Clean Air Optima HEPA UV gaisa
attīrītājs–jonizētājs CA-508
Rokasgrāmata

Pirms gaisa attīrītāja lietošanas rūpīgi izlasiet šīs instrukcijas un saglabājiet
šo rokasgrāmatu, lai vēlāk varētu to pārlasīt.
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Ievads

Clean Air Optima vēlas pateikties, ka iegādājāties šo unikālo gaisa attīrītāju, kas
aprīkots ar kvalitatīvu tehnoloģiju. Dzīvojam laikā, kad gaisa piesārņojums, vīrusi un
sīkas daļiņas, šķiet, kļuvušas par neizbēgamu apdraudējumu mūsu labklājībai. Clean Air
Optima piedāvā gaisa attīrītāju, kas ir efektīvs šīs problēmas risinājums par labu cenu.
Jūsu jaunajā gaisa attīrītājā apvienotas vairākas tehnoloģijas, lai filtrētu gaisā esošas
sīkas putekļu un bioloģiskas izcelsmes daļiņas. Ierīce ar UVC starojuma palīdzību likvidē
gaisā esošus vienšūnas organismus, kā arī vīrusus un baktērijas un attīra gaisu no
nevēlamām un kaitīgām daļiņām.
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CA-508 tehniskā shēma un komponenti
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Pirms lietošanas
Iespējas
Clean Air Optima CA-508 ir 6 filtru tehnoloģija un tas ir 100 % bez ozona.
Aktīvās ogles priekštīrīšanas filtrs
Priekštīrīšanas filtrs aiztur tādas lielas daļiņas kā šķiedras, pārragojušās dzīvnieku ādas šūnas
(blaugznas) un spalvas.
Aktīvā ogle neitralizē dūmus, ķīmikālijas, gāzes un smakas, kā arī novērš baktēriju, vīrusu un
pelējuma veidošanos. Aktīvās ogles priekštīrīšanas filtrs paildzina TRUE HEPA filtra ilgmūžību.

Filtru kombinācija
Oriģinālais True HEPA + Pet Pure Treatment True HEPA aiztur 99,97 % visu gaisā esošo daļiņu
un alergēnu, piemēram, dzīvnieku blaugznas, putekļu ērcītes, putekšņus, baktērijas un vīrusus >0,3
mikroniem. Pet Pure Treatment (PPT) ir filtra pārklājums, kuram pievienots pretmikrobu līdzeklis, lai
novērstu, ka uz filtra virsmas veidojas pelējums, miltrasa un smaku izraisošas baktērijas.

UVC starojums apvienojumā ar titāna dioksīdu
UVC starojuma tehnoloģija darbojas apvienojumā ar titāna dioksīdu (TiO²), lai novērstu baktēriju un
vīrusu atrašanos gaisā. TiO² aktivizē UVC starojums, kas nepieciešams, lai neitralizētu smaržas
molekulas, kas gaisā nonākušas smēķēšanas, gatavošanas un dzīvnieku dēļ.
Jonizators
Šis jaudīgais jonizators rada vairāk nekā 6 000 000 negatīvi lādēto jonu/cm³ (kas zināmi kā “gaisa
vitamīni”), lai attīrītu un atsvaidzinātu gaisu telpās. Tas attīra gaisu no putekļiem, cigarešu dūmiem,
putekšņiem, pelējuma un kaitīgām gāzēm.
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Brīdinājums
Veiciet nākamās secīgās darbības, lai maksimāli samazinātu miesas bojājumu risku, ko varētu izraisīt,
piemēram, elektrotrieciens vai uguns.
1.

Tikai lietošanai telpās.

2.

Izvelciet kontaktdakšu no kontaktligzdas, kad nelietojat ierīci vai veicat tās iekšējo vai ārējo daļu
tīrīšanu.

3.

Lietojiet, uzturiet un tīriet ierīci tā, kā aprakstīts šajā rokasgrāmatā.

4.

Nelietojiet ierīci, ja konstatējat redzamus elektrības kabeļa, UV spuldzes 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.

Raugiet, lai gaisa atveru tuvumā neatrastos jūsu mati, apģērbs, rotaslietas vai pirksti.

7.

