Išmanusis „Clean Air Optima®“ HEPA
jonizatorius-oro valytuvas CA-509D
Vadovas

Prieš pradėdami naudoti oro valytuvą, atidžiai perskaitykite šias instrukcijas
ir pasilikite vadovą ateičiai.

© Autoriaus teisės: „Clean Air Optima“
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Įvadas

„Clean Air Optima“ nori jums padėkoti, kad įsigijote šį unikalų oro valytuvą,
kuriame yra aukštos kokybės technologija. Gyvename tokiais laikais, kai oro tarša,
virusai ir kietosios dalelės atrodo neišvengiama grėsmė mūsų gerai savijautai. „Clean Air
Optima“ siūlomas oro valytuvas yra įperkamas ir efektyvus atsakymas į šią grėsmę.
Mūsų naujajame oro valytuve sujungtos kelios technologijos, kad iš oro būtų
filtruojamos smulkios dulkių dalelytės ir biologinės dalelės. Įrenginys pašalina ore esančius
vienaląsčius organizmus, taip pat virusus ir bakterijas, iš oro išvalo nepageidaujamas ir
kenksmingas kietąsias daleles.
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CA-509D techninė schema
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Prieš naudojimą
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Įspėjimas
Imkitės toliau nurodytų priemonių, kad sumažintumėte riziką susižaloti, pavyzdžiui, dėl elektros
smūgio ar gaisro.
1.

Naudokite tik patalpose.

2.

Kai įrenginio nenaudojate arba valote jo vidų ar išorę, ištraukite kištuką.

3.

Įrenginį naudokite, prižiūrėkite ir valykite pagal šio vadovo nurodymus.

4.

Nenaudokite įrenginio, jei elektros laidas arba pats įrenginys yra pastebimai apgadinti. Jei
įrenginys būtų sugadintas, netaisykite jo patys.

5.

Pasirūpinkite, kad oro išleidimo angos niekada nebūtų užsikišusios, išvalykite dulkes, plaukus ir
kitus pašalinius objektus iš oro išleidimo angų, trukdančius oro srautui.

6.

Plaukus, drabužius, papuošalus ir pirštus laikykite atokiai nuo oro išleidimo angų.

7.

Pro groteles nekiškite aštrių objektų, antraip galite sugadinti įrenginį ar patirti elektros smūgį.

8.

Nenaudokite įrenginio patalpose, kuriose laikomi degūs skysčiai ar dujos, arti šilumos šaltinių
arba itin drėgnose patalpose, pavyzdžiui, vonioje.

9.

Įrenginį lieskite tik sausomis rankomis.

10. Stebėkite, kad nebūtų pažeistas elektros laidas. Įrenginio niekada netraukite už laido.
11. Šalinamus įrenginius reikia priduoti į atitinkamą surinkimo vietą. Neleiskite vaikams atidaryti
įrenginio. Šis įrenginys nėra žaislas. Vaikai įrenginiu gali naudotis tik prižiūrimi suaugusiųjų.

Naudojimas

1.

Suimkite priekinį skydelį ties viršutine dalimi ir abiem smiliais paspauskite skydelio
viršutinėje dalyje esančius spragtukus: tada nuimkite skydelį nuo įrenginio, patraukdami į
save ir aukštyn (pav. A).

2.

Išimkite iš įrenginio HEPA ir aktyvintosios anglies filtrus, abu filtrus už viršuje esančios ąselės
patraukdami į save (pav. B ir C).

3.

Nuo filtrų nuimkite apsauginį plastiką (pav. D).

4.

Į įrenginį atgal pirmiausia įdėkite aktyvintosios anglies filtrą, ąselė turi būti viršuje (pav. E).

5.

Tada į įrenginį atgal įdėkite HEPA filtrą, ąselė turi būti viršuje (pav. E).

6.

Priekinį skydelį uždėkite į vietą. Priekinį skydelį uždėkite ant įrenginio, abu kabliukus
įstatydami į įpjovas ir švelniai užfiksuodami priekinį skydelį viršutinėje dalyje, kad pasigirstų
spragtelėjimas (pav. E).
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Pastatymas
1.

