Clean Air Optima Luxery torņa ventilators ar
jonizētāju CA-405
Rokasgrāmata

Pirms torņa ventilatora lietošanas rūpīgi izlasiet šīs instrukcijas un
saglabājiet šo rokasgrāmatu, lai vēlāk varētu to pārlasīt.
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Pateicamies, ka iegādājāties inovatīvo Clean Air Optima CA-405 Luxery torņa ventilatoru ar
jonizētāju. Ceram, ka varēsit ilgstoši izbaudīt veselīgu iekštelpu gaisu, pateicoties šim
efektīvajam un lietderīgajam izstrādājumam.
Pārliecinieties, ka tiek ievēroti visi drošības pasākumi, lai atbilstoši izmantotu šo elektroierīci.
Šajos norādījumos ir sniegti drošības pasākumi, kas jāievēro darbības laikā. Tie ir paredzēti, lai
novērstu traumas vai ierīces kaitējumu.
Šo ierīci drīkst izmantot bērni, sākot no 8 gadu vecuma, un personas, kam ir ierobežotas fiziskās,
jušanas vai garīgās spējas vai kam nav pieredzes vai zināšanu, ja tām tiek nodrošināta uzraudzība
vai sniegti norādījumi par ierīces drošu lietošanu, un kas saprot saistīto apdraudējumu. Bērni
nedrīkst spēlēties ar ierīci Bērni NEDRĪKST bez uzraudzības tīrīt vai apkopt ierīci.
Ja ir bojāts elektrības vads, ražotājam, tā pēcpārdošanas apkopes aģentam vai atbilstoši
kvalificētām personām ir tas jānomaina, lai novērstu apdraudējumu.

Brīdinājums
Veiciet nākamās secīgās darbības, lai maksimāli samazinātu miesas bojājumu risku, ko varētu
izraisīt, piemēram, elektrotrieciens vai uguns.
1.
2.

Tikai lietošanai telpās.
Izvelciet kontaktdakšu

no kontaktligzdas, kad nelietojat ierīci vai veicat tās iekšējo vai ārējo

daļu tīrīšanu.
3.
4.

Lietojiet, uzturiet un tīriet ierīci tā, kā aprakstīts šajā rokasgrāmatā.
Nelietojiet ierīci, ja konstatējat redzamus elektrības kabeļa vai pašas

ierīces bojājumus. Ja

radies bojājums, nelabojiet ierīci pats.
5.

Pārliecinieties, ka gaisa atveres nekad nav aizsprostotas, ka tās ir tīras no putekļiem un citiem
gaisa plūsmas nosprostojumiem gaisa atverēs.

6.
7.
8.

Raugiet, lai gaisa atveru tuvumā neatrastos jūsu mati, apģērbs, rotaslietas vai pirksti.
Nebāziet asus priekšmetus cauri režģim, jo tas var izraisīt darbības kļūmes vai elektrotriecienu.
Nelietojiet ierīci telpās, kurās tiek glabāti uzliesmojoši šķidrumi vai gāzes, tuvu karstuma
avotiem vai tādās sevišķi mitrās telpās kā vannasistabās.

Ierīcei pieskarieties tikai ar sausām rokām.
Pievērsiet uzmanību elektrokabeļa bojājumiem. Nekad nevelciet ierīci aiz kabeļa.
11. Lietošanai nederīgās ierīces nogādājiet atbilstošos savākšanas punktos. Raugiet,
9.

10.

lai bērni

neatver ierīci. Ierīce nav rotaļlieta. Bērni var lietot ierīci tikai pieaugušā uzraudzībā.
12.

Šo

ierīci drīkst izmantot bērni, sākot no 8 gadu vecuma, un personas, kam ir ierobežotas

fiziskās, jušanas vai garīgās spējas vai kam nav pieredzes vai zināšanu, ja tām tiek nodrošināta
uzraudzība vai sniegti norādījumi par ierīces drošu lietošanu, un kas saprot saistīto
apdraudējumu. Bērni nedrīkst spēlēties ar ierīci Bērni NEDRĪKST bez uzraudzības tīrīt vai apkopt
ierīci.
13. Ja ir bojāts elektrības vads, ražotājam, tā pēcpārdošanas apkopes aģentam vai atbilstoši
kvalificētām personām ir tas jānomaina, lai novērstu apdraudējumu.
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Lietošana

Novietojums
1. Izņemiet torņa ventilatoru no iepakojuma.

2.

Novietojiet ierīci uz cietas, līdzenasun taisnaspamatnes.

3.

Ierīcei jāatrodasvismaz 30 cm no sienām un mēbelēm, lai panāktu labu gaisa plūsmu.

4.

Pārliecinieties, ka gaisa atvere ierīcespriekšpusē ir pavērsta prom no tuvākāssienasvai
mēbeles. Pārliecinieties, ka gaisa ievadesun izvadesatveresnav nosprostotas.