Nebāziet asus priekšmetus cauri režģim, jo tas var izraisīt darbības kļūmes vai elektrotriecienu.

8.

Nelietojiet ierīci telpās, kurās tiek glabāti uzliesmojoši šķidrumi vai gāzes, tuvu karstuma
avotiem vai tādās sevišķi mitrās telpās kā vannasistabās.

9.

Ierīcei pieskarieties tikai ar sausām rokām.

10. Pievērsiet uzmanību elektrokabeļa bojājumiem. Nekad nevelciet ierīci aiz kabeļa.
11. Lietošanai nederīgās ierīces nogādājiet atbilstošos savākšanas punktos. Raugiet, lai bērni
neatver ierīci. Ierīce nav rotaļlieta. Bērni var lietot ierīci tikai pieaugušā uzraudzībā.
12. UVC spuldze ierīcē rada UVC starojumu, kas, esot tiešā saskarē ar ādu un acīm, var būt kaitīgs.
Nekad neskatieties tieši uz UVC spuldzi un nekad nepietuviniet seju režģim priekšpusē vai
mugurpusē. Nekad nelietojiet šo spuldzi citiem nolūkiem.
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Lietošana

Novietojums
1.

Izņemiet gaisa attīrītāju un filtru no iepakojuma un ievietojiet filtru ierīcē. Uzmanību! Pievērsiet
uzmanību uz filtra attēlotajai bultai, lai pareizi ievietotu filtru.

2.

Novietojiet ierīci uz cietas, līdzenas un taisnas pamatnes.

3.

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

4.

Pārliecinieties, ka gaisa atvere ierīces priekšpusē ir pavērsta prom no tuvākās sienas vai
mēbeles. Pārliecinieties, ka gaisa ievades un izvades atveres nav nosprostotas.

5.

Ievietojiet kontaktdakšu kontaktligzdā.

6.

Nekad nevelciet ierīci aiz noņemamajām detaļām.

Darbība
1.

Pārliecinieties, ka filtri ir ievietoti pareizi un ka visi komponenti ir nofiksēti.

2.

Izmantojiet pogu ON/OFF (iesl./izsl.) ierīces augšpusē, lai ieslēgtu un izslēgtu ierīci.

3.

Izmantojiet pogu MODE (režīms), lai iestatītu attīrīšanas līmeni no 1 līdz 5. 1 = zems, 5 = augsts.
LED iedegsies un parādīs, kāds līmenis ir iestatīts.

Izvēlieties īsto iestatījumu atkarībā no telpas izmēra un gaisa piesārņojuma līmeņa. Ja novietojat
gaisa attīrītāju mazākā telpā, piemēram, guļamistabā, pietiek, ja iestatāt līmeni 1.

4. Nospiediet uz pogas TIMER (taimeris), lai veiktu iestatīšanu diapazonam “automātiska
izslēgšanās” pēc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 un 8 stundām. Iestatīto stundu skaitu var redzēt uz taimera
displeja.

5. Nospiediet uz pogas UV, lai iestatītu, vai UV spuldze ir ieslēgta vai izslēgta.
Pārbaudīta tehnoloģija
UV sterilizēšanas tehnoloģija ir pieņemta jau vairāk nekā piecdesmit gadus un ir pierādīts, ka tā var
ievērojami un droši samazināt baktēriju un piesārņojošo vielu daudzumu gaisā.
Ilgmūžīgums
Ārkārtīgi efektīvā UV spuldze jānomaina pēc 8 000 darba stundām. Ja UV spuldzi izmantojat
24 stundas diennaktī, varat lietot to līdz pat 12 mēnešiem. UV spuldzi ir viegli nomainīt.
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Tīrīšana un kopšana

Ierīces ārpuses tīrīšana
1.

Izslēdziet ierīci un izvelciet kontaktdakšu no kontaktligzdas.

2.

Izmantojiet mīkstu un mitru drāniņu, lai no ierīces notīrītu putekļus un netīrumus.

