Интелигентен HEPA јонизирачки прочистувач
на воздух Clean Air Optima® CA-509D
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.
Уредот ги елиминира едноклеточните организми, како и вирусите и бактериите што
лебдат во воздухот и го прочистува воздухот од несакани и штетни честички.
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Технички дијаграм за CA-509D
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Пред употреба
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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 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.

Употреба

1.

Фатете го предниот панел на горната страна и притиснете ги бравите на горната страна
на панелот со двата показални прсти: потоа, повлечете го панелот кон вас и нагоре,
надвор од уредот (Слика А).

2.

Извадете ги HEPA-филтерот и филтерот со активен јаглен извлекувајќи ги кон вас двата
филтри со помош на јазичето на горниот дел (Слика B и C).

3.

Отстранете ја заштитната пластика од филтрите (Слика Д).

4.

Прво, ставете го филтерот за активен јаглен назад во уредот со јазичето на врвот (Слика
Е).

5.

Потоа, вратете го HEPA-филтерот назад во уредот со јазичето на врвот (Слика Е).

6.

Ставете го предниот панел на место. Поставете го предниот панел назад во уредот,
ставајќи ги двете куки во процепите и потоа нежно кликнете го предниот панел на
горниот преден дел назад во бравата (Слика Е).
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Позиционирање
1.

Ставете го уредот на стабилна и рамномерна основа.

2.

За правилен проток на воздухот низ уредот, потребно е да има простор од 30 cm од
ѕидовите и мебелот.

3.

Уверете се дека предниот излез за воздух на уредот не е насочен кон ѕид или кон мебелот.
Осигурајте се дека не се блокирани излезите за воздух.

4.

Приклучете го.

5.

Никогаш не поставувајте го уредот на небезбедна основа.

Работа
Осигурајте се дека филтрите се на вистинското место и дека сите делови се добро
фиксирани на уредот.

Средното копче се користи за вклучување и исклучување на уредот.
Двете копчиња од левата страна се за вклучување:
Тајмер
Лесно се поставува да работи во период од 1/2/4/8 часа. Прочистувачот на
воздух работи за одредено времетраење, а потоа автоматски се исклучува.

Јонизатор
Вклучувањето и исклучувањето на јонизаторот е означено со LED светилка во копчето
на врвот.
Двете копчиња од десната страна се за вклучување:
Ресетирање
HEPA-филтерот и филтерот со активен јаглен се менуваат по 2.000 работни часови.
Животниот век на филтерот се следи преку трепкање на LED светилката во копчето
„Reset“.
Држете го копчето 3 секунди за режим 0 откако ќе го замените филтерот.
Брзина на вентилаторот/програмирање
3 брзини на вентилаторот/режими на мирување - турбо - автоматски
Трите брзини на вентилаторот овозможуваат поединечен проток на воздух.
Во режимот Sleep прочистувачот на воздух Clean Air Optima® CA-509D ви нуди
освежителен ноќен сон со тоа што ќе уживате во чистиот воздух и шепотот при работата и
пригушениот екран.
Поставката за Turbo дава моќен ефект на прочистување на воздухот.
Со поставката Automatic, вградениот интелигентен сензор (Intelligent Particle Sensor™)
автоматски го мери и го регулира квалитетот на воздухот. Вентилаторот, контролиран од сензор,
автоматски предвидува до кој степен внатрешниот воздух е загаден со честички со големина
PM2.5 и соодветно се прилагодува на 3 различни брзини.
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Дигиталниот екран на предната страна на прочистувачот на воздух CA-509D автоматски и точно
го покажува квалитет на воздухот со мерење на нивото на честички PM2.5, влажноста во
внатрешноста и температурата.

Мерење честички
Квалитет на внатрешниот воздух

PM2.5

< 75

Добро

76-150

Просечно

> 151

Лошо

Честичките од 10 μm (PM10) и помали, од 2,5 μm (PM2.5), можат да влезат во белите дробови и
спаѓаат во 10-те најголеми закани по здравјето на луѓето. Овие мали честички се развиваат
преку типични процеси што се одвиваат во затворен простор, како што се готвење, печење,
пржење, пушење, но и греење, или навлегуваат во големи количини во вашите простории
предизвикано од сообраќајот, индустријата, градежништвото, биолошки материјали (полен,
бактерии, микроскопски бубачки и вируси), увезени честички од други региони, како што се
издувни (авионски) гасови и ерупции на вулкани.
Алергените, како што се поленот и прашината, предизвикуваат сериозни и долгорочни
здравствени закани за милиони луѓе секоја пролет: бројките постојано се зголемуваат.
Мерење релативна влажност и температура
Важни аспекти за ефикасно прочистување на воздухот: релативна влажност помеѓу 45-60% и
собна температура од околу 20-23 °C.

Детска брава
Детската брава го штити уредот од несакана употреба.
Детската брава се вклучува/исклучува со истовремено притискање на
копчињата Reset и Speed/Mode . LED светилката во средното копче
покажува дали е вклучена/исклучена детската брава.
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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 .

Чистење на Intelligent Particle Sensor™
Чистете го сензорот за квалитет на воздухот, влезот и излезот за воздух на секои 6 до 8 недели
со малку влажен памук, а потоа исушете го со сув памук за да ги оптимизирате мерењата за
чист воздух. Чистете го сензорот почесто кога го користите прочистувачот на воздух во
правлива просторија.
Внимание! Ако влажноста во просторијата е многу висока, постои ризик од кондензација на
сензорот за квалитет на воздухот. Ова може да предизвика индикаторот за квалитет на
воздухот (дигитален монитор - мерење честички) да покаже дека квалитетот на воздухот е слаб,
иако тоа не е случајот. Во таков случај, препорачуваме да го исчистите сензорот за квалитет на
воздухот или да не го користите прочистувачот на воздух во автоматскиот режим.

