Clean Air Optima HEPA UV-ioniseerijaga
õhupuhastaja CA-508
Kasutusjuhend

Lugege see juhend enne õhupuhastaja kasutamise alustamist hoolikalt läbi
ja hoidke see alles.
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Sissejuhatus

Clean Air Optima tänab teid, et ostsite selle uusimal tehnoloogial põhineva
ainulaadse

õhupuhastaja.

Tänapäeval

näib,

et

meid

ümbritsevad

kõikjal

õhusaasteained, viirused ja kahjulikud tolmuosakesed. Clean Air Optima on loonud
õhupuhastaja, mis aitab seda ohtu soodsalt ja tõhusalt vähendada.
See

uus

mitmel

tehnoloogial

põhinev

õhupuhastaja

filtreerib

õhust

väikesi

tolmuosakesi ja bioloogilisi osakesi. Seade hävitab õhus lendlevad viirused, bakterid ja
teised üherakulised organismid UV-C-kiirgusega ning puhastab õhu soovimatutest ja
kahjulikest osakestest.
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CA-508 joonis ja osad
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Enne kasutamist
Omadused
Clean Air Optima CA-508 kasutab 6 erinevat filtreerimistehnoloogiat ning on 100% osoonivaba.
Aktiivsöega eelfilter
Eelfilter püüab kinni suuremad osakesed, näiteks riidekiud ning loomade karvad ja nahatolmu.
Aktiivsüsi neutraliseerib suitsu, kemikaalid, gaasid ja lõhnad ning väldib bakterite, viiruste ja
hallitusseente kasvamist. Aktiivsöega eelfilter pikendab TRUE HEPA filtri kasutusiga.

Filtrikombinatsioon
Original True HEPA + Pet Pure Treatment: True HEPA püüab kinni 99,97% kõigist hõljuvatest
osakestest ja allergeenidest nagu lemmikloomade nahatolm, tolmulestad, õietolm, bakterid ja
viirused läbimõõduga > 0,3 mikronit. Pet Pure Treatment (PPT) on filtrikate, millele on lisatud
antimikroobikumi, et vältida hallituse ja bakterite kasvu filtri pinnal ning neist põhjustatud
ebameeldivat lõhna.

UV-C-kiirgus koos titaandioksiidiga
UV-C-kiirgus ja titaandioksiid (TiO²) tapavad õhus hõljuvad bakterid ja viirused. UV-C-kiirgus
aktiveerib TiO², mis omakorda neutraliseerib suitsetamisest, toiduvalmistamisest ja
lemmikloomadest põhjustatud lõhnad.
Ioniseerija
See võimas ioniseerija lisab igasse kuupsentimeetrisse õhku rohkem kui 6 000 000 negatiivset
(kasulikku) iooni, et siseõhku puhastada ja värskendada. See aitab puhastada õhku tolmust,
sigaretisuitsust, õietolmust, hallitusseente eostest ja kahjulikest gaasidest.
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Hoiatus
Järgmiste ohutusnõuete järgimine on vajalik, et vältida kehavigastusi, näiteks elektrilöögi või
põlengu tulemusel.
1.

Kasutamiseks ainult siseruumis.

2.

Kui seadet ei ole kavas mõnda aega kasutada või soovite selle sisemust või välispinda puhastada,
tõmmake pistik pistikupesast välja.

3.

Järgige seadme kasutamisel, hooldamisel ja puhastamisel käesoleva juhendi juhiseid.

4.

Ärge kasutage seadet, kui toitekaabel, UV-lamp 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.

Hoidke juuksed, rõivad, ehted ja sõrmed õhu väljalaskeavadest eemal.

7.

Ärge pistke teravaid esemeid võre vahelt läbi, kuna tulemuseks võib olla rike või elektrilöök.

8.

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. Seadme UV-C-lambist eralduv UV-C-kiirgus võib olla nahale ja silmadele kahjulik. Ärge vaadake
vahetult UV-C-lampi ning ärge pange nägu seadme esi- või tagakülje võre lähedale. Ärge
kasutage lampi muuks otstarbeks.
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Kasutamine

Paigutamine
1.

Võtke õhupuhastaja ja filter pakendist välja ning pange filter seadmesse. Tähelepanu: järgige
filtri sisestamisel filtril oleva noole suunda.

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
1.

Kontrollige, et filtrid oleksid õigesti sisestatud ja kõik osad oleksid fikseeritud.

2.

Kasutage seadme sisse ja välja lülitamiseks selle peal olevat nuppu ON/OFF (Sisse/välja).

3.

