Луксузна кула со вентилатор и јонизатор Clean Air
Optima CA-405

Прирачник

Внимателно прочитајте ги овие упатства пред да почнете да ја користите
кулата со вентилатор и чувајте го прирачникот за подоцнежна употреба.
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Ви благодариме шти ја купивте иновативната луксузна кула со вентилатор и јонизатор Clean Air
Optima CA-405. Ви посакуваме многу години на здрав воздух во вашите простории со овој ефикасен и
ефективен производ.

Погрижете се да ги следите сите мерки на претпазливост кога го користите овој електричен апарат со
цел негово правилно функционирање. Овие упатства опишуваат безбедносни мерки на претпазливост
кои треба да ги почитувате додека уредот работи. Тие се осмислени да спречат лични повреди или
оштетување на уредот.

Уредот може да го користат деца на возраст од 8 години и постари, како и лица со намалени физички,
сензорни или ментални способности или коишто немаат искуство и знаење, доколку се под надзор или им
давате упатства за употреба на уредот на безбеден начин и ги разбираат опасностите. Децата не треба да
си играат со уредот. Чистењето и одржувањето НЕ треба да го прават деца без надзор.

Ако кабелот за напојување е оштетен, треба да го замени производителот, неговиот овластен сервисер или
слично квалификувано лице со цел да се избегне опасност.

Предупредување
Следете ги следните чекори за да го минимизирате ризикот од лична повреда предизвикана, на пример,
од електричен удар или пожар.

1.
2.

Само за затворен простор.
Извлечете го приклучокот

од струја кога не го користите уредот или кога ги чистите неговите

внатрешни или надворешни делови.

Користете го, одржувајте го и чистете го уредот како што е опишано во овој прирачник.
4. Не користете го уредот кога има видливо оштетување на електричниот кабел или на самиот уред. Не
3.

поправајте го уредот сами ако се оштети.

5.

Редовно

проверувајте дали излезот за воздух е покриен, чистете ја прашината, косата и другите

пречки за протокот на воздух низ излезот.

6.
7.

Држете ја косата, облеката, скапоцените камења или прстите подалеку од излезите за воздух.
Не вметнувајте остри предмети во решетката, бидејќи може да предизвикате дефект или електричен
удар.

8.

Не

користете го уредот во простории каде што се чуваат запаливи течности или гасови, блиску до

извори на топлина или во особено влажни простории, како што е бањата.

Допирајте го уредот само со суви раце.
10. Обрнете внимание дали е оштетен електричниот кабел. Никогаш не влечете го уредот за кабелот.
11. Однесете го отпадниот уред во соодветен центар за собирање отпад. Не дозволувајте деца да
9.

го

отвораат уредот. Уредот не е играчка. Деца може да го користат уредот само под надзор на возрасно
лице.

12.

Уредот може да го користат деца на возраст од 8 години и постари, како и лица со намалени физички,
сензорни или ментални способности или коишто немаат искуство и знаење, доколку се под надзор или
им давате упатства за употреба на уредот на безбеден начин и ги разбираат опасностите. Децата не
треба да си играат со уредот. Чистењето и одржувањето НЕ треба да го прават деца без надзор.

13.

Ако кабелот за напојување е оштетен, треба да го замени производителот, неговиот овластен
сервисер или слични квалификувани лица со цел да се избегне опасност.
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Употреба

Поставеност
1.

Извадете ја кулата со вентилатор од пакетот.

2.

Наместете го уредот на цврста, рамна и права основа.

3.

Уредот треба да биде поставен најмалку 30 cm од ѕидовите и мебелот, за да се добие добар проток
на воздух.

4.

Уверете се дека предниот излез за воздух на уредот е поставен далеку од најблискиот ѕид или
мебел. Осигурете се дека излезите и влезовите за воздухот не се блокирани.

5.

Вметнете го приклучокот во штекер.

6.

Никогаш не влечете го уредот за лабавите делови.

