HEPA UV-јонизирачки прочистувач на воздух
Clean Air Optima CA-508
Прирачник

Внимателно прочитајте ги овие упатства пред да почнете да го користите
прочистувачот на воздух и чувајте го прирачникот за подоцнежна
употреба.
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Вовед

Clean Air Optima сака да ви се заблагодари за купувањето на овој уникатен
прочистувач на воздух со висококвалитетна технологија. Живееме во време
кога загадувањето на воздухот, вирусите и честичките се чини дека се неизбежна
закана за нашата благосостојба. Clean Air Optima нуди прочистувач на воздух кој
претставува прифатлив и ефикасен одговор на оваа закана.
Во вашиот нов прочистувач на воздух, се комбинираат неколку технологии со цел
да се филтрираат малите честички од прав и биолошките честички надвор од воздухот.
Овој уред ги елиминира едноклеточните организми, како и вирусите и бактериите што
лебдат во воздухот со помош на UV-C светлина, а притоа го прочистува воздухот од
несаканите и штетните честички.
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Технички дијаграм и компоненти на CA-508
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Пред употреба
Карактеристики
Clean Air Optima CA-508 вклучува 6 технологии на филтрација и е 100% безопасен по озонот.
Пред-филтер со активен јаглен
Пред-филтерот ги фаќа големите честички, како: влакна од ткаенини, коса и првут од
домашни миленици.
Активниот јаглен неутрализира чад, хемикалии, гасови и мириси, но и го спречува развојот
на бактерии, вируси и мувла. Пред-филтерот со активен јаглен ја подобрува издржливоста на
TRUE HEPA-филтерот.

Комбинација на филтри
Оригинален вистински HEPA + Третман за чистење од домашни миленичиња:
Вистинскиот HEPA-филтер фаќа 99,97% од сите лебдечки честички и алергени, како што се
првут од миленичиња, микроскопски бубачки, полен, бактерии и вируси поголеми од 0,3
микрони. Филтерот за третман за чистење од домашни миленичиња (PPT) е филтрациски слој на
кој е додадена антимикробна супстанца со цел спречување развој на мувла и бактерии, кои
испуштаат мириси на површината на филтерот.

UV-С светло во комбинација со титаниум диоксид
Технологијата за UV-C светлото работи во комбинација со титаниум диоксид (TiO²) со цел
елиминирање бактерии и вируси што лебдат во воздухот. TiO² се активира со UV-C светло и ги
неутрализира молекулите на миризбите предизвикани од пушење, готвење и миленичиња.
Јонизатор
Овој моќен јонизатор произведува повеќе од 6.000.000 негативни јони на cm³ (познати како
"витамини на воздухот") и го прочистува и освежува воздухот во затворените простории. Го
прочистува воздухот од прав, чад од цигари, полен, мувла и штетни гасови.
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Предупредување
Следете ги следните чекори за да го минимизирате ризикот од лична повреда предизвикана, на
пример, од електричен удар или пожар.
1.

Само за внатрешна употреба.

2.

Извлечете го приклучокот од струја кога не го користите уредот или кога ги чистите
неговите внатрешни или надворешни делови.

3.

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, на
UV-светилката или на самиот уред. Не 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.

Држете ја косата, облеката, скапоцените камења или прстите подалеку од излезите за
воздух.

7.

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.

9.

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 го отвораат уредот. Уредот не е играчка. Деца може да го користат уредот само под
надзор на возрасно лице.
12. UV-C светилката во уредот произведува UV-C зрачење што може да биде штетно за кожата
и очите при директен контакт. Никогаш не гледајте директно во UV-C-светилката и никогаш
не ставајте го лицето блиску до решетката на предната или на задната страна. Никогаш не
користете ја светилката за други намени.
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Употреба

Поставеност
1.

Извадете го прочистувачот на воздух и филтерот надвор од пакетот и ставете го филтерот
во уредот. Внимание: обрнете внимание на стрелката на филтерот за правилно да го
поставите.

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
1.

Осигурајте се дека филтрите се поставени правилно и дека сите компоненти се на место.

2.

