Ultragarsinis oro drėkintuvas
su jonizatoriumi

CA-605

Naudojimo instrukcija
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Dėkojame, kad įsigijote naujovišką Clean Air Optima skaitmeninį šiltą ir šaltą miglą skleidžiantį
ultragarsinį drėkintuvą su jonizatoriumi CA-605.
Linkime jums ne vienus metus mėgautis sveiku patalpų oru, naudojant šį veiksmingą ir efektyvų
gaminį.
Naudodami šį elektros prietaisą pasirūpinkite, kad būtų laikomasi visų saugos nurodymų, siekiant,
kad įrenginys veiktų tinkamai. Šioje instrukcijoje aprašomi saugos nurodymai, kurių reikia laikytis
naudojant įrenginį. Jų paskirtis – padėti išvengti sužalojimų ar įrenginio sugadinimo.

Saugos nurodymai
























Vidinis ultragarso keitiklis yra labai jautrus. Nelieskite jo plikais pirštais ir nebraižykite
metaliniais įrankiais, antraip sumažės skleidžiamos miglos kiekis. Šią sritį valykite mažu
valymo šepetėliu, medvilniniu tamponu ar dantų šepetėliu. Nenaudokite karšto vandens,
nes jis gali pažeisti miglą skleidžiančias dalis.
Naudokite tinkamą įtampą: 110–120 V 60 Hz KS Kanadoje ir JAV; 220–240 V 50 Hz KS
Europoje. Naudojant netinkamą įtampą gali kilti gaisro pavojus arba galima patirti elektros
smūgį.
Siekdami išvengti elektros smūgio, gaminio neardykite, netaisykite ir nemodifikuokite.
Priežiūros ir valymo darbus reikia atlikti tiksliai taip, kaip nurodyta šioje instrukcijoje.
Gedimo atveju kreipkitės į įgaliotąjį Clean Air Optima techninės priežiūros centrą.
Nenaudokite vietose, kuriose laikomos degiosios ar sprogiosios medžiagos.
Nestatykite šio įrenginio tiesioginiuose saulės spinduliuose arba arti objektų, skleidžiančių
didelį karštį. Dėl karščio išorinis korpusas gali deformuotis arba išsikraipyti.
Nenaudokite drėkintuvo patalpose, kuriose santykinė drėgmė jau yra didesnė nei 50 %. Dėl
per didelės drėgmės patalpose padidėja kondensacija ant šaltų paviršių, pavyzdžiui, sienų
ar langų.
Nenaudokite įrenginio, jei dubenyje nėra vandens.
Nekiškite į įrenginį pašalinių objektų. Kai įrenginys veikia, nelieskite keitiklio ir apatinio
vandens dubens. Nesubraižykite keitiklio. Kai skleidžiama šilta migla, nelieskite miglos
išleidimo angos.
Nemerkite įrenginio į vandenį. Dalis valyti vandeniu ir valymo skysčiais galima tik laikantis
valymo ir priežiūros instrukcijų.
Mineralines nuosėdas iš dubens ar nuo keitiklio valykite tik kalkių šalinimo priemone arba
actu. Nenaudokite šiurkščių valymo priemonių, kurios gali pažeisti įrenginį.
Pajutę neįprastą kvapą išjunkite įrenginį ir atjunkite nuo elektros tinklo, o tada skambinkite
Clean Air Optima techninės pagalbos skyriui.
Prieš padėdami įrenginį saugoti, jį išvalykite ir nusausinkite (taip pat išpilkite iš įrenginio
visą vandenį). Įrenginį laikykite vėsioje ir sausoje, vaikams nepasiekiamoje vietoje.
Įrenginio neuždenkite audiniu ar kitokia medžiaga. Uždengus oro įleidimo ir išleidimo angas
įrenginys neveiks tinkamai, be to, taip galima sukelti gaisrą ar padaryti kitokios žalos.
Siekiant išvengti trukdžių ir žalos kitiems elektroniniams įrenginiams, šį įrenginį reikia
statyti mažiausiai 1 metro atstumu nuo kompiuterio, televizoriaus, radijo aparato ir kitos
elektroninės įrangos.
Ultragarsinį drėkintuvą reikia reguliariai valyti, kad jis veiktų tinkamai ir nesutrumpėtų jo
eksploatacijos laikotarpis. Žr. valymo instrukcijas.
Aukšto dažnio vibracijų žmonės ir gyvūnai negirdi, jos visiškai saugios.
Saugumo sumetimais, taip pat siekdami išvengti gaisro ar elektros smūgio, atjunkite
maitinimo laidą nuo elektros lizdo visais toliau nurodytais atvejais.
-

Kai įrenginio ilgą laiką nenaudosite.
Kai išimate bakelį, valote ar taisote įrenginį arba nuolatinį filtrą.
Kai įrenginį perkeliate ar gabenate.

Jei maitinimo laidas pažeistas, jį turi pakeisti įgaliotas techninės priežiūros skyriaus darbuotojas,
kad būtų išvengta elektros smūgio ar gaisro.
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Pagrindiniai CA-605 komponentai
1. POWER (maitinimas) – drėkintuvas
įjungiamas ir išjungiamas
2. ION (jonizavimas) – įjungiamas
arba išjungiamas neigiamų jonų
skleidimas
3. MAX/MIN (maks. / min.) –
nustatomas miglos purškimo lygis:
mažas, vidutinis ar didelis
4. HEATING (šildymas) – įjungiama
arba išjungiama šilta migla
5. HUMIDITY (drėgmė) – nustatomas
norimas drėgmės lygis: nuo 45 iki
90 % santykinės drėgmės
6. TIMER (laikmatis) – nustatomas
drėkintuvo veikimo laikmatis: nuo
1 iki 12 valandų
7. Skaitmeninis ekranas
8. Purkštukas
9. Vandens bakelio rankena
10. 5 l (1,32 gal.) Vandens bakelis
11. Vandens bakelio pripildymo anga
12. Nuolatinis pakartotinai naudojamas
baltų dulkių ir antimikrobinis filtras
13. Vandens bakelio dangtelis ir
sandariklis
14. Vandens baseinas
15. Maitinimo lemputė
16. Apatinė korpuso

Įrenginį galima valdyti šešiais mygtukais, esančiais valdymo skydelio priekyje, greta ekrano.
Clean Air Optima CA-605 yra su labai naudingu nuotolinio valdymo pultu. Nuotolinio valdymo pultas yra su
tokiais pačiais šešiais valdymo pulto mygtukais, kokie yra greta drėkintuvo LCD ekrano. Nuotolinio valdymo
pultą galite aktyvinti nuimdami apsauginę plėvelę nuo maitinimo elemento srities apatinėje įrenginio dalyje,
iškart po mūsų logotipu.

3

LCD ekrane rodomos temperatūros ir santykinės drėgmės skaitinės reikšmės, taip pat likęs
laikmačio laikas. Be to, rodomos piktogramos, reiškiančios kitas drėkintuvo funkcijas.

19. Rodoma temperatūra (nuo
patalpos temperatūros gali
skirtis 2–5 laipsniais)
20. Laikmačio nuostata
21. Neigiamų jonų įjungimo /
išjungimo indikacinė
piktograma
22. Tuščio vandens bakelio
indikacinė piktograma
23. Šiