Intelligent Clean Air Optima® HEPA-filtri ja
ioniseerijaga õhupuhastaja CA-509D
Kasutusjuhend

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

© Copyright : Clean Air Optima

1

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 ning puhastab õhu soovimatutest ja kahjulikest

osakestest.
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CA-509D joonis
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Enne kasutamist
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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 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.

Kasutamine

1.

Haarake esipaneeli ülaservast ning vajutage mõlema nimetissõrmega paneeli ülaservas
olevatele vabastusnuppudele; seejärel tõmmake paneel enda suunas ja üles seadmest välja
(joonis A).

2.

Võtke HEPA-filter ja aktiivsöega filter seadmest välja, tõmmates filtri ülaosas olevast sakist
enda suunas (joonised B ja C).

3.

Eemaldage uutelt filtritelt kaitsekile (joonis D).

4.

Sisestage esmalt aktiivsöega filter tagasi seadmesse nii, et sakk jääb üles (joonis E).

5.

Seejärel sisestage HEPA-filter tagasi seadmesse nii, et sakk jääb üles (joonis E).

6.

Pange esipaneel tagasi. Esipaneeli tagasi seadmesse sisestamiseks pange mõlemad konksud
pesadesse ning suruge esipaneeli ülaosale õrnalt, kuni see klõpsuga lukustub (joonis E).
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Paigutamine
1.

Paigutage seade stabiilsele horisontaalpinnale.

2.

Piisava õhuvoolu tagamiseks peab seade olema seintest ja mööblist vähemalt 30 cm kaugusel.

3.

Suunake seadme esiküljel olev õhu väljalaskeava lähimast seinast või mööbliesemest eemale.
Vaadake, et õhu väljalaskeavad oleksid vabad.

4.

Pistke pistik pistikupesasse.

5.

Seadet ei tohi paigutada ebakindlale pinnale.

Kasutamine
Kontrollige, et kõik filtrid oleksid paigaldatud ja kõik eemaldatavad osad oleksid kindlalt
fikseeritud.
Seadme sisse ja välja lülitamiseks kasutatakse keskmist nuppu.

Vasakpoolsete nuppudega saab seadistada järgmist:
Timer (Taimer)
Lihtne seadistada 1/2/4/8 tunnile. Õhupuhastaja töötab seadistatud aja ja lülitub
automaatselt välja.

Ionizer (Ioniseerija)
Seda, kas ioniseerija on sisse või välja lülitatud, näitab nupu LED-tuli.

Parempoolsete nuppudega saab seadistada järgmist:
Reset (Lähtesta)
HEPA-filtri ja aktiivsöega filtri asendamine 2000 töötunni järel.
Filtri kasutusea täitumisel hakkab nupu Reset (Lähtesta) LED-tuli vilkuma.
Pärast filtri asendamist hoidke nuppu Reset (Lähtesta) 3 sekundit all, et lülituda 0-režiimi.
Ventilaatori kiiruse / programmi seadistamine
3 ventilaatori kiirust / Sleep (Uni) – Turbo – Automatic (Automaatne)
3 ventilaatori kiirust võimaldavad õhuvoolu kohandada.
Režiimis Sleep (Uni) puhastab Clean Air Optima® õhupuhastaja CA-509D õhku
hiirvaikselt ja kustutatud tuledega, et ööund mitte häirida.
Režiimis Turbo puhastab seade õhku ülikiiresti ja -võimsalt.
Režiimis Automatic (Automaatne) mõõdab sisseehitatud andur (Intelligent Particle Sensor™)
õhukvaliteeti ja reguleerib puhastusvõimsust automaatselt. Andur tuvastab siseõhus peenosakesi
suurusega PM2,5 ja valib automaatselt ühe kolmest ventilaatori kiirusest.
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Õhupuhastaja CA-509D esiküljel oleval digitaalekraanil kuvatakse automaatselt ja täpselt
õhukvaliteeti, mõõtes PM2,5 peenosakeste sisaldust, õhuniiskust ja temperatuuri.

Osakeste kontsentratsioon
Siseõhu kvaliteet
< 75
PM2,5

Hea

76–150

Keskmine

> 151

Halb

Osakesed läbimõõduga 10 µm (PM10) kuni 2,5 μm (PM2,5) kahjustavad kopse ja on üks kümnest
suurimast inimtervise ohutegurist. Need peenosakesed tekivad mitmesugustes siseruumides
toimuvates protsessides, näiteks küpsetamisel, praadimisel, suitsetamisel ja kütmisel, aga tungivad
sisse ka välisõhust, kuhu neid lisandub sõidukite heitgaasidest, tööstusest, ehitustegevusest,
bioloogilisest materjalist (õietolm, bakterid, tolmulestad ja viirused). Need võivad pärineda kõrgelt,
näiteks lennukite heitgaasidest, ning kaugelt, näiteks vulkaanipursetest.
Õietolm, tolm ja muud allergeenid põhjustavad igal kevadel miljonitele inimestele raskeid
terviseprobleeme; allergikute arv kasvab pidevalt.
Õhuniiskuse ja temperatuuri mõõtmine
Õhu efektiivseks puhastamiseks peaks suhteline õhuniiskus olema 45–60% ja temperatuur ligikaudu
20–23 °C.

Lapselukk
Lapselukk takistab süsteemi soovimatut kasutamist.
Lapseluku sisse/välja lülitamiseks tuleb korraga vajutada nuppu Reset
(Lähtesta) ja Speed / Mode (Kiirus/režiim). Seda, kas lapselukk on sisse
lülitatud, näitab keskel vilkuv LED-tuli.

7

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.

Anduri Intelligent Particle Sensor™ puhastamine
Puhastage õhukvaliteedi anduri õhusisendit ja -väljundit iga 6 kuni 8 nädala järel õrnalt niisutatud
vatitikuga ja kuivatage kuiva vatitikuga, et õhukvaliteedi näidud jääksid täpseks. Kui kasutate
õhupuhastajat tolmuses ruumis, puhastage andurit sagedamini.
Tähelepanu! Kui ruumi õhuniiskus on väga kõrge, võib õhukvaliteedi anduril tekkida kondensvesi.
Seetõttu võib õhukvaliteedi indikaator (digitaalekraanil kuvatav osakeste näit) näidata, et
õhukvaliteet on halb, ehkki see ei ole nii. Sel juhul soovitame õhukvaliteedi andurit puhastada või
mitte kasutada õhupuhastajat automaatrežiimis.

Intelligent Particle Sensor™
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Filtrite vahetamine
HEPA-filtri ja ioniseerijaga nutikal õhupuhastajal CA-509D on filtri kasutusea jälgimise süsteem, mis
annab märku, kui filter tuleb 2000 töötunni järel välja vahetada. Filtri vahetamise vajadusest annab
õhupuhastaja märku LED-tule vilkumisega. Hoidke lähtestamisnuppu 3 minutit all; kõlab helisignaal
ja LED-tuli kustub.

Seejärel lülitage seade välja ja tõmmake pistik pistikupesast.
1.

Haarake esipaneeli ülaservast ning vajutage mõlema nimetissõrmega paneeli ülaservas
olevatele vabastusnuppudele; seejärel tõmmake paneel enda suunas ja üles seadmest
välja (joonis A).

2.

Võtke HEPA-filter ja aktiivsöega filter seadmest välja, tõmmates filtri ülaosas olevast
sakist enda suunas (joonised B ja C).

3.

Eemaldage uutelt filtritelt kaitsekile (joonis D).

4.

Sisestage esmalt aktiivsöega filter tagasi seadmesse nii, et sakk jääb üles (joonis E).

5.

Seejärel sisestage HEPA-filter tagasi seadmesse nii, et sakk jääb üles (joonis E).

6.

Pange esipaneel tagasi. Esipaneeli tagasi seadmesse sisestamiseks pange mõlemad
konksud pesadesse ning suruge esipaneeli ülaosale õrnalt, kuni see klõpsuga lukustub
(joonis E).

Lähtestamine
Pärast filtrite vahetamist ja esipaneeli tagasi paigaldamist hoidke lähtestamisnuppu ligikaudu
5 sekundit all. Kõlab 3 helisignaali, misjärel filtrite kasutusea jälgimise LED-funktsioon on jälle
aktiveeritud.
HEPA-filtri kasutusiga on kasutamise intensiivsusest olenevalt 6–8 kuud ning aktiivsöega filtrit ja
eelfiltrit saab kasutada 12 kuud.
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Filtrite puhastamine
Efektiivseimaks õhupuhastamiseks on soovitatav puhastada filtreid kord kuus. Kui siseõhk on väga
saastunud, võib olla vaja puhastada sagedamini.

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

Hoiatus! Aktiivsöega filtrit, eelfiltrit ja HEPA-filtrit ei tohi märjaks teha ega loputada.

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.

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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CA-509D tehnilised andmed
• Kuni 90m² / 225m³ (965ft²) ruumidesse
• CADR: 363,6 M³ osakestevaba õhku tunnis.
• 5-kordne Optima filtritehnoloogia / OFT™ Healthy Technology System
1. Intelligent Particle Sensor™ mõõdab õhukvaliteeti ja reguleerib automaatselt võimsust
2. Eelfilter püüab kinni suuremad tolmuosakesed ja riidekiud
3. Aktiivsöega filter neutraliseerib lõhnad ja gaasid
4. Tugev nanohõbekattega TRUE HEPA filter / HEPA filtriklass H13 / filtri pindala 1,45 m², puhastab
õhu 0,3-mikromeetristest (0,3 µm) mikroosakestest 99,97% efektiivsusega, hallitusseente
eostest 100% efektiivsusega, tubakalõhnast 98,90% efektiivsusega. Filtri nanohõbedat sisaldav
antibakteriaalne kattekiht takistab bakterite ja hallitusseente kasvu 5. DUO ioniseerija,
osoonivaba, DIN EN 60335-2-65, puhastab ja värskendab õhku, lisab > 10 000 000 negatiivset
iooni/cm³
• Siseõhu kvaliteedi digitaalne jälgimine PM2,5 taseme, õhutemperatuuri ja õhuniiskuse jälgimise
teel
• Anduriga juhitav 3-tasemeline ventilaator, max jõudlus 365 m³/h
• Vaikne ventilaator, 36 dB(A) madal 1 / 49,5 dB(A) keskmine 2 / 64 dB(A) Turbo 3
• 3 režiimi: Sleep (Uni) / Turbo / Automatic (Automaatne)
• Magamistuppa sobiv ülivaikne unerežiim!
• Lapselukk takistab süsteemi soovimatut kasutamist
• Tänu käepidemele hõlpsasti teisaldatav
• Taimer 1/2/4/8 tundi
• Vahelduvpinge 220 V – 240 V / 50 Hz
• Energiakulu max 78 W – Turbo 3 / 32 W – keskmine 2 / 12 W – madal 1
• Lihtsate nuppudega juhtpaneel
• Filtri kasutusea jälgimine, LED-signaaliga lähtestusnupp
• EFR (Easy Filter Replacement): filtrit on 2000 töötunni järel lihtne asendada
• Elegantne ja kompaktne disain
• Mõõtmed L × S × K – 37,4 × 20,1 × 59,4 cm
• Värv – valge
• Kaal 5 kg
• CE-märgis
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Probleemide lahendamine
Probleem
Seade ei tööta

Lahendamine

Seade lülitub iseenesest välja

Kontrollige, et seade oleks elektrivõrguga ühendatud
Kontrollige, et seade oleks elektrivõrguga ühendatud ja et elektrivarustus
oleks olemas
Kontrollige, kas filtrid on õigesti seadmesse sisestatud
Kontrollige, kas esipaneel on korralikult kinni

Õhuvool puudub

Ühendage seade elektrivõrgust lahti. Kontrollige, kas aktiivsöega filter,
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“.

Pakendi ja seadme kõrvaldamise kohta küsige uusimat teavet seadme müüjalt või kohalikust
omavalitsusest.
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Remont

GARANTIITÕEND SEADMELE Clean Air Optima HEPA-filtri ja
ioniseerijaga nutikas õhupuhastaja CA-509D
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-509D läbib enne seadmest väljumist range kvaliteedikontrolli. Kui tootel
ilmneb 2 aasta jooksul pärast ostukuupäeva rike, mille põhjuseks on tootmisdefekt, siis on ostjal
garantiitõendi esitamisel õigus toote tasuta parandamisele või selle osade asendamisele (tingimuse
et seadme ja/või selle osade rike või kahjustus tekkis tavapärasel kasutamisel). Millele garantii
kehtib: kõigi osade materjali- ja koostedefektid. Kui kaua: kaks aastat 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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