3. Pārliecinieties, ka ierīcē neiekļūst ūdens.

Filtru nomaiņa
Clean Air Optima gaisa attīrītājs CA-508 ir aprīkots ar filtra uzraudzību, kas parāda, kad jāveic filtru
nomaiņa. Kad pienācis laiks veikt nomaiņu, gaisa attīrītājs atskaņos 30 sekundes ilgu skaņas signālu,
pēc kura iedegsies lampiņa HEPA RESET (HEPA atiestate). Nomainiet filtrus saskaņā ar tālākajām
instrukcijām. Restartējiet gaisa attīrītāju, veicot atiestatīšanu: pēc filtru nomaiņas ievietojiet
pildspalvas galiņu vadības paneļa HEPA RESET zonā, lai restartētu sistēmu.

1.

Izslēdziet ierīci un izvelciet kontaktdakšu no kontaktligzdas.

2.

Nospiediet atvēršanas pogu un noņemiet aizmugurējo pārsegu.

3.

Izņemiet lietoto aktīvās ogles priekštīrīšanas filtru.

4.

Izņemiet lietoto HEPA filtru no ierīces.

5.

Izpakojiet jaunos filtrus.

6.

Ievietojiet HEPA filtru attīrītājā (pievērsiet uzmanību bultai uz filtra, lai ievērotu pareizu
virzienu).

7.

Ievietojiet aktīvās ogles filtru atpakaļ ierīces aizmugurējā daļā.

8.

Uzlieciet aizmugurējo pārsegu un uzspiediet, līdz tas nofiksējas.
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Atkarībā no lietošanas HEPA filtra darbmūžs ir 6–8 mēneši un aktīvās ogles priekštīrīšanas
filtru var lietot apmēram 12 mēnešus. Filtra tīrīšana: vislabākais efekts panākams, tīrot filtrus
reizi mēnesī. Ja telpu gaiss ir ārkārtīgi piesārņots, var būt nepieciešams veikt papildu tīrīšanu.

Tīriet aktīvās ogles priekštīrīšanas filtru un HEPA filtru ar suku vai putekļsūcēju. Tādējādi no
filtra var iztīrīt tādas lielākās putekļu daļiņas kā šķiedras, dzīvnieku blaugznas un spalvas.

Pazīmes, kas liecina par to, ka filtri ir nolietoti: pastiprināta skaņa, samazināta gaisa plūsma,
aizsērējuši filtri, pastiprinātas smakas. HEPA filtra nomaiņa jāveic, kad tas zaudējis savu balto
krāsu un kļuvis pelēks vai melns. Ja HEPA filtrs joprojām paliek balts, filtra nomaiņa NAV
nepieciešama.
Brīdinājums! Nekad neslapiniet vai neskalojiet HEPA filtru ar ūdeni.

Kā pasūtīt filtrus:
sazinieties ar Clean Air Optima klientu apkalpošanas dienestu pa tel. + 31(0) 742670145 vai
apmeklējiet mūsu tīmekļa veikalu: https://www.cleanairoptima.com
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UVC spuldzes nomaiņa

Clean Air Optima gaisa attīrītājs CA-508 ir aprīkots ar darbmūža novērošanas sistēmu, kas
norāda, kad jāveic UV spuldzes nomaiņa. Kad jāveic spuldzes nomaiņa, attīrītājs atskaņo
30 sekundes ilgu skaņas signālu, pēc kura displejā mirgo "UV LED" lampiņa. Ievērojiet tālākās
instrukcijas, lai veiktu UV spuldzes nomaiņu. Restartējiet gaisa attīrītāju, atiestatot ierīci: vadības
panelī 30 sekundes turiet nospiestu UV pogu, lai restartētu UV spuldzes darbmūža novērošanas
sistēmu.
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Problēmu risinājums
Problēma
Ierīce nedarbojas

Risinājums

Ierīce pati izslēdzas

Pārliecinieties, ka ierīces kontaktdakša ir ievietota kontaktligzdā
Pārliecinieties, ka ierīces kontaktdakša ir ievietota kontaktligzdā un ka
kontaktligzda darbojas
Pārbaudiet, vai HEPA filtrs ierīcē ir novietots pareizi
Pārbaudiet, vai aizmugurējais pārsegs ir nofiksēts

Nav gaisa cirkulācijas

Atvienojiet ierīces kontaktdakšu no kontaktligzdas. Pārbaudiet, vai aktīvās
ogles priekštīrīšanas filtrs
un HEPA filtrs ir tīrs. Ja nepieciešams, nomainiet tos

Pastiprināts troksnis

Pārliecinieties, ka filtri ir tīri. Ja nepieciešams, nomainiet tos.