Nupuga MODE (Režiim) saate valida puhastustaseme 1 kuni 5. 1 = madal, 5 = kõrge. Valitud
taset näitavad LED-tuled.

Seadistage tase vastavalt ruumi suurusele ja õhu saastatusele. Väiksemas ruumis, näiteks
magamistoas piisab puhastustasemest 1.

4. Nuppu TIMER (Taimer) korduvalt vajutades saate seadistada seadme automaatselt välja
lülituma 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 või 8 tunni möödumisel. Valitud tundide arv ilmub taimeri ekraanil.

5. UV-lambi sisse või välja lülitamiseks vajutage nuppu UV.
Ennast tõestanud tehnoloogia
UV-steriliseerimistehnoloogiat on üle viiekümne aasta kasutatud õhu ohutul viisil bakteritest ja
muudest ohtlikest organismidest puhastamiseks.
Kestab kaua
Energiasäästlik UV-lamp vajab vahetamist alles 8000 töötunni järel. Kui kasutate UV-lampi 24 tundi
päevas, jätkub sellest 12 kuuks. UV-lambi vahetamine on lihtne.
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Puhastamine ja hooldamine

Seadme välispinna puhastamine
1.

Lülitage seade välja ja tõmmake pistik pistikupesast.

2.

Puhastage seade tolmust ja mustusest niiske pehme lapiga.

3. Vesi ei tohi sattuda seadme sisemusse.

Filtrite vahetamine
Clean Air Optima õhupuhastajal CA-508 on filtrijälgimissüsteem, mis annab filtrite vahetamise
vajadusest märku. Kui on aeg filtreid vahetada, annab õhupuhastaja 30-sekundilise helisignaali,
misjärel süttib tuli HEPA RESET (HEPA lähtestus). Vahetage filtrid, järgides allolevaid juhiseid.
Õhupuhastaja taaskäivitamiseks lähtestage filtrijälgija: pärast filtrite vahetamist pistke juhtpaneeli
kohal tule HEPA RESET (HEPA lähtestus) olevasse avasse pastakaots, et süsteem taaskäivitada.

1.

Lülitage seade välja ja tõmmake pistik pistikupesast.

2.

Vajutage vabastusnuppu ja eemaldage tagapaneel.

3.

Eemaldage kasutatud aktiivsöega eelfilter.

4.

Eemaldage seadmest kasutatud HEPA-filter.

5.

Võtke uued filtrid pakendist välja.

6.

Sisestage HEPA-filter õhupuhastajasse (järgige filtril olevat suunanoolt).

7.

Sisestage aktiivsöega filter seadme tagaosasse.

8.

Pange tagapaneel tagasi ja suruge sellele, kuni see klõpsuga fikseerub.
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HEPA-filtri kasutusiga on kasutamise intensiivsusest olenevalt 6–8 kuud ja aktiivsöega eelfiltrit
saab kasutada ligikaudu 12 kuud. Filtrite puhastamine: efektiivseimaks õhupuhastamiseks on
soovitatav puhastada filtreid kord kuus. Kui siseõhk on väga saastunud, võib olla vaja puhastada
sagedamini.

Puhastage aktiivsöega eelfilter ja HEPA-filter harja või tolmuimejaga. Eesmärk on eemaldada
filtri välispinnalt suuremad mustuseosakesed, näiteks riidekiud ning loomade karvad ja nahatolm.

Filtrite vahetamise vajaduse tundemärgid: suurenenud müratase, vähenenud õhuvool ja
tugevnenud lõhn. HEPA-filter tuleb uuega asendada, kui selle värv muutub valgest halliks või
mustaks. Valget HEPA-filtrit EI OLE vaja vahetada.
Hoiatus: ärge niisutage ega loputage HEPA-filtrit veega.

Filtrite tellimine:
võtke ühendust Clean Air Optima klienditeenindusega telefonil + 31(0) 742670145 või külastage
meie e-poodi: https://www.cleanairoptima.com
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UV-lambi vahetamine

Clean Air Optima õhupuhastajal CA-508 on kasutusea jälgimise süsteem, mis annab UV-lambi
vahetamise vajadusest märku. Kui on aeg lampi vahetada, annab õhupuhastaja 30-sekundilise
helisignaali, misjärel nupu „UV LED“ tuli vilgub juhtpaneelil. Järgige UV-lambi vahetamiseks
alljärgnevaid

juhiseid.