Įrenginį statykite ant stabilaus ir lygaus pagrindo.

2.

Kad oras į įrenginį būtų tiekiamas tinkamai, įrenginį statykite 30 cm atstumu nuo sienos ir baldų.

3.

Pasirūpinkite, kad įrenginio priekinė oro išleidimo anga būtų nusukta nuo kitos sienos ar baldo.
Įsitikinkite, kad oro išleidimo angos nėra užsikišusios.

4.

Įjunkite į elektros tinklą.

5.

Įrenginio niekada nestatykite ant netvirto pagrindo.

Naudojimas
Įsitikinkite, kad filtrai yra tinkamoje vietoje, o visos dalys gerai pritvirtintos prie įrenginio.

Vidurinysis mygtukas skirtas įrenginiui įjungti ir išjungti.
Abiem kairėje pusėje esančiais mygtukais įjungiama:
Laikmatis
Paprasta nustatyti 1 / 2 / 4 / 8 valandoms. Oro valytuvas veikia nustatytą laikotarpį,
o po to automatiškai išsijungia.

Jonizatorius
Ar jonizatorius įjungtas, ar išjungtas, nurodo mygtuke esantis šviesos diodas.
Abu dešinėje pusėje esantys mygtukai skirti šioms funkcijoms:
Nustatymas iš naujo
HEPA ir aktyvintosios anglies filtrą reikia keisti kas 2 000 naudojimo valandų.
Filtro eksploatacijos pabaigą nurodo mirksintis šviesos diodas, esantis nustatymo iš naujo
mygtuke.
Pakeitę filtrą 3 sekundes spauskite nustatymo iš naujo mygtuką, kad būtų nustatytas
0 režimas.
Ventiliatoriaus greitis / programos nustatymas
3 ventiliatoriaus greičiai / Miego režimas – Turborežimas – Automatinis
Pasirinkus iš 3 ventiliatoriaus greičių galima nustatyti skirtingą oro srautą.
Miego režimu „Clean Air Optima®“ oro valytuvas CA-509D užtikrina gaivų nakties miegą ir leidžia
mėgautis grynu oru. Įrenginys pritemsta ir veikia itin tyliai.
Turborežimo nuostata suteikia galingą oro valymo efektą.
Pasirinkus automatinį režimą, integruotas išmanusis jutiklis („Intelligent Particle Sensor™“)
automatiškai matuoja ir reguliuoja oro kokybę. Jutiklio valdomas ventiliatorius automatiškai nustato,
kiek užterštas patalpos oras pagal dalelių dydį PM2.5 ir atitinkamai pritaiko 3 skirtingus greičius.
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Skaitmeninis ekranas, esantis priekinėje oro valytuvo CA-509D pusėje, automatiškai ir tiksliai
nurodo esamą oro kokybę, matuodamas dalelių PM2.5 kiekį, patalpos drėgmę ir temperatūrą.

Dalelių matavimas
Patalpos oro kokybė
< 75
PM2.5

76–150
> 151

Gera
Vidutiniška
Bloga

Kietosios dalelės, kurių dydis 10 µm (PM10) ir mažesnės – 2,5 μm (PM2.5) gali patekti į plaučius ir
yra viena iš 10 svarbiausių grėsmių žmogaus sveikatai. Šios mažos dalelės susidaro per įprastus
patalpose vykstančius procesus, pavyzdžiui, verdant, kepant, gruzdinant, rūkant, kūrenant, arba į
patalpų orą dideliais kiekiais patenka iš transporto, pramonės ar statybų. Taip pat tokiems teršalams
priskiriama biologinė medžiaga (žiedadulkės, bakterijos, dulkių erkutės ir virusai) ir iš kitų šaltinių
patekusios dalelės, pavyzdžiui, (lėktuvų) išmetamosios dujos ir per ugnikalnių išsiveržimus
pasklindančios dalelės.
Tokie alergenai, kaip žiedadulkės ir dulkės, kiekvieną pavasarį kelia rimtą ir ilgalaikę grėsmę milijonų
žmonių sveikatai, ir šis skaičius nuolat didėja.
Santykinės drėgmės ir temperatūros matavimas
Svarbūs efektyvaus oro valymo aspektai: santykinė drėgmė turi būti 45–60 %, o patalpos
temperatūra – apie 20–23 °C.

Užraktas nuo vaikų
Užraktas nuo vaikų apsaugo sistemą nuo neleistino naudojimo.
Užraktas nuo vaikų įjungiamas / išjungiamas vienu metu spaudžiant
mygtukus Reset (nustatymas iš naujo) ir Speed / Mode (greitis /
režimas). Mirksintis viduriniojo mygtuko šviesos diodas nurodo, ar
užraktas nuo vaikų įjungtas, ar išjungtas.
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Valymas ir priežiūra
Įrenginio išorės valymas
1.

Išjunkite įrenginį ir ištraukite kištuką.

2.

Nuo įrenginio minkšta drėgna šluoste nuvalykite dulkes ir nešvarumus.

3. Saugokite, kad į įrenginį nepatektų vandens.

„Intelligent Particle Sensor™“ valymas
Kas 6–8 savaites oro kokybės jutiklį, dulkių įleidimo angą ir dulkių išleidimo angą valykite šiek tiek
sudrėkintu medvilniniu tamponu, o po to nusausinkite sausu medvilniniu tamponu, kad oro valytuvo
atliekamas matavimas būtų optimalus. Jei oro valytuvą naudojate dulkėtoje patalpoje, jutiklį valykite
dažniau.
Dėmesio! Jei patalpa labai drėgna, ant oro kokybės jutiklio gali susidaryti kondensato. Dėl to oro
kokybės indikatorius (dalelių matavimo skaitmeninis monitorius) gali nurodyti, kad oro kokybė
prasta, nors taip nėra. Tokiu atveju rekomenduojame nuvalyti oro kokybės jutiklį arba nenaudoti oro
valytuvo automatiniu režimu.

Intelligent Particle Sensor™
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Filtrų keitimas
Išmanusis HEPA jonizatorius-oro valytuvas CA-509D yra su filtrų eksploatacijos laikotarpio kontrolės
mechanizmu, kuris duoda signalą, kai po 2 000 naudojimo valandų filtrus reikia pakeisti. Kai filtrus
reikia pakeisti, oro valytuvas ima skleisti mirksintį šviesos diodo signalą. 3 minutes spauskite
nustatymo iš naujo mygtuką ir po garsinio signalo šviesos diodo lemputė užges.

Tada išjunkite įrenginį ir ištraukite kištuką.
1.

Suimkite priekinį skydelį ties viršutine dalimi ir abiem smiliais paspauskite skydelio
viršutinėje dalyje esančius spragtukus: tada nuimkite skydelį nuo įrenginio, patraukdami
į save ir aukštyn (pav. A).

2.

Išimkite iš įrenginio HEPA ir aktyvintosios anglies filtrus, abu filtrus už viršuje esančios
ąselės patraukdami į save (pav. B ir C).

3.

Nuo filtrų nuimkite apsauginį plastiką (pav. D).

4.

Į įrenginį atgal pirmiausia įdėkite aktyvintosios anglies filtrą, ąselė turi būti viršuje (pav.
E).

5.

Tada į įrenginį atgal įdėkite HEPA filtrą, ąselė turi būti viršuje (pav. E).

6.

Priekinį skydelį uždėkite į vietą. Priekinį skydelį uždėkite ant įrenginio, abu kabliukus
įstatydami į įpjovas ir švelniai užfiksuodami priekinį skydelį viršutinėje dalyje, kad
pasigirstų spragtelėjimas (pav. E).

Aktyvinimo atkūrimo funkcija
Pakeitę filtrus ir atgal uždėję priekinį skydelį, maždaug 5 sekundes spauskite nustatymo iš naujo
mygtuką. 3 kartus nuskambėjus garso signalui, filtrų eksploatacijos laikotarpio kontrolės funkcijos
šviesos diodas vėl aktyvinamas.
Atsižvelgiant į naudojimą, HEPA filtro eksploatacijos trukmė yra apie 6–8 mėn., aktyvintosios
anglies filtro ir pirminio filtro – 12 mėn.
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Filtrų valymas
Didžiausias efektas pasiekiamas filtrus valant kartą per mėnesį. Jei patalpos oras ypač užterštas, gali
prireikti valyti dažniau.

Aktyvintosios anglies filtrą, pirminį filtrą ir HEPA filtrą valykite šepetėliu ar nusiurbkite dulkių
siurbliu. Taip iš filtro galima pašalinti stambesnes dulkių daleles, pavyzdžiui, pūkus, plaukus ir
gyvūnų pleiskanas.

Įspėjimas! Aktyvintosios anglies filtro, pirminio filtro ir HEPA filtro niekada nesušlapinkite ir
neskalaukite vandeniu.

Požymiai, kad filtrai nebetinkami naudoti
Padidėjęs garsas, sumažėjęs oro srautas, užsikimšę filtrai, stipriau juntami kvapai. Filtrą reikia
pakeisti nauju, kai HEPA filtro spalva pasikeičia iš baltos į pilką arba juodą. Jei HEPA filtras vis dar
baltas, jo keisti NEREIKIA.

Kaip užsisakyti filtrų:
Paskambinkite į „Clean Air Optima“ klientų aptarnavimo skyrių tel. + 31(0) 742670145 arba
apsilankykite mūsų internetinėje parduotuvėje: https://www.cleanairoptima.com
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CA-509D techninės specifikacijos
• Iki 90 m² / 225 m³ / 965 pėd.² patalpoms
• CADR reikšmė: 363,6 m³ oro be dalelių/val.
• 5 pakopų „Optima Filter Technology“ / OFT™ sveikos technologijos sistema
1. „Intelligent Particle Sensor™“ automatiškai matuoja ir reguliuoja oro kokybę
2. Pirminis filtras surenka stambias dulkių daleles ir pūkus
3. Aktyvintosios anglies filtras neutralizuoja kvapus ir dujas
4. Tvirtas TIKRAS HEPA filtras su sidabro nanodalelių danga / HEPA filtro klasė H13 / filtro paviršius
1,45 m², iš oro išvalo 0,3 mikrometro (0,3 µm) dydžio mikrodaleles 99,97 % efektyvumu,
pelėsius – 100 %, tabako kvapą – 98,90 % efektyvumu. Filtro antibakterinis sluoksnis su sidabro
nanodalelių danga pašalina bakterijas ir pelėsius 5. DUO jonizatorius be ozono, atitinkantis
standartą DIN EN 60335-2-65, orą išvalo ir padaro gaivų, skleisdamas > 10 000 000 neigiamų
jonų/cm³
• Skaitmeninis oro kokybės stebėjimas, matuojant PM2.5 kiekį, patalpos temperatūrą ir drėgmę
• Jutiklio valdomas automatinis 3 nustatymų ventiliatorius, galia iki 365 m³/val.
• Tylus ventiliatorius 36 dB(A) Mažas greitis 1 / 49,5 dB(A) Vidutinis greitis 2 / 64 dB(A)
Turborežimas 3
• Galima pasirinkti 3 nuostatas: miego režimas / turborežimas / automatinis režimas
• Pasirinkus miego režimą veikia itin tyliai, todėl tinka naudoti miegamajame!
• Užraktas nuo vaikų: apsaugo sistemą nuo neleistino naudojimo
• Lengva perkelti suimant už rankenos
• Laikmačio funkcija: 1 / 2 / 4 / 8 val.
• Įtampa 220–240 V / 50 Hz KS
• Energijos suvartojimas: maks. 78 W – turborežimu (3 greitis) / 32 W – vidutiniu (2) greičiu / 12 W
– mažu (1) greičiu
• Paprastas valdymas naudojant mygtukus
• Filtrų eksploatacijos laikotarpio kontrolė, nurodoma nustatymo iš naujo mygtuke esančio šviesos
diodo signalu
• EFR (paprastas filtrų keitimas): po 2 000 naudojimo valandų, paprasta pakeisti
• Elegantiškas ir kompaktiškas dizainas
• Matmenys: 37,4 x 20,1 x 59,4 cm (I x P x A)
• Baltos spalvos
• Svoris 5 kg
• Sauga – CE
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Problemų sprendimas
Problema

Sprendimas

Įrenginys neveikia

Įsitikinkite, kad įrenginys įjungtas į elektros tinklą

Įrenginys pats išsijungia

Įsitikinkite, kad įrenginys įjungtas į elektros tinklą, o elektros lizdas veikia
Patikrinkite, ar filtrai gerai įdėti į įrenginį
Patikrinkite, ar priekinis skydelis užfiksuotas

Oras necirkuliuoja

Atjunkite įrenginį nuo elektros tinklo. Patikrinkite, ar aktyvintosios anglies
filtras, pirminis filtras
ir HEPA filtras yra švarūs. Jei reikia, pakeiskite juos

Padidėjęs triukšmas

Įsitikinkite, kad filtrai švarūs. Jei reikia, pakeiskite juos.

Ilgas pypsėjimas

Laikas pakeisti filtrus, žr. skyrių „Valymas ir priežiūra“

Naujausios informacijos apie pakuotės ir įrenginio šalinimą teiraukitės pardavėjo ar savivaldybės.
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Klientų aptarnavimas

„Clean Air Optima“ išmaniojo HEPA jonizatoriaus-oro
valytuvo CA-509D GARANTINIS PAŽYMĖJIMAS
Pirkimo data: ………………………………………………………………………………………….....
Kliento vardas, pavardė: ……………………………………………………………………………….
Adresas: …………………………………………………………………………………………………..
Telefonas: ………………………………………………………………………………………………….
El. paštas: ………………………………………………………………………………………………....
Pardavėjo pavadinimas: ………………………………………………………………………………...
Adresas: ……………………………………………………………………………………………………

1. Užpildykite visą šį garantinį pažymėjimą. Nusiųskite jį savo platintojui kartu su sąskaita faktūra ir
įrenginiu originalioje pakuotėje, iš anksto apmokėję siuntimo išlaidas. Nepamirškite prie siuntos
pridėti grąžinimo pašto išlaidų kvito.
2. Trumpai aprašykite pažeidimą, triktį ar gedimą, taip pat aplinkybes, kaip ši problema iškilo.
Prieš išsiunčiant iš gamyklos, Clean Air Optima įrenginys CA-509D pereina griežtas patikrinimo
procedūras. Jei per 2 metus nuo pirkimo datos dėl gamybos defektų gaminio veikimas ima
nebeatitikti specifikacijų, šį garantinį pažymėjimą pateikęs pirkėjas turi teisę į nemokamą remontą ar
dalių keitimą (su sąlyga, kad veikimo sutrikimas arba įrenginio ir (arba) jo dalių sugadinimas įvyko
įprastomis naudojimo sąlygomis). Ką apima garantija: visas dalis, kurioms nustatyti medžiagų ar
gamybos defektai. Trukmė: dveji metai nuo pirkimo datos. Ką padarysime: sutaisysime arba
pakeisime dalis su defektais. Išimtys: reguliariai keičiami filtrai ir UV-C lempa.
Kitos sąlygos
Ši garantija pakeičia bet kokias kitas pareikštas ar numanomas rašytines arba žodines garantijas,
įskaitant garantiją dėl tinkamumo prekybai ar konkrečiam tikslui. Maksimalūs gamintojo
įsipareigojimai neviršys faktinės gaminio kainos, kurią už jį sumokėjote. Gamintojas jokiu atveju
nebus atsakingas už specialiuosius, atsitiktinius, netiesioginius ar kaip pasekmė kilusius nuostolius.
Ši garantija neapima defektų, atsiradusių dėl netinkamo ar nepagrįsto naudojimo arba priežiūros,
netinkamo surinkimo, nelaimingų atsitikimų, stichinių nelaimių,
netinkamo pakavimo ar neleistino manipuliavimo įrenginiu, jo keitimo ar modifikavimo, kaip
nustatome vien savo nuožiūra. Jei etiketė su serijos numeriu pašalinama ar sugadinama, ši garantija
anuliuojama.
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