5.

Ievietojiet kontaktdakšu kontaktligzdā.

6.

Nekad nevelciet ierīci aiz noņemamajām detaļām.

Darbība
LED uzraudzības panelis un tālvadības pults
DivpadsmitkārtīgsLED uzraudzībaspanelisLuxery torņa ventilatora CA-405 priekšpusē atbilst
vadībaspanelim un tālvadībaspultij:
- trīsventilatora ātrumi;
- dinamiska dabīga gaisa plūsma vai pulsējoša vēsma;
- taimera iestatījumi 1, 2, 4 vai 8 stundām;
- LED leņķis80°;
- LED jonizētājs;
- LED jauda.
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Vadības panelis augšpusē ir aprīkots ar pogām nepieciešamā iestatījuma atlasīšanai. Lai
nodrošinātu maksimāli ērtu vadību, šos iestatījumus var arī pielāgot, izmantojot komplektācijā
iekļauto infrasarkano staru tālvadības pulti, ko pēc lietošanas var glabāt tai īpaši paredzētā kastē
ierīces aizmugurē. Taimera funkcija ļauj vienkārši ieprogrammēt brīdi, kad ventilatoram jāpārtrauc
darboties.
Vadības norādījumi
Ventilators ir aprīkots ar elektriskās tālummaiņas funkciju, un tas raida šādus skaņas signālus:
pieslēgšana spriegumam — 2x, ieslēgšana — 1x, programmas izvēle — 1x un izslēgšana — 1x.
Poga OFF (izslēgt):
Paredzēta ventilatora izslēgšanai. Nospiežot šo pogu, ventilators atgriežas sākuma stāvoklī no
jebkura iestatījuma.
Poga ON/SPEED (ieslēgt/ātrums):
a) Poga ON/SPEED (ieslēgt/ātrums): Paredzēta ventilatora ieslēgšanai un tā 1., 2. vai 3. ātruma
regulēšanai. LED gaisma atbilst izvēlētajam 1., 2. vai 3. ātrumam, aktīvam jonizētājam un LED
jaudai.
ON/SPEED (ieslēgt/ātrums) + MODE (režīms):
a) Poga ON/SPEED (ieslēgt/ātrums) + poga MODE (režīms): Paredzēta ventilatora 1., 2. vai
3. ātruma vai pulsējošas vēsmas regulēšanai. LED gaisma atbilst izvēlētajam 1., 2. vai
3. ātrumam, aktīvam jonizētājam un LED vēsmai un jaudai.
b) ON/SPEED (ieslēgt/ātrums) + poga MODE (režīms): Paredzēta ventilatora ieslēgšanai un 1., 2.
vai 3. ātruma un pulsējošas vēsmas regulēšanai. LED gaisma atbilst izvēlētajam 1., 2. vai
3. ātrumam, aktīvam jonizētājam un LED atgādinājumam un jaudai.
Poga SWING (svārstības): Paredzēta, lai ieslēgtu svārstību funkciju ar horizontālu 80° leņķi
apvienojumā ar iepriekš minētajiem iestatījumiem un LED gaismu ar pievienotām LED svārstībām.
Poga Timer (taimeris): Taimeris ļauj vienkārši ieprogrammēt ventilatora izslēgšanās brīdi.
Taimera iestatījumi 1, 2, 4 vai 8 stundām. LED gaisma rāda izvēlēto laiku.
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Tīrīšana un kopšana

