Viedais Clean Air Optima® HEPA gaisa
attīrītājs–jonizators CA-509D
Rokasgrāmata

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

© Autortiesības: Clean Air Optima
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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 likvidē gaisā esošus vienšūnas
organismus, kā arī vīrusus un baktērijas un attīra gaisu no nevēlamām un kaitīgām
daļiņām.
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CA-509D tehniskā shēma
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Pirms lietošanas
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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 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.

Lietošana

1.

Satveriet priekšējo paneli augšpusē un uzspiediet ar abiem rādītājpirkstiem uz svirām paneļa
augšpusē: tad pavelciet paneli pret sevi un augšup – ārā no ierīces (attēls A).

2.

Izņemiet HEPA un aktīvās ogles filtru no ierīces, abus filtrus aiz izciļņa augšējā daļā pavelkot
pret sevi (attēls B un C).

3.

Noņemiet plastmasas aizsargus no filtriem (attēls D).

4.

Pirmo ierīcē atpakaļ ievietojiet aktīvās ogles filtru ar izcilni augšpusē (attēls E).

5.

Tad ierīcē ievietojiet atpakaļ HEPA filtru ar izcilni augšpusē (attēls E).

6.

Ievietojiet priekšējo paneli vietā. Ievietojiet priekšējo paneli atpakaļ ierīcē, abus āķus
ievietojot padziļinājumos, un tad uzmanīgi ievietojiet augšējo priekšpuses daļu tā, lai
atskanētu klikšķis.
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Povietojums
1.

Novietojiet ierīci uz stabilas un līdzenas virsmas.

2.

Lai gaiss plūstu pareizi, ierīce jānovieto 30 cm attālumā no sienām un mēbelēm.

3.

Pārliecinieties, ka gaisa atvere ierīces priekšpusē ir pavērsta pret tuvāko sienu vai mēbeli.
Pārliecinieties, ka gaisa atveres nav nosprostotas.

4.

Ievietojiet kontaktdakšu kontaktligzdā.

5.

Nekad nenovietojiet ierīci uz nedrošas virsmas.

Darbība
Pārliecinieties, ka filtri atrodas īstajās vietās un visas ierīces daļas ir kārtīgi nofiksētas.

Vidējo pogu izmanto, lai ieslēgtu un izslēgtu ierīci.
Abas kreisās puses pogas paredzētas ieslēgšanai:
Taimeris
Viegli iestatāms 1, 2, 4 un 8 stundām. Gaisa attīrītājs darbojas noteiktu laiku un tad
automātiski izslēdzas.

Jonizators
To, ka jonizators ir ieslēgts vai izslēgts, norāda LED gaismiņa pogā.
Abas labās puses pogas paredzētas ieslēgšanai:
Atiestatīšana
HEPA un aktīvās ogles filtra nomaiņa jāveic pēc 2000 darba stundām.
Filtra darbmūža uzraudzība ar mirgojošu LED pogu Reset (atiestatīšana).
Poga Reset (atiestatīšana) pēc filtra nomaiņas jātur nospiesta 3 sekundes, lai iestatītu
0 režīmu.
Ventilatora ātrums / programmas iestatījums
3 ventilatora ātrumi / Sleep (miegs) – Turbo (turbo) – Automatic (automātisks)
3 ventilatora ātrumi ļauj izvēlēties pielāgotu gaisa plūsmu.
Režīmā Sleep (miegs) Clean Air Optima® gaisa attīrītājs CA-509D nodrošina
uzmundrinošu naktsmieru, izbaudot tīru gaisu un ļoti klusu darbību ar pavisam blāvu displeju.
Turbo iestatījums nodrošina jaudīgu gaisa attīrīšanu.
Iestatījumā Automatic (automātisks) iestrādātais viedais sensors (Intelligent Particle Sensor™)
automātiski mēra un regulē gaisa kvalitāti. Ventilators, ko vada sensors, automātiski konstatē, cik
lielā mērā gaiss telpās ir piesārņots ar PM 2,5 izmēra daļiņām un attiecīgi pielāgo to 3 dažādiem
ātrumiem.
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Digitālais displejs gaisa attīrītāja CA-509D priekšpusē automātiski un precīzi norāda aktuālo gaisa
kvalitāti, nosakot daudzuma līmeni daļiņām, kuru lielums ir PM 2,5, telpas mitruma līmeni un
temperatūru.