Intelligent Particle Sensor™
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Замена на филтри
Интелигентниот HEPA-јонизирачки прочистувач на воздух CA-509D е опремен со механизам за
следење на животниот век на филтерот, кој сигнализира дека филтрите треба да се заменат по
2.000 работни часови. За да покаже дека филтрите треба да се заменат, прочистувачот на
воздух испушта трепкачки LED-сигнал. Држете го копчето за ресетирање 3 минути и по
звучниот сигнал LED-сијаличката ќе се исклучи.

Потоа, исклучете го уредот и извлечете го приклучокот од струја:
1.

Фатете го предниот панел на горната страна и притиснете ги бравите на горната
страна на панелот со двата показални прсти: потоа, повлечете го панелот кон вас и
нагоре, надвор од уредот (Слика А).

2.

Извадете ги HEPA-филтерот и филтерот со активен јаглен извлекувајќи ги кон вас
двата филтри со помош на јазичето на горниот дел (Слика B и C).

3.

Отстранете ја заштитната пластика од филтрите (Слика Д).

4.

Прво, ставете го филтерот за активен јаглен назад во уредот со јазичето на врвот
(Слика Е).

5.

Потоа, вратете го HEPA-филтерот назад во уредот со јазичето на врвот (Слика Е).

6.

Ставете го предниот панел на место. Поставете го предниот панел назад во уредот,
ставајќи ги двете куки во процепите и потоа нежно кликнете го предниот панел на
горниот преден дел назад во бравата (Слика Е).

Функција за ресетирање
Откако ќе ги замените филтрите и ќе го ставите назад предниот панел, држете го копчето за
ресетирање околу 5 секунди. Откако ќе го слушнете звучниот сигнал 3 пати, повторно се
активира LED-функцијата за следење на животниот век на филтрите.
Во зависност од употребата, HEPA-филтерот има животен век од приближно 6-8 месеци, а
филтерот со активен јаглен,како и пред-филтерот, имаат од 12 месеци.
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Чистење филтер
Најдобриот ефект се постигнува ако ги чистите филтрите еднаш месечно. Ако внатрешниот
воздух е исклучително загаден, може да е потребно поголемо чистење.

Исчистете ги филтерот со активен јаглен, пред-филтерот 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.

Предупредување!

Никогаш

не

навлажнувајте

ги

филтерот

со

активен

јаглен,

пред-филтерот и HEPA-филтерот со вода.

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.

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

Технички спецификации CA-509D
• За простории до 90 m²/225 m³/965 ft²
• CADR вредност: 363,6 m³ воздух без честички/час.
• 5-кратна Optima Filter Technology/OFT™ Healthy Technology System
1. Intelligent Particle Sensor™ којшто автоматски го мери и регулира квалитетот на воздухот
2. Пред-филтерот фаќа големи честички прашина и пердувки
3. Филтерот со активен јаглен ги неутрализира мирисите и гасовите
4. Со помош на силниот TRUE HEPA-филтер со слој од нано-честички на сребро /HEPA-филтерот
од класа H13 / површината на филтер од 1,45 m², воздухот се прочистува од микроскопски
честички со големина од 0,3 микрометри (0,3 µm) со ефикасност од 99,97%, од мувла со
100% и од миризба од тутун со 98,90%. Антибактерискиот слој со нано-честички од сребро
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на филтерот ги елиминира бактериите и мувлата 5. DUO јонизаторот, без озон DIN EN
60335-2-65, го чисти и освежува воздухот со > 10.000.000 негативни јони/cm³
• Дигитално следење на квалитетот на воздухот со мерење на нивото на PM2.5, температурата
и влажноста во внатрешноста
• Автоматски вентилатор контролиран со сензор и 3 поставки, капацитет до 365 m ³/час
• Тивок вентилатор 36 dB(A), ниско 1/49,5 dB(A), средно 2/64 dB(A), турбо 3
• Можете да бирате меѓу 3 поставки, како Sleep/Turbo/Automatic
• Крајно тивок со режим за спиење за спалната соба!
• Детска брава: заштита од несакана употреба на системот
• Лесно се преместува благодарение на рачката
• Функција на тајмер од 1/2/4/8 часа
• Напојување AC 220 V-240 V/50 Hz
• Потрошувачка на енергија макс. 78 Watt - турбо 3/32 Watt - средно 2/12 Watt - ниско 1
• Лесен контролен панел со копчиња
• Следење на животниот век на филтерот преку копчето за ресетирање со LED-сигнал
• EFR (лесна замена на филтер): по 2.000 работни часови, лесно се заменува
• Елегантен и компактен дизајн на таблет
• Димензии ДxШxВ 37,4 x 20,1 x 59,4 cm
• Живописно бела боја
• Тежина 5 kg
• Безбедност CE

Решенија за проблеми
Проблем

Решение

Уредот не работи

Проверете дали е приклучен

Уредот се исклучува

Осигурајте се дека е приклучен и дека штекерот работи
Проверете дали филтрите се добро позиционирани во уредот
Проверете дали е затворен предниот капак

Нема циркулација на воздухот

Интензивиран шум
Долг свиреж

Исклучете го уредот од струја. Проверете дали се чисти филтерот со
активен јаглен, пред-филтерот
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“

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 интелигентен
HEPA-јонизирачки прочистувач на воздухот Clean Air
Optima CA-509D
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-509D се подложува на строги постапки за тестирање пред да замине од
фабриката. Ако во рок од 2 години 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: две години 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 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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