Putekļu vai netīrumu uzkrāšanās ierīces aizmugurē negatīvi ietekmēs ventilatora darbību.
Optimālas darbības nodrošināšanai nepieciešams tīrīt ventilatora aizmugurējo daļu vismaz reizi
nedēļā. Šis ventilators ir droši un vienkārši tīrāms:
1. Izslēdziet ierīci un izvelciet kontaktdakšu no kontaktligzdas.
2. Lietojot nepārtraukti (visu diennakti) normālos apstākļos, iesakām reizi nedēļā notīrīt
uzkrājušos putekļus no gaisa ieplūdes atveres ierīces aizmugurē un vismaz reizi mēnesī — no
gaisa izplūdes atveres. Reizi mēnesī notīriet ārējo virsmu ar drāniņu.
3. Ja nepieciešams, uzmanīgi notīriet rotējošo daļu, izmantojot putekļsūcēju zemas jaudas
darbības režīmā. Jums vispirms jāatbrīvo viena skrūve, izmantojot skrūvgriezi, un jānoņem
aizmugurē esošais režģis. Uzmanību! Pirms turpmākas ierīces lietošanas uzlieciet režģi atpakaļ.
4. Nepieciešamības gadījumā ventilatora ārējās virsmas tīrīšanai varat izmantot mīkstu drāniņu un
siltu ūdeni (zem 50°), kurā izšķīdināts neitrāls tīrīšanas līdzeklis. Rūpīgi noslaukiet.
5. Ja ventilators nav lietots ilgu laika periodu, iesakām rūpīgi notīrīt ierīci un ļaut tai nožūt. Ierīce
ir jāglabā vēsā un sausā vietā.
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Specifikācijas
• Tips: torņa ventilators ar jonizētāju
• Spirāles leņķis (svārstību amplitūda): aptuveni 80 grādi
• Gaisa kustība: līdz 520 m³/h
• Gaisa ātrums: līdz 7 metri/sekundē
• Trīskārtīgs ventilatora iestatījums: zems — 750 apgr./min., vidējs — 900 apgr./min. un
augsts — 1050 apgr./min.
• Jonizētājs: 3 000 000 negatīvi lādēti joni/cm³
• Taimeris: 1, 2, 4 vai 8 stundas
• Infrasarkano staru tālvadības pults• Vadības paneļa atslēga augšpusē
• Divpadsmitkārtīgs LED uzraudzības ekrāns priekšpusē
• Trokšņa līmenis: <25 dB (A) (zems)
• Kabeļa garums: 2 metri
• Spriegums: 220 V — 240 V/50 Hz
• Enerģijas patēriņš: 65 vati ar augstu darbības ātrumu, 50 vati ar vidēju darbības ātrumu
un 40 vati ar zemu darbības ātrumu
• Svars: 3,35 kg
• Izmēri: torņa augstums — 92 cm, garums — 16 cm, platums — 14 cm, pamatnes
diametrs — 29 cm
• Materiāls: ABS plastmasa

Vaicājiet savam mazumtirgotājam vai pašvaldībai aktuālo informāciju attiecībā uz ierīces iepakojuma
izmešanu.
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Serviss
GARANTIJAS SERTIFIKĀTS IERĪCEI Clean Air Optima CA-405
Luxery torņa ventilators ar jonizētāju
Iegādes datums: ………………………………………………………………………………………
Klienta vārds/nosaukums: …………………………………………………………………………..
Adrese: ………………………………………………………………………………………………….
Telefons: ………………………………………………………………………………………………..
E-pasts: …………………………………………………………………………………………………
Pārdevēja vārds/nosaukums: ………………………………………………………………………
Adrese: ………………………………………………………………………………………………….

1. Lūdzam pilnīgi aizpildīt šo garantijas talonu. Nosūtiet to savam izplatītājam ar rēķinu un ierīci, ar
apmaksātu atpakaļsūtīšanu un oriģinālajā iepakojumā. Pārliecinieties, ka atpakaļsūtīšanas
izdevumus sedzat pienācīgā apmērā.
2. Iekļaujiet īsu bojājuma, kļūdas vai kļūdainas nostrādes aprakstu, kā arī aprakstiet apstākļus,
kādos šīs problēmas radās.
Pirms izsūtīšanas no ražotāja ierīcei Clean Air Optima CA-405 veic stingras pārbaudes. Ja viena
gada laikā kopš izstrādājuma iegādes, izstrādājums nedarbojas atbilstoši specifikācijām, jo tam ir
rūpnīcas defekti, pircējs ir tiesīgs bez maksas saņemt remonta pakalpojumus vai detaļu nomaiņu,
uzrādot šo garantijas talonu (ja iekārtas kļūdainā nostrāde un/vai tās detaļu bojājums radies
normālas darbības apstākļos). Uz ko attiecas garantija: Visas detaļas, kuru apstrāde un materiāls
nav kvalitatīvs. Cik ilgi: vienu gadu no iegādes datuma. Kā rīkosimies: Veiksim remontu vai
nomainīsim jebkādas bojātas detaļas.
Citi nosacījumi
Šīs garantijas nosacījumi aizstāj jebkuru citu rakstisku garantiju, kas ir skaidri izteikta vai
domājama, rakstiska vai mutiska, ieskaitot jebkādu garantiju attiecībā uz atbilstību kvalitātei vai
konkrētam mērķim. Ražotāja maksimālais atbildības apmērs nepārsniedz reālo par pirkumu
samaksāto maksu, ko samaksājāt, iegādājoties izstrādājumu. Ražotājs nekādā gadījumā nav
atbildīgs par speciālu, netīšu, secīgu vai netiešu kaitējumu. Šī garantija neattiecas uz defektu, kas
radies nepareizas vai nesaprātīgas lietošanas vai apkopes, nepareizas montāžas, negadījuma, dabas
katastrofu,
nepareiza iepakojuma vai nesankcionētu manipulāciju, izmaiņu vai modifikāciju dēļ, ko esam
noteikuši vienīgi mēs. Šī garantija nav derīga, ja etiķete, uz kuras ir sērijas numurs, ir noņemta vai
sabojāta.
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