Ултразвучен овлажнувач
со јонизатор и aроматска терапија

CA-603

Упатство за употреба
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Ви благодариме за купување на иновативниот ултразвучен дигитален овлажнувач Clean Air Optima CA603 со топла и ладна маглина пареа и јонизатор.
Ви посакуваме многу години на здрав воздух во вашите простории со овој ефикасен и ефективен
производ.
Погрижете се да ги следите сите мерки на претпазливост кога го користите овој електричен апарат со цел
негово правилно функционирање. Овие упатства опишуваат безбедносни мерки на претпазливост кои
треба да ги почитувате додека уредот работи. Тие се осмислени да спречат лични повреди или
оштетување на уредот.

Безбедносни мерки на претпазливост



























Внатрешниот ултразвучен конвертор е многу чувствителен. Не допирајте го со незаштитени прсти
или не гребете го со метални алати, во спротивно ќе се намали излезот на маглината пареа. Кога
ја чистите неговата површина, користете мала четка за чистење, памук или четка за заби. Не
користете топла вода затоа што може да ги оштетите деловите за маглина пареа.
Користете правилен напон - во Канада/САД се користи AC 110~120 V 60 Hz; во Европа се користи
AC 220~240 V 50 Hz. Употребата на неправилен напон може да предизвика опасност од пожар
или електричен удар.
За да спречите електричен удар, не расклопувајте го, не поправајте го или не модифицирајте го
овој производ. Одржувањето и чистењето треба да се прават точно како што е наведено во овој
прирачник. Во случај на дефект, контактирајте го овластениот центар за одржување на Clean Air
Optima.
Не користете го во области каде што се складираат запаливи или експлозивни материјали.
Не ставајте го уредот под директна сончева светлина или во близина на предмети кои создаваат
висока температура. Топлината може да предизвика деформација или искривување на
надворешното куќиште.
Не користете oвлажнувач во просторија, која веќе има над 50% релативна влажност.
Прекумерната влажност во просторијата доведува до кондензација на ладните површини, како
ѕидовите или прозорците.
Не користете го уредот ако нема вода во сливникот.
Не вметнувајте страни предмети во уредот. Не допирајте го конверторот или сливникот кога
уредот работи. Не гребете го конверторот. Не допирајте го излезот на маглина пареа кога
произведувате топла пареа.
Не потопувајте го уредот во вода. Вода или течности за чистење може да користите само за
деловите што се чистат така во согласност со упатствата за чистење и одржување.
Користете само отстранувачи на бигор или оцет ако сакате да ги исчистите минералните наслаги
од деловите каде што се слевала водата или од конверторот. Не употребувајте силни детергенти
што може да го оштетат уредот.
Ако помирисате чуден мирис, исклучете го уредот и извлечете го приклучокот од струја, а потоа
јавете се во техничката служба за Clean Air Optima.
Исчистете го и исушете го уредот пред да го складирате (и отстранете ја целата вода од
внатрешноста). Чувајте го уредот на ладно и суво место надвор од дофат на деца.
Не користете ткаенини или други материјали за да го покриете уредот. Попречените излези и
влезови за воздух може да предизвикаат неправилна работа на уредот, како и пожар или други
штети.
За да се спречите попречување и оштетување на другите електронски уреди, поставете го овој
уред најмалку на далечина од 1 метар доколку се работи за компјутер, телевизор, радио или
друга електронска опрема.
Ултразвучниот овлажнувач треба да се чисти редовно за да функционира правилно и да има долг
животен век. Погледнете ги упатствата за чистење.
Високите фреквенциски вибрации се нечујни за луѓето или животните и се сосема безбедни.
Од безбедносни причини и за да спречите пожар или електричен удар, извлекувајте го кабелот за
напојување од штекерот секогаш кога:
-

не го користите уредот подолго време.
сте го отстраниле резервоарот, го чистите или сервисирате уредот или
трајниот филтер.
го поместувате или пренесувате уредот.

Ако кабелот за напојување е оштетен, тогаш мора да го замени овластеното лице за да спречите
електричен удар или пожар.
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Главните компоненти на CA-603
1.

Излезен млазник

2.

Рачка за резервоарот за вода

3.