Користете го копчето ON/OFF најгоре на уредот за да го вклучите или исклучите.

3.

Користете го копчето MODE за да го поставите нивото на прочистување од 1 до 5. 1 = ниско,
5 = високо. LED светлата ќе засветат и ќе го прикажат нивото кое сте го избрале.

Изберете ја вистинската поставка во зависност од големината на собата и нивото на загадување
на воздухот. Ако го ставете прочистувачот на воздух во помала просторија, на пример, во
спалната соба, ниво 1 е доволно.

4. Притиснете го копчето TIMER за да поставите тајмерот да го "исклучи уредот автоматски"
по 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8 часа. Бројот на избрани часови можете да го прочитате на приказот
за тајмерот.

5. Притиснете го копчето UV за да ја вклучите и исклучите UV-светилката.
Тестирана технологија
UV стерилизациската технологија е прифатена повеќе од педесет години и докажано е дека
значително може да го намали бројот на бактерии и загадувачки супстанции во воздухот на
безбеден начин.
Долговечност
Екстремно ефикасната UV-светилка се менува по 8.000 работни часови. Ако ја користите
UV-светилката 24 часа на ден, можете да ја користите 12 месеци. UV-светилката се заменува
лесно.
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Чистење и одржување

Чистење на надворешноста на уредот
1.

Исклучете го уредот и извлечете го приклучокот од струја.

2.

Користете меко и влажно парче ткаенина за чистење на уредот од прашина и нечистотија.

3. Осигурете се дека во уредот нема вода .

Замена на филтри
Прочистувачот на воздух Clean Air Optima CA-508 е опремен со надгледувач за филтер кој
покажува кога филтрите треба да се заменат. Кога ќе дојде моментот на замена, прочистувачот
на воздух ќе испушти 30-секунден звук по кој ќе светне светилката HEPA RESET. Заменете ги
филтрите според упатствата подолу. Рестартирајте го прочистувачот на воздух: по
заменувањето на филтрите, ставете врв од пенкалце во делот HEPA RESET на контролната табла
за да го рестартирате системот.

1.

Исклучете го уредот и извлечете го приклучокот од струја.

2.

Притиснете го копчето за ослободување и извадете го задниот капак.

3.

Отстранете го пред-филтерот со активен јаглен.

4.

Отстранете го користениот HEPA-филтер од уредот.

5.

Отпакувајте ги новите филтри.

6.

Поставете го HEPA-филтерот во прочистувачот (внимавајте на стрелката на филтерот за
правилната насока).

7.

Поставете го филтерот со активен јаглен во задниот дел од уредот.

8.

Поставете го задниот капак и притискајте додека не дојде на место.
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Во зависност од употребата, HEPA-филтерот има животен век од 6-8 месеци, а
пред-филтерот со активен јаглен може да се користи до 12 месеци. Чистење на филтерот:
најдобриот ефект се постигнува ако ги чистите филтрите еднаш месечно. Ако внатрешниот
воздух е исклучително загаден, може да е потребно поголемо чистење.

Исчистете го пред-филтерот со активен јаглен и HEPA-филтерот со четка или со
правосмукалка. На тој начин можете да ги отстраните од филтерот поголемите честички прав,
како влакненцата од ткаенини, косата и првутот од миленичиња.

Знаци за искористени филтри: зголемен звук, намален проток на воздух, затнати филтри,
зголемено присуство на мириси. Филтерот треба да се замени со нов кога HEPA-филтерот ќе ја
смени бојата од бела во сива или црна. Ако HEPA-филтерот е бел, НЕМА потреба од замена.
Предупредување Никогаш немојте да го навлажнувате HEPA-филтерот со вода.

Како да нарачате филтри:
Контактирајте ја службата за корисници на Clean Air Optima, тел. + 31 (0) 742670145 или
посетете ја нашата интернет-продавница: https://www.cleanairoptima.com
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Замена на UV-C-светилката

Прочистувачот на воздух Clean Air Optima CA-508 е опремен со систем за надгледување на
работниот век, којшто индицира кога треба да се замени UV-светилката. Кога светилката
треба да се замени, прочистувачот испушта звук во траење од 30 секунди по што трепка „UV
LED“-светилката

на

екранот.

