.
3. Rotorių valykite švelniai naudodami dulkių siurblį mažos galios režimu. Pirmiausia reikia
atsuktuvu atsukti vieną galinėje pusėje esančių grotelių varžtą ir jas nuimti. Dėmesio. Prieš vėl
naudodami įrenginį, groteles uždėkite atgal į vietą.
4. Norėdami nuvalyti išorinę ventiliatoriaus pusę, naudokite minkštą šluostę, sudrėkintą šiltu
vandeniu (mažiau nei 50 °C temperatūros). Atsargiai nusausinkite.
5. Jei ventiliatorius nebuvo naudotas ilgesnį laiką, rekomenduojame kruopščiai išvalyti įrenginį ir
leisti jam išdžiūti. Įrenginys turi būti laikomas vėsioje ir sausoje vietoje.
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Specifikacijos
• Tipas: bokšto formos ventiliatorius su jonizatoriumi
• Spiralės kampas (sukimasis): apie 80 laipsnių
• Oro cirkuliavimas: iki 520m³/val.
• Oro greitis: iki 7 metrų per sekundę
• 3 ventiliatoriaus greičio režimai: mažas (750 aps./min.), vidutinis (900 aps./min.) ir
didelis (1050 aps./min.)
• Jonizatorius 3 000 000 neigiamų jonų/cm³
• Laikmačio funkcija: 1 / 2 / 4 / 8 val.
• Infraraudonųjų spindulių nuotolinio valdymo pultelis• Valdymo skydelio mygtukai
įrenginio viršuje
• 12 kontrolinių šviesos diodų lempučių priekinėje pusėje
• Garso lygis: <25 dB(A) (žemas)
• Laido ilgis: 2 metrai
• Įtampa 220V–240V / 50Hz
• Energijos sąnaudos: 65 W didelio ventiliatoriaus greičio režimu, 50 W vidutinio greičio
režimu ir 40 W mažo greičio režimu.
• Svoris: 3,35 kg
• Matmenys: Korpusas (aukštis x ilgis x plotis): 92 x 16 x 14 cm / pagrindo skersmuo: 29
cm
• Medžiaga: ABS plastikas

Naujausios informacijos apie pakuotės ir įrenginio šalinimą teiraukitės pardavėjo ar savivaldybės.
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Klientų aptarnavimas
Bokšto formos ventiliatoriaus su jonizatoriumi „Clean Air
Optima CA-405 Luxery“ GARANTINIS PAŽYMĖJIMAS
Pirkimo data: …………………………………………………………………………………………
Kliento vardas, pavardė: …………………………………………………………………………...
Adresas: ……………………………………………………………………………………………….
Telefonas: ……………………………………………………………………………………………..
El. paštas: ……………………………………………………………………………………………..
Pardavėjo pavadinimas: ……………………………………………………………………………
Adresas: ……………………………………………………………………………………………….

1. Užpildykite visą šį garantinį pažymėjimą. Nusiųskite jį savo platintojui kartu su sąskaita faktūra
ir įrenginiu originalioje pakuotėje, iš anksto apmokėję siuntimo išlaidas. Nepamirškite prie siuntos
pridėti grąžinimo pašto išlaidų kvito.
2. Trumpai aprašykite pažeidimą, triktį ar gedimą, taip pat aplinkybes, kaip ši problema iškilo.
Prieš išsiunčiant iš gamyklos, Clean Air Optima CA-405 pereina griežtas patikrinimo procedūras.
Jei per vienus metus nuo pirkimo datos dėl gamybos defektų gaminio veikimas ima nebeatitikti
specifikacijų, šį garantinį pažymėjimą pateikęs pirkėjas turi teisę į nemokamą remontą ar dalių
keitimą (su sąlyga, kad veikimo sutrikimas arba įrenginio ir (arba) jo dalių sugadinimas įvyko
įprastomis naudojimo sąlygomis). Garantija apima: visas dalis, kurioms nustatyti medžiagų ar
gamybos defektai. Trukmė: vieni metai nuo pirkimo datos. Ką padarysime: sutaisysime arba
pakeisime dalis su defektais.
Kitos sąlygos
Ši garantija pakeičia bet kokias kitas pareikštas ar numanomas rašytines arba žodines garantijas,
įskaitant garantiją dėl tinkamumo prekybai ar konkrečiam tikslui. Maksimalūs gamintojo
įsipareigojimai neviršys faktinės gaminio kainos, kurią už jį sumokėjote. Gamintojas jokiu atveju
nebus atsakingas už specialiuosius, atsitiktinius, netiesioginius ar kaip pasekmė kilusius nuostolius.
Ši garantija neapima defektų, atsiradusių dėl netinkamo ar nepagrįsto naudojimo arba priežiūros,
netinkamo surinkimo, nelaimingų atsitikimų, stichinių nelaimių,
netinkamo pakavimo ar neleistino manipuliavimo įrenginiu, jo keitimo ar modifikavimo, kaip
nustatome vien savo nuožiūra. Jei etiketė su serijos numeriu pašalinama ar sugadinama, ši garantija
anuliuojama.
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