Daļiņu lielums
Telpu gaisa kvalitāte

PM 2,5

< 75

Laba

76–150

Vidēja

> 151

Slikta

Daļiņas, kas ir 10 µm (PM 10) lielas un mazākas – 2,5 μm (PM 2,5) – var iekļūt plaušās un iekļautas
sarakstā starp 10 lielākajiem cilvēka veselības apdraudētājiem. Šīs mazās daļiņas rodas, veicot
tipiskas darbības telpās, piemēram, gatavojot, cepot cepeškrāsnī un uz pannas, smēķējot, kā arī
apsildot telpas, vai arī tās lielos daudzumos nonāk telpās transporta, ražošanas, būvniecības,
bioloģiska materiāla (putekšņu, baktēriju, ērcīšu un vīrusu) pārvietošanas dēļ, kā arī tām atceļojot no
citiem reģioniem (ar lidmašīnu), ar izplūdes gāzēm vai vulkāna izvirdumiem.
Tādi alergēni kā putekšņi vai putekļi katru pavasari rada būtisku un ilgstošu apdraudējumu veselībai
miljoniem cilvēku: šis skaits nemitīgi pieaug.
Relatīvā mitruma un temperatūras mērījumi
Svarīgi efektīvas gaisa attīrīšanas aspekti ir relatīvais mitrums no 45 līdz 60 % un telpas temperatūra
apmēram 20–23 °C.

Bērnu drošības slēdzene
Bērnu drošības slēdzene aizsargā no nevēlamas sistēmas lietošanas.
Bērnu drošības slēdzeni ieslēdz/izslēdz, vienlaikus nospiežot pogas Reset
(atiestatīt) un Speed/Mode (ātrums/režīms). Mirgojoša LED gaismiņa
pogas vidū norāda, ka bērnu drošības slēdzene ir ieslēgta/izslēgta.
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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.

Intelligent Particle Sensor™ tīrīšana
Notīriet gaisa kvalitātes sensoru, putekļu ieplūdes un izplūdes atveres ik pēc 6–8 nedēļām ar mitru
vates kociņu un tad noslaukiet ar sausu vates kociņu, lai optimizētu gaisa attīrītāju mērījumus. Tīriet
sensoru biežāk, ja gaisa attīrītāju lieto putekļainā telpā.
Uzmanību! Ja telpas mitruma līmenis ir ļoti augsts, pastāv kondensāta rašanās risks uz gaisa
kvalitātes sensora. Tas var izraisīt to, ka gaisa kvalitātes indikators (digitālais uzraugs – daļiņu
daudzuma mērīšana) norāda, ka gaisa kvalitāte ir slikta, kaut gan tas neatbilst patiesībai. Šajā
gadījumā iesakām notīrīt gaisa kvalitātes sensoru vai nelietot gaisa attīrītāju automātiskajā režīmā.

Intelligent Particle Sensor™
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Filtru nomaiņa
Viedais HEPA jonizētājs un gaisa attīrītājs CA-509D ir aprīkots ar filtra darbmūža novērošanas
mehānismu, kas norāda, ka filtri jānomaina pēc 2000 darba stundām. Lai parādītu, ka filtri
jānomaina, gaisa attīrītājs raida mirgojošu LED signālu. Trīs minūtes turiet nospiestu atiestatīšanas
pogu un pēc skaņas signāla LED gaismiņa izslēgsies.

Pēc tam izslēdziet ierīci un izvelciet kontaktdakšu no kontaktligzdas.
1.

Satveriet priekšējo paneli augšpusē un uzspiediet ar abiem rādītājpirkstiem uz svirām
paneļa augšpusē: tad pavelciet paneli pret sevi un augšup – ārā no ierīces (attēls A).

2.

Izņemiet HEPA un aktīvās ogles filtru no ierīces, abus filtrus aiz izciļņa augšējā daļā
pavelkot pret sevi (attēls B un C).

3.

Noņemiet plastmasas aizsargus no filtriem (attēls D).

4.

Pirmo ierīcē atpakaļ ievietojiet aktīvās ogles filtru ar izcilni augšpusē (attēls E).

5.

Tad ierīcē ievietojiet atpakaļ HEPA filtru ar izcilni augšpusē (attēls E).

6.

Ievietojiet priekšējo paneli vietā. Ievietojiet priekšējo paneli atpakaļ ierīcē, abus āķus
ievietojot padziļinājumos, un tad uzmanīgi ievietojiet augšējo priekšpuses daļu tā, lai
atskanētu klikšķis.