Следете

ги

инструкциите

подолу

за

да

ја

замените

UV-светилката. Рестартирајте го прочистувачот на воздух со негово ресетирање: држете го
копчето

UV 30 секунди на контролната табла за да го рестартирате системот за

надгледување на животниот век на UV-светилката.
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Решавање проблеми
Проблем

Решение

Уредот не работи

Проверете дали е приклучен

Уредот се исклучува

Осигурајте се дека е приклучен и дека штекерот работи
Проверете дали HEPA-филтерот е добро позициониран во уредот
Проверете дали е затворен задниот капак

Нема циркулација на воздухот

Интензивиран шум
Долг свиреж

Исклучете го уредот од струја. Проверете дали се чисти пред-филтерот
со активен јаглен
и HEPA-филтерот. Заменете ги доколку е потребно
Осигурајте се дека филтрите се чисти. Заменете ги доколку е потребно.
Време е да ги замените филтрите, видете во поглавјето „Чистење и
одржување“

Спецификации
• Идеален за соби од 80 m²/200 m³ (860 ft²)
• AHAM уверение за простории до 20,4 m² (220 ft²)
Максимална CADR: 149 cfm (полен)
• 6-кратна филтер-технологија, 100% без озон
• Вистински HEPA-филтер капацитет: > 99,97% од сите честички од 3 микрони или
поголеми
• Вистинска HEPA-филтер површина: 1 m² (10,8 ft ²)
• Вистински HEPA-филтер обезбеден со ПТТ (третман за чистење од домашни
миленичиња)
• UV-C бранова должина од 254 nm
• UV-C спектар > 28 μW/cm² (на растојание од 1 метар)
• Капацитетот на вентилаторот е околу 240 m³/час
• Тивок вентилатор, околу 38 dB(A) (ниско), 60 dB(A) (високо)
• 5 брзини
• 8-часовен тајмер
• Напојување AC 220 V-240 V/50 Hz
• Максимална потрошувачка на енергија од 48 вати
• Го прочистува, збогатува и освежува внатрешниот воздух со 6.000.000 негативни
јони/cm³
• Дигитален контролен панел
• Димензии 27 x 17,6 x 70 cm
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• Темно сива/сребрена сива боја
• Тежина 5 kg

Спектар на филтерот
Прашина/микроскопски бубачки/честички/птичја прашина, бактерии, микроби/вируси, полен и
други алергени, мувла, спори на мувла, чад од цигари, хемикалии и испарливи органски
соединенија (VOC), како и мириси.

Што значи HEPA?
HEPA означува High Efficiency Particulate Air (воздух со висока ефикасност). HEPA-филтрите се
најефикасните филтри што ќе ги најдете на пазарот. Вистинските HEPA-филтри на Clean Air
Optima фаќаат 99,97% од сите честички со големина од 3 микрони или поголеми што минуваат
низ филтерот.

Што значи CADR?
CADR (стапката на испорака на чист воздух) ја опишува количината на прочистен воздух
(мерена во кубни метри во минута или CFM) што може да ја преработи прочистувачот на воздух
во просторијата. Високиот CADR покажува висок капацитет за испорачување на прочистен и
чист воздух во просторијата.
CADR: 125+ (чад од цигари) - CADR: 140 (прашина) - CADR: 149 (полен)

Што е AHAM
AHAM (Асоцијација на производители на домашни апарати) е независна организација која ги
проверува резултатите од тестовите на апаратите за домаќинство, како што се прочистувачите
на воздух. AHAM се наоѓа во САД и ги уверува клиентите дека Стапката на испорака на чист
воздух (CADR) е потврдена независно и е во согласност со ANSI/AHAM -1 „Метода за мерење на
перформансите на преносливите прочистувачи на воздух“.

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 HEPA UV-јонизирачки
прочистувач на воздух Clean Air Optima CA-508
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-508 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. Исклучоци: Редовна
замена на филтрите и на UV-C-светилката.
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 дефекти што произлегуваат 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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