Õhupuhastaja

taaskäivitamiseks

lähtestage

jälgimissüsteem:

hoidke

juhtpaneelil nuppu UV 30 sekundit all, et UV-lambi kasutusea jälgimise süsteem lähtestada.
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Probleemide lahendamine
Probleem
Seade ei tööta
Seade lülitub iseenesest välja

Lahendamine
Kontrollige, et seade oleks elektrivõrguga ühendatud
Kontrollige, et seade oleks elektrivõrguga ühendatud ja et elektrivarustus
oleks olemas
Kontrollige, kas HEPA-filter on õigesti seadmesse sisestatud
Kontrollige, kas tagapaneel on korralikult kinni

Õhuvool puudub

Ühendage seade elektrivõrgust lahti. Kontrollige, kas aktiivsöega eelfilter
ja HEPA-filter on puhtad. Vajaduse korral vahetage need välja.

Tugevnenud müra

Kontrollige, kas filtrid on puhtad. Vajaduse korral vahetage need välja.

Pikk piiksumine

Aeg on filtrid välja vahetada, vt peatükk „Puhastamine ja hooldus“.

Tehnilised andmed
•

Ideaalne kuni 80 m² / 200 m³ (860 ft²) ruumidesse

•

AHAM-sertifikaat kehtib kasutamisel kuni 20,4 m² (220 ft²) ruumides
Max CADR: 149 cfm (õietolm)

•

6 filtritehnoloogiat, 100% osoonivaba

•

True HEPA filtri jõudlus: > 99,97% kõigist vähemalt 3-mikronilise läbimõõduga
osakestest

•

True HEPA filtri pindala: 1 m² (10,8 ft²)

•

True HEPA filtril on lemmikloomadega kodudesse sobiv PTT (Pet Pure Treatment) kate

•

UVC lainepikkus 254 nm

•

UVC kiiritustihedus > 28 µW/cm² (1 meetri kaugusel)

•

Ventilaatori jõudlus ca 240 m³/h

•

Vaikne ventilaator, ca 38 dB(A) (madal tase), 60 dB(A) (kõrge tase)

•

5 kiirustaset

•

8-tunnine taimer

•

Pinge AC 220–240 V / 50 Hz

•

Max võimsus 48 vatti

•

Puhastab siseõhku ning rikastab ja värskendab seda, lisades igasse kuupsentimeetrisse
6 000 000 negatiivset iooni

•

Digitaalne juhtpaneel

•

Mõõtmed 27 × 17,6 × 70 cm

•

Värvid: tumehall/hõbehall

•

Kaal 5 kg
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Filtrispekter
Tolm / tolmulestad / peenosakesed / linnutolm, bakterid, pisikud / viirused, õietolm ja muud
allergeenid, hallituseeosed, sigaretisuits, kemikaalid ja lenduvad orgaanilised ühendid ning lõhnad.

Mida HEPA tähendab?
HEPA (inglise keeles High Efficiency Particulate Air) tähendab tõhusat õhu osakestefiltrit. HEPA-filtrid
on praegu turul olevatest kõige efektiivsemad. Clean Air Optima True HEPA filtrid püüavad filtrit
läbivast õhust kinni 99,97% kõigist vähemalt 3-mikronilise läbimõõduga osakestest.

Mida CADR tähendab?
CADR ehk Clean Air Delivery Rate näitab, kui palju täielikult puhastatud õhku (kuupjalgades minutis
ehk CFM) õhupuhastaja ruumi lisab. Mida suurem on CADR, seda rohkem puhast õhku õhupuhastaja
ruumi lisab.
CADR: 125+ (sigaretisuits) – CADR: 140 (tolm) – CADR: 149 (õietolm)

Mis AHAM on?
AHAM (Association of Home Appliance Manufacturers) on sõltumatu organisatsioon, mis kontrollib
kodumasinate, näiteks õhupuhastajate katsetulemusi. AHAM asub USA-s ning selle asutuse
sertifikaat näitab kliendile, et Clean Air Delivery Rate (CADR) on sõltumatult kontrollitud vastavalt
ANSI meetodile AHAM-1 „Meetod teisaldatavate õhupuhastajate jõudluse mõõtmiseks”.

Pakendi ja seadme kõrvaldamise kohta küsige uusimat teavet seadme müüjalt või kohalikust
omavalitsusest.
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Remont
GARANTIITÕEND SEADMELE Clean Air Optima HEPA
UV-ioniseerijaga õhupuhastaja CA-508
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 summa.
2. Lisage lühike kirjeldus kahjustusest, rikkest või tõrkest ja probleemi tekkimise asjaoludest.
Clean Air Optima CA-508 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. Erandid: kuluosad ehk filtrid ja UV-C-lamp.
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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