Ilgstoša pīkstoņa

Pienācis laiks veikt filtru nomaiņu, skatīt nodaļu “Tīrīšana un kopšana”

Specifikācijas
•

Ideāls līdz 80 m²/200 m³ (860 ft²) lielām telpām

•

AHAM sertifikāts līdz 20,4 m² (220 ft²) lielām telpām
Maks. CADR: 149 kubikpēdas minūtē (putekšņi)

•

6 kārtīga filtru tehnoloģija, 100 % bez ozona

•

True HEPA filtra veiktspēja: > 99,97 % visu daļiņu, kas ir vismaz 3 mikronus lielas

•

True HEPA filtra virsma: 1 m² (10,8 ft²)

•

True HEPA filtrs, aprīkots ar PTT (Pet Pure Treatment) pārklājumu

•

UVC viļņa garums 254 nm

•

UVC spektrs >28 µW/cm² (1 metra attālumā)

•

Ventilatora veiktspēja apmēram 240 m³/h

•

Kluss ventilators, apmēram 38 dB (A) (Low) (zems), 60 dB (A) (HI) (augsts)

•

5 ātruma līmeņi

•

8 stundu taimeris

•

Spriegums, maiņstrāva 220–240 V/50 Hz

•

Maksimālais enerģijas patēriņš 48 vati

•

Attīra, bagātina un atsvaidzina gaisu telpās ar 6 000 000 negatīvi lādētiem joniem/cm³

•

Digitāls vadības panelis

•

Izmēri 27 x 17,6 x 70 cm

•

Krāsas: tumši pelēks / sudraba pelēks

•

Svars 5 kg
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Filtra spektrs
Putekļi / putekļu ērcīte / daļiņas / pārragojušās ādas šūnas, baktērijas, mikroorganismi / vīrusi,
putekšņi un citi alergēni, miltrasa, pelējuma sporas, cigarešu dūmi, ķimikālijas un gaistoši ķīmiski
savienojumi (VOC), kā arī smakas.

Ko nozīmē HEPA?
HEPA (High Efficiency Particulate Air) filtrs ir augstas efektivitātes cieto daļiņu gaisa filtrs. HEPA filtri
ir visefektīvākie tirgū atrodamie filtri. Clean Air Optima True HEPA filtri notver 99,97 % daļiņu, kas ir
vismaz 3 mikronus lielas un virzās cauri filtram.

Ko nozīmē CADR?
CADR (Clean Air Delivery Rate) jeb tīra gaisa padeves ātrums raksturo attīrīta gaisa daudzumu (ko
mēra kubikpēdās minūtē jeb CFM), ko gaisa attīrītājs apstrādā telpā. Liela CADR vērtība norāda uz
lielu veiktspēju nodrošināt telpā svaigu gaisu.
CADR: 125+ (cigarešu dūmi) – CADR: 140 (putekļi) – CADR: 149 (putekšņi)

Kas ir AHAM
AHAM (Association of Home Appliance Manufacturers – Mājsaimniecības iekārtu ražotāju asociācija)
ir neatkarīga organizācija, kas pārbauda tādu mājsaimniecības iekārtu darbību kā gaisa attīrītāji.
AHAM atrodas ASV un apliecina klientam, ka tīra gaisa padeves ātrums (Clean Air Delivery Rate –
CADR) ir ticis neatkarīgi pārbaudīts un atbilst ANSI/AHAM-1 “Pārnēsājamu gaisa attīrītāju
veiktspējas mērīšanas paņēmienam”.

Vaicājiet savam mazumtirgotājam vai pašvaldībai aktuālo informāciju attiecībā uz ierīces iepakojuma
izmešanu.
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Serviss
Clean Air Optima CA-508 HEPA UV gaisa
attīrītāja–jonizētāja GARANTIJAS TALONS
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 Clean Air Optima CA-508 atstāj rūpnīcu, to pakļauj stingrām pārbaudes procedūrām. 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. Izņēmumi: regulāra filtru un UVC spuldžu nomaiņa.
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.

13

14