Резервоар за вода 5 L (1,32
gal)

4.

Oтвор за полнење на
резервоарот

5.

Траен филтер за бела прав и
против микроби што може
повторно да се користи

6.

Капаче за резервоарот за вода
и заптивкa

7.

Кабел за напојување

8.

Сензор за ниво на вода

9.

Конвертор

10. Jонизатор
11. Долно тело и сливник
12. Сијаличка за напојување
13. Дигитален екран / контролни
копчиња
14. Арома кутија

3

Уредот може да се контролира со пет копчиња лоцирани на предната страна на контролната табла веднаш до
екранот.

On/Off

-

се вклучува и исклучува овлажнувачот

Anion

-

се вклучуваат/исклучуваат негативните јони

Max/Min

-

се поставува нивото на прскање маглина пареа на
ниско, средно или високо

Humidity

-

се поставува посакуваното ниво меѓу 45% до 90%
релативна влажност

Timer

-

се поставува овлажнувачот да работи со тајмер во
траење од 1 до 12 часа

Clean Air Optima CA-603 е опремен со многу корисен далечински управувач. Далечинскиот управувач ја
симулира контролната табла со пет копчиња што се наоѓаат веднаш до LCD екранот на овлажнувачот.
Можете да го активирате далечинскиот управувач со отстранување на заштитниот слој од делот на
батеријата на долниот раб на уредот веднаш под логото.

LCD екранот прикажува нумерички вредности за температурата и релативната влажност, како и
времетраењето на тајмерот. Исто така, ги прикажува иконите што се користат за да се покажат други
функции за овлажнување.
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Ароматска терапија
Важно
Со цел да постигнете најдобри резултати и да уживате во ултразвучниот овлажнувач на воздух
CLEAN AIR OPTIMA колку што е можно повеќе, ве советуваме внимателно да ги прочитате следните
упатства во врска со употребата на етерични масла во ултразвучниот овлажнувач на воздух CA-603
од CLEAN AIR OPTIMA.
Употреба на есенцијални масла во CLEAN AIR OPTIMA CA-603
Користете ги нашите висококвалитетни етерични масла и уживајте во лична ароматска терапија!
Сензација за сетилата на мирис од највисоко ниво!
Во нашиот асортиман можете да најдете квалитетни есенцијални масла. Тие совршено се вклопуваат во
ултразвучниот овлажнувач на воздух CLEAN AIR OPTIMA CA-603 и се специјално развиени за
употреба со овој производ.

Нарачување:
www.cleanairoptima.com

Ефективност
Етеричните масла (наречени и испарливи масла) ги стимулираат нашата сетила за мирис преку
испарување и се сметаат за ароматични. Есенцијалните масла природно испаруваат со текот на времето.
Овлажнувачот на воздух CA-603 од Clean Air Optima работи според најновата технологија за
создавање магла базирана на ултразвук, со цел распрскување етерични масла и вода во микроскопски
мали капки. Благодарение на оваа технологија, компонентите и водата ја постигнуваат својата корист по
луѓето.

Полнење и дополнување етерични масла:
Отворете ја арома-кутијата на задната страна на уредот, истурете 5 до 10 капки од вашето омилено
етерично масло на подлошката и затворете ја кутијата за арома. Со цел да постигнете најдобар ефект, ве
молиме да користете ИСКЛУЧИВО квалитетни етерични масла и композиции од асортиманот
Clean Air Optima.

Предупредување!
Употребата на други есенцијални масла кои не се направени за овој овлажнувач
на воздухот или други адитиви (на пример, чисти есенцијални масла, мириси,
производи за прочистување на вода) може да го оштетат овлажнувачот на
воздух и се ЗАБРАНЕТИ! Дури и мала количина може да ја оштети пластиката и
да предизвика пукнатини. Материјалот не е направен за употреба на адитиви.
Една капка е доволна да го оштети резервоарот за вода/сливникот и да го
онеспособи уредот. Уредите кои се оштетени поради адитиви се исклучуваат од
гаранцијата.
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Clean Air Optima CA-603 е опремен со траен филтер за бела прав и против микроби што може
повторно да се користи. Се состои од внатрешен цилиндар, надворешен капак и голем број мали
пластични и керамички топки. Пластичните топки се вградени со нано-сребро, коешто е антимикробно
средство осмислено за прочистување на водата и уништување на микроби, како бактериите и мувлата.
Керамичките топки служат за омекнување на водата со тоа што ги задржуваат минералите што
предизвикуваат бела прашина. Исто така, тие служат за отстранување на непријатниот мирис од водата.
Филтерот се чисти еднаш месечно или по 1.000 часа користење. Погледнете го делот за одржување за
повеќе информации.

Упатство за користење
Пред да започнете, отстранете го Clean Air Optima CA-603 од неговата кутија и оставете го да се
привикне на собната температура најмалку 30 минути, особено ако уредот е изладен на надворешен
воздух. CA-603 е дизајниран да работи на температури од 5-40 °C и релативна влажност помала од 80%.
За да започнете, фатете го резервоарот за вода за рачката на врвот и извадете го од основата. Потоа,
превртете го резервоарот и одвртете ги и извадете ги капачето и филтерот.
Ставете го резервоарот за вода под чешма за да го наполните додека го држите за рачката под него.
Наполнете го резервоарот со вода од чешма (или друг извор на чиста вода со температура на водата под
40 °C), вратете ги капакот и филтерот. Повторно превртете го резервоарот за вода додека не дојде со
десната страна нагоре. Уверете се дека сливникот е чист и внимателно ставете го резервоарот за вода
назад врз долниот дел од телото.
Почекајте неколку секунди додека капакот на резервоарот за вода не почне да испушта вода во
сливникот. Ќе слушнете звук на меурчиња додека воздухот влегува во резервоарот за вода. Приклучете
го кабелот за напојување во штекер (НИКОГАШ НЕ ВКЛУЧУВАЈТЕ ГО ОВЛАЖНУВАЧОТ АКО НЕМА ВОДА ВО
СЛИВНИКОТ). Ако овлажнувачот е исклучен, иконата за напојување ќе биде црвена и ќе бидат прикажани
вредностите за температура и влажност.
Притиснете го копчето Power за да го активирате овлажнувачот. Уредот сега работи во рачен режим.
Постојано ќе испушта ладна маглина пареа, при што нивото на интензитет на маглината пареа автоматски
се поставува на средно. Млазникот на врвот на уредот може да се ротира за да прска во различни насоки.
Исто така, можете да го издигнете млазникот повисоко над резервоарот за вода, да ги приспособите
позициите и повторно да го вратите назад на место. Излезниот млазник не треба да го поставувате така
што директно ќе прска врз луѓе, врз електрични уреди или какви било предмети. Најдобро е да го
насочите млазникот кон отворен простор.
Со копчето Min/Max се менува нивото на маглина пареа (ниско, средно, високо). Промената на нивото се
прикажува на LCD екранот со цртичките.
Ако го притиснете копчето Humidity, ќе го активирате автоматскиот режим (кога на LCD екранот почнува
да трепка зборот „HUMID“). Можете да го изберете саканото ниво на влажност со повеќекратно
притискање на ова копче додека не се прикаже потребното ниво на влажност (од 45% до 75% во чекори
од по 5%). Откако ќе го изберете саканото ниво на влажност, едноставно запрете да го притискате
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копчето и ќе се постави нивото на влажност. Почекајте уште 5 секунди и нумеричката вредност на LCD
екранот ќе го прикаже тековното ниво на влажност измерено со вградениот хигростат. Кога влажноста во
просторијата ќе достигне одредено ниво, уредот ќе премине во автоматска состојба на мирување и ќе
престане да создава маглина пареа. Кога вистинската висина на влагата во просторијата ќе падне под
зададеното ниво на влажност за околу 1-5%, тогаш уредот повторно ќе почне да прска маглина пареа.
Можете лесно да го деактивирате автоматскиот режим со притискање на копчето за влажност додека не
достигнете 75% RH. Притиснете го копчето уште еднаш и ќе преминете во рачен режим. Ќе знаете дека
сте во рачен режим бидејќи ќе исчезне иконата „HUMID“ што трепка.
Ако го притиснете копчето Ion, ќе го активирате генераторот на негативни јони и ќе почне да испраќа
здрави негативни јони во воздухот. Тоа ќе биде претставено на LCD екранот со икона за дрво.
Копчето Time служи за поставување на тајмерот. Со функцијата на тајмерот одредувате колку часа ќе
работи овлажнувачот. Можете да го поставите тајмерот така што ќе го притискате копчето и со секое
притискање се менува времетраењето на работата. Многумина го поставуваат тајмерот на 8-9 часа (за
време на спиењето), но можете да го поставите во должина од 1 до 12 часа. Со текот на времето,
временската вредност се намалува додека не стигне до 00:00 и потоа уредот се исклучува.
Ако овлажнувачот се испразни од вода, ќе слушнете звук на ѕвонење и потоа уредот автоматски ќе се
исклучи. На LCD екранот ќе се прикаже иконата Empty Water Tank.
Светлиот LCD екран е направен автоматски да се затемнува по 30 секунди од последното притискање на
кое било копче на LCD панелот. Сијаличката за напојување исто така се затемнува бидејќи резервоарот
за вода е затемнет. Резултатот е меко и сино сјаење. Осветлувањето е доволно јако за да индицира дека
уредот работи, но доволно слабо за да ви овозможи мирен сон во темнината.
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Справување со проблеми
Како следно ќе пронајдете упатства за откривање проблеми, кои ќе ви помогнат да ги решите проблемите
што можеби ги имате со работата на Clean Air Optima CA-603.

Проблем

Можни причини

Иконата за напојување е исклучена
или не работи.

Овлажнувачот
штекер.

Сијаличката
за
напојување
вклучена, но нема пареа.

Нема вода во резервоарот.

Наполнете го резервоарот со вода.

Тукушто купен уред.

Извадете го резервоарот за вода,
одвртете го капачето и оставете го да
се проветри на ладно место 12 часа.

е

Маглината пареа има чуден мирис.

не

е

Решение

вклучен

Има валкана вода или
премногу долго стоена.

водата

во

е

Поврзете го кабелот за напојување со
штекер и притиснете го копчето за
вклучување.

Исчистете го резервоарот за вода и
дополнете чиста вода.
Сијаличката
за
напојување
вклучена, но уредот не работи.

е

Количината на прскање е премногу
мала.

Премногу вода во сливникот.

Премногу
минерални
сливникот за вода.

наслаги

Извадете го резервоарот за вода.
Земете мала чаша и извадете дел од
водата од сливникот на уредот.
Вратете го резервоарот за вода и
уверете се дека е поставен правилно.
во

Водата е премногу валкана или стоена
премногу долго во резервоарот.
Абнормален шум

Вибрации во резервоарот за вода
поради премногу ниско ниво на вода.
Уредот е на нестабилна површина.

Маглината пареа излегува од делот
околу млазникот.

Постојат празнини помеѓу куќиштето,
односно околу млазницата и горниот
дел од резервоарот за вода.

Исчистете го конверторот.
Исчистете го резервоарот за вода и
дополнете чиста вода.

Наполнете го резервоарот за вода.
Поместете го уредот на стабилна и
рамна површина.
Извадете ја млазницата од горниот
дел од резервоарот за вода и
исчистете ја со влажна крпа. Вратете
го резервоарот за вода.

Следното не се смета за погрешна работа:





Ако вашата вода е многу тврда (содржи абнормално високи нивоа на минерали),
овлажнувачот може да произведува бела прашина. Ова не е дефект. Решението би
било да го чистите филтерот почесто или да користите помека вода.
Ако стоите многу близу до овлажнувачот, ќе слушнете звук на вода што гргори. Ова
е нормално.
Уредот работи многу тивко, но не потполно тивко. Нивото на бучава помало од 25 dB
се смета за нормално.

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Доколку горепрепорачаните решенија не функционираат, контактирајте ја техничката служба
за поддршка за Clean Air Optima на телефонскиот број за вашиот регион. Не обидувајте се да го
расклопите, поправите и склопите уредот, затоа што така ќе престане да важи гаранцијата .
СПРАВУВАЊЕ СО ПРОБЛЕМИ
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Чистење и одржување

Ако следите неколку едноставни постапки на одржување, загарантирана е долгогодишна безгрижна
работа на вашиот овлажнувач Clean Air Optima CA-603. Ако водата е тврда, односно содржи високи
концентрации на калциум и други минерали, тогаш во одреден временски период белата прашина ќе
почне да се депонира на разните површини во просторијата. Во сливникот, на конверторот и на
внатрешната површина на резервоарот за вода ќе почне да се создава бела супстанција како слој. Овој
бел слој може да ја попречи функцијата на конверторот и на машината.
Го препорачуваме следново
1.

2.
3.
4.

Ако водата е многу тврда, ви препорачуваме прво да ја преварите и да ја оставете да се излади
целосно пред да ја ставите во oвлажнувачот. Со вриењето ќе ја намалите концентрацијата на
минерали во водата. Другата опција е да користите дестилирана вода ако нивото на минерали и
понатаму е превисоко.
Ако го користите уредот секојдневно, чистете ги конверторот, резервоарот за вода и сливникот
еднаш неделно.
Кога треба да се полни резервоарот за вода, оставете ја преостанатата вода од резервоарот и
дополнете свежа.
Исчистете го целиот уред и проверете дали сите делови се целосно суви кога не планирате да го
користите.

Како да го исчистите конверторот
1.
2.
3.
4.

Ставете 5-10 капки оцет на површината на конверторот и почекајте 2-5 минути.
Користете мала четка, памук или четка за заби за нежно да го исчистите минералниот слој од
површината на конверторот.
Исплакнете со чиста вода.
Никогаш не користете остри или цврсти предмети за чистење на конверторот

Како да го исчистите сливникот
1.
2.
3.

Исчистите го сливникот со мека и влажна крпа. Ако има поголем слој на површината, тогаш
натопете ја крпата со оцет и повторно избришете.
Ако има слоеви во која било од вдлабнатините долж сливникот, капнете малку оцет во нив и
исчистете ги со четка.
Исплакнете го сливникот со чиста вода.

Како да го исчистите филтерот за бела прашина и против микроби

1.
2.
3.
4.

Извадете го филтерот од резервоарот за вода.
Ставете бел оцет во чаша. Потопете го филтерот во оцет околу 10 минути.
Извадете го филтерот од чашата и истресете го неколку пати.
Исчистете го и исплакнете го филтерот уште еднаш со свежа вода.

Ако не планирате да го користите овлажнувачот подолго време, извадете го филтерот од резервоарот за
вода и оставете го да се исуши целосно. Потоа, завиткајте го во заштитно пакување и чувајте го до
oвлажнувачот во ладна, сува и мрачна просторија за складирање.
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Како да ги смените батериите во далечинскиот управувач

1.
2.
3.
4.

Свртете го далечинскиот управувач на страна.
Притиснете го механизмот за вадење на батеријата на долниот раб на далечинскиот управувач.
Фатете го држачот за батеријата и извадете ја батеријата.
Заменете ја батеријата со литиумска батерија CR2025.

Зошто да го овлажнувате воздухот?
Кога воздухот е сув, особено во зимските месеци, може да стане непријатно, па дури и нездраво, што
доведува до зголемено ниво на статички електрицитет, сува кожа, испукани усни, па дури и крвавење од
носот. Оптимално е кога релативната влажност е меѓу 45 и 55%. Сепак, во текот на зимските месеци,
релативната влажност во просечниот дом може да падне под 20%. Ниската влажност може да доведе до
различни состојби кои предизвикуваат лошо здравје. Честичките од прав, бактериите, вирусите, фецесот
од микроскопските бубачки, кои вообичаено се заглавуваат за влажната назална мембрана во носот,
полесно можат да влезат во белите дробови кога воздухот е посув и со тоа се намалува природниот
механизам на одбраната на телото. Овие натрапници го преоптоваруваат имунолошкиот систем и ги
иритираат мукозните мембрани што резултира со повеќе кашлање и подложност на болести. Clean Air
Optima CA-603 е идеален ултразвучен овлажнувач за домаќинства, станови, канцеларии и насекаде каде
што има ниска влажност. Ултразвучната водена пареа е многу корисна за одредени поединци.
Најголемата предност се високите перформанси во комбинација со ниската потрошувачка на енергија.