Aktivizācijas atiestatīšanas funkcija
Pēc filtru nomaiņas un priekšējā paneļa ievietošanas atpakaļ apmēram 5 sekundes turiet nospiestu
atiestatīšanas pogu. Pēc tam, kad skaņas signāls atskanējis 3 reizes, filtru darbmūža novērošanas
LED funkcija atkal ir aktīva.
Atkarībā no lietošanas intensitātes HEPA filtra darbmūžs ir apmēram 6–8 mēneši, bet aktīvās
ogles filtra un priekštīrīšanas filtra darbmūžs ir 12 mēneši.
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Filtra tīrīšana
Vislabākais efekts panākams, tīrot filtrus reizi mēnesī. Ja telpu gaiss ir ārkārtīgi piesārņots, var būt
nepieciešams veikt papildu tīrīšanu.

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

Brīdinājums! Nekad neslapiniet vai neskalojiet aktīvās ogles filtru, priekštīrīšanas filtru un
HEPA filtru ar ūdeni.

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.

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/accessoires/mg/44/
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CA-509D tehniskās specifikācijas
• Telpām līdz 90 m²/225 m³ (965 ft²)
• CADR vērtība: 363,6 M³ no daļiņām tīrs gaiss/stunda.
• Pieckārtīga Optima Filter Technology / OFT™ Healthy Technology System
1. Intelligent Particle Sensor™ automātiski mēra un regulē gaisa kvalitāti
2. Priekštīrīšanas filtrs notver lielas putekļu daļiņas un pūkas
3. Aktīvās ogles filtrs neitralizē smakas un gāzes
4. Jaudīgā TRUE HEPA filtra nanosudraba pārklājums / HEPA filtra klase H13 / filtra virsma 1,45m²,
attīra gaisu no 0,3 mikrometru (0,3 µm) mazas daļiņas ar 99,97 % efektivitāte, pelējumu ar
100 % efektivitāti, bet tabakas smaržu ar 98,90 % efektivitāti. Antibakteriālais slānis ar
nanosudraba pārklājumu uz filtra iznīcina baktērijas un pelējumu. 5. DUO jonizētājs, bez ozona
DIN EN 60335-2-65 tīra un atsvaidzina gaisu ar > 10 000 000 negatīvi lādētiem joniem/cm³
• Digitāla gaisa kvalitātes uzraudzība, mērot PM 2,5 līmeni, temperatūru un mitruma līmeni telpā
• Sensora vadīts automātisks ventilators ar 3 iestatījumiem, veiktspēju līdz 365 m³/h
• Kluss ventilators 36 dB (A) Low (zems) 1; 49,5 dB (A) Middle (vidējs) 2; 64dB(A) Turbo (turbo) 3
• var izvēlēties vienu no 3 režīmiem Sleep (miega) / Turbo (turbo) / Automatic (automātisks)
• Ultra kluss ar miega režīmu guļamistabai!
• Bērnu drošības slēdzene: drošība pret nevēlamu sistēmas lietošanu
• Viegli pārvietojams, pateicoties rokturim
• Taimera funkcija: 1, 2, 4 un 8 stundas
• Spriegums, maiņstrāva 220–240 V/50 Hz
• Enerģijas patēriņš maks. 78 vati – Turbo (turbo) 3; 32 vati – Middle (vidējs) 2; 12 vati – Low
(zems) 1
• Viegli vadāms vadības panelis ar pogām
• Filtra darbmūža uzraudzība pogā Reset (atiestatīšana) ar LED signālu
• EFR (Easy Filter Replacement): pēc 2000 darba stundām, viegli veicama filtra nomaiņa
• Eleganta un kompakta plākšņveida konstrukcija
• Izmēri Dz. x Pl. x Au. 37,4 x 20,1 x 59,4 cm
• Krāsa: dzīvīgi balts
• Svars 5 kg
• Drošība CE
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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 filtri ierīcē ir novietoti pareizi
Pārbaudiet, vai priekšējais pārsegs ir nofiksēts

Nav gaisa cirkulācijas

Atvienojiet ierīces kontaktdakšu no kontaktligzdas. Pārbaudiet, vai aktīvās
ogles filtrs, 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”

Vaicājiet savam mazumtirgotājam vai pašvaldībai aktuālo informāciju attiecībā uz ierīces iepakojuma
izmešanu.
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Serviss

Clean Air Optima CA-509D Intelligent HEPA 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-509D atstāj rūpnīcu, to pakļauj stingrām pārbaudes procedūrām. Ja
divu gadu 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 vai tās un/vai tās detaļu bojājums radies
normālas darbības apstākļos). Uz ko attiecas garantija: visas detaļas, kuru apstrāde un materiāls nav
kvalitatīvs. Cik ilgi: divus gadus 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.
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