Работа
Надгледување со LED сијалички и далечински управувач
На предната страна на луксузната кула со вентилатор CA-405 се наоѓаат 12 LED-сијалички за следење на
работата и соодветствуваат на контролниот панел и далечинскиот управувач:
- три брзини на вентилаторот
- динамично и природно струење на воздухот или пулсирачко ветренце
- Тајмер со поставки за 1, 2, 4 или 8 часа работа
- Агол од 80°
- Јонизатор
- Напојување
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Контролниот панел на горната страна е опремен со копчиња за избор на саканата поставка. За да
постигнете најудобна контрола над уредот, овие поставки можете да ги приспособите со вклучениот
инфрацрвен далечински управувач, којшто можете да го чувате во соодветната кутија на задната страна
на уредот. Функцијата на тајмерот го олеснува програмирањето на часот кога вентилаторот треба да
престане да работи.

Упатства за контрола
Вентилаторот е опремен со електричен зум и ги емитува следните звучни сигнали: за приклучен напон
2x/за вклучено 1x, за избор на програма 1x и за исклучување 1x.

Копче OFF (исклучување):
Служи за исклучување на вентилаторот. Ако го притиснете ова копче, вентилаторот се враќа на својата
почетна положба без разлика која поставка сте ја одредиле претходно.

Копче ON/SPEED (вклучување/брзина):
a) Копчето ON/SPEED: Служи за вклучување и регулирање на брзините 1, 2 или 3 на вентилаторот.
Зависно од избраната брзина, засветува LED-сијаличката за брзините од 1, 2 или 3, LED-сијаличката
за активен јонизатор и свети LED-сијаличката за напојувањето.

РЕЖИМ ON/SPEED+ (вклучување/брзина+):
a) Копчето ON/SPEED + копчето MODE: Зависно од избраната брзина, засветува LED-сијаличката за
брзините на вентилаторот од 1, 2 или 3 и засветува LED-сијаличката за пулсирачко ветренце. Зависно
од избраната брзина, засветува LED-сијаличката за брзините на вентилаторот од 1, 2 или 3, LEDсијаличката за јонизаторот, плус LED-сијаличката за ветренце и за напојување.
б) Копчето ON/SPEED + MODE: Служи за да го вклучите вентилаторот и да ја регулирате брзината од 1, 2
или 3, плус се вклучува пулсирачко ветренце. Зависно од избраната брзина, засветува LEDсијаличката за брзините од 1, 2 или 3, LED-сијаличката за јонизаторот, плус се вклучува LEDсијаличка за потсетник и за напојување.

Копче SWING (ротирање): Служи за да ја вклучите функцијата на ротирање лево десно со
хоризонтален агол од 80° во комбинација со гореспоменатите поставки, по што ќе засвети LEDсијаличката за оваа функција.

Копче за тајмер: Тајмерот овозможува лесно да го испрограмирате моментот на исклучување на
вентилаторот. Тајмерот се поставува на 1, 2, 4 или 8 часа. LED-сијаличката го покажува избраното
време.
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Чистење и одржување

Акумулацијата на прашина и нечистотија на задниот дел на уредот негативно влијае на работата на
вентилаторот. Потребно е да ја чистите задната страна на вентилаторот најмалку еднаш неделно за
оптимална работа. Вентилаторот е многу безбеден и лесен за чистење:

1. Исклучете го уредот и извлечете го приклучокот од струја

2. Доколку се користи континуирано (24 часа на ден) во нормални околности, препорачуваме еднаш
неделно да ја чистите акумулираната прашина во влезот за воздух на задниот дел на уредот и
најмалку еднаш месечно во излезот за воздух. Чистете ја надворешната површина со крпа еднаш
неделно.

3. Доколку е потребно, нежно исчистете го роторот со правосмукалка пуштена на слаба јачина на
смукање. Прво треба да ја олабавите едната завртка со шрафцигерот и да ја тргнете решетката на
задната страна. Внимание: ставете ја решетката повторно на место пред повторно да го користите
уредот.