Главните придобивки
• Овлажнување и прочистување на воздухот, освежување и подобрување на квалитетот на воздухот
во затворен простор
• 3-во-1: Систем за овлажнување прочистување и aроматска терапија!
• Постојан керамички/нано-сребрен филтер: нема потреба за замена на филтерот!
• Вградениот дигитален хигростат и приспособливата контрола на работата овозможуваат
контролирано овлажнување
• Минимална влажност од 45%, максимална од 75%
• Можете да ја поставувате целната влажност
• Вградениот јонизатор дополнително го прочистува и освежува воздухот
• Ротирачки млазник од 360° за поширока покриеност со прскање
• Работи со инфрацрвен далечински управувач или со копчињата до екранот
• Со LCD екран и контрола за тајмер за максимална 12-часовна работа
• Речиси тивка работа што овозможува тивок и мирен сон
• Ултразвукот е хигиенски беспрекорен ако го чистите редовно, а керамичкиот/нано-сребрениот
кертриџ се чисти како што е наведено
• Траен, керамички нано-сребрен филтер за контрола на бела прашина, мувла и бактерии што се
чисти лесно
• Се исклучува безбедно и автоматски кога ќе се потроши водата
• Индикаторот за малку вода известува кога треба да се дополни резервоарот
• Резервоар за вода со голем капацитет (5 L/1,32 американски галони) што се полни лесно со
нормална вода од чешма
• Работи до 5 ноќи или 50 часа без дополнување (ниско поставување)
• Штеди пари. Нема ситници или филтри за замена!
• Ниска потрошувачка на енергија

Употреблив за мали и поголеми простории до 480 ft²/45 m²/100 m³
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Предности на соодветната влажност
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ја намалува непријатноста, заморот, болестите
ја намалува подложноста на настинки
ги намалува отечените усни, сувите, црвени очи и сувата, изиритирана кожа
помага да се чувствувате и да спиете подобро
може да ви помогне да закрепнете порано од настинка
го намалува оштетувањето на дрвените предмети
го намалува негативниот ефект на сувиот воздух врз музичките инструменти
го намалува статичкиот електрицитет
помага да го одржувате гласот нормален

Предности на јонизацијата
Јонизираниот воздух ги зајакнува нашите одбранбени системи и нашата виталност, додека
јонизацијата го прочистува воздухот со намалување на количините на честички, микроорганизми,
вируси и алергени!

Спецификации на производот
• Тип: Clean Air Optima CA-603
• Ултразвучен овлажнувач
• Стапка на испарување на маглината пареа: Ниска 120 ml/h - висока 300 ml/h
• Излез на негативни јони: 3.000.000/cm³ (49.161.000/in³)
• Активен кислород <0,05 ppm
• Резервоар за вода од 5 L (1,32 американски галони)
• Многу ниско ниво на бучава <25 dB
• Димензии (ДxШxВ) 33,5 x 15 x 28,5 cm
• Тежина: 2,6 kg
• Боја: црнa
• Потрошувачка на енергија од само 30 вати
• Напојување од 220-240 V, 50/60 Hz

Не фрлајте го уредот со нормалниот домашен отпад кога ќе му заврши животниот циклус, туку однесете го во собирни
центри за рециклирање на електрична и електронска опрема.
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ГАРАНТЕН СЕРТИФИКАТ ЗА УЛТРАЗВУЧНИОТ ОВЛАЖНУВАЧ
Clean Air Optima CA-603 со јонизатор
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-603 се подложува на строги постапки за тестирање пред да замине од фабриката.
Ако во рок од две 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 случило при
нормални услови на работа). Што е опфатено: Сите дефекти во поглед на материјалот и изработката. За
колку време: Две години од датумот на купување. Што ќе сториме: Поправка или замена на дефектните
делови. Исклучоци: Редовните резервни делови како што се филтерските картриџи.
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 дефекти што произлегуваат 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.

Центар за чист воздух
David Ricardostraat 9-9
7559 SH Hengelo (ov)
Холандија
Тел: + 31 (0) 74 - 2670145
Е-пошта: info@cleanairoptima.com
Интернет: www.cleanairoptima.com
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