4. Доколку е потребно, можете да користите мека крпа со неутрален производ за чистење растворен во
топла вода (температура под 50°) со цел да ја исчистете надворешната страна на вентилаторот.
Сушете внимателно.

5. Доколку вентилаторот не се користи подолго време, советуваме внимателно да го исчистите уредот и
да го исушите. Уредот треба да се чува на ладно и суво место.
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Спецификации
• Тип: кула со вентилатор и јонизатор
• Агол на ротирање (осцилација): прибл. 80 степени
• Движење на воздухот: до 520 m³/h
• Брзина на воздухот: до 7 m/s
• 3 брзини на вентилатор: ниска со 750, средна со 900 и висока со 1.050 вртежи во минута
• Јонизатор со 3.000.000 негативни јони на cm³
• Функција на тајмер од 1, 2, 4 или 8 часа
• Инфрацрвен далечински управувач • Горната страна на контролниот панел
• Надгледување со 12 LED-сијалички на предната страна
• Ниво на звук: <25 dB (A) (ниско)
• Должина на кабел: 2 метри
• Напон од 220 V-240 V/50 Hz
• Потрошувачка на енергија од 65 W при висока, 50 W при средна и 40 W при ниска брзина на
вентилаторот
• Тежина: 3,35 kg
• Димензии: Кула, висина 92 cm, ширина 16 cm и длабочина од 14 cm/дијаметар на база од 29
cm
• Материјал: ABS пластика

Прашајте го вашиот продавач или вашата општина за најнови информации во врска со отстранување на
амбалажата и на уредот во отпад.
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Сервис
ГАРАНТЕН СЕРТИФИКАТ ЗА луксузната кула со фен и јонизатор
Clean Air Optima CA-405
Датум на купување: ……………………………………………………………………………………
Име на купувач: …………………………………………………………………………………………
Адреса: ……………………………………………………………………………………………………
Телефон: ………………………………………………………………………………………………….
Е-пошта: …………………………………………………………………………………………………..
Име на продавачот: …………………………………………………………………………………….
Адреса: …………………………………………………………………………………………………….

1. Пополнете го целосно овој гарантен сертификат. Испратете го до вашиот дистрибутер заедно со
фактурата и уредот, платена поштарина и со користење на оригиналната кутија за пакување. Гледајте
да ја вклучите цената за поштарина за пакетот.

2. Приложете краток опис на штетата, грешката или дефектот и околностите под кои се појавил проблемот.

Clean Air Optima CA-405 се подложува на строги постапки за тестирање пред да замине од фабриката.
Ако во рок од една година од денот на купувањето производот не работи според спецификациите поради
фабрички дефекти, купувачот има право на бесплатни поправки или замена на делови откако ќе ја
приложи оваа гаранција (доколку дефектот или оштетувањето на уредот и/или деловите се случил при
нормални услови на работа). Што е опфатено: Сите дефекти во поглед на материјалот и изработката. Колку
долго: една година од датумот на купување. Што ќе сториме: Поправка или замена на дефектните делови.

Други услови
Одредбите од оваа гаранција ги заменуваат кои било други писмени гаранции, без разлика дали тие се
изразени или имплицирани, писмени или усни, вклучувајќи и каква било гаранција за продажниот
карактер или соодветноста за одредена намена. Максималната одговорност на производителот не треба да
ја надминува вистинската куповна цена што купувачот ја платил за производот. Во никој случај
производителот не одговара за посебни, случајни, последователни или индиректни штети. Оваа гаранција
не покрива дефект што произлегува од несоодветна или неразумна употреба или одржување, погрешно
склопување, несреќа, природни катастрофи,
несоодветно пакување или неовластено мешање, менување или модификација на деловите, онака како
што е определено само од нас. Оваа гаранција е неважечка ако етикетата со сериски број е отстранета
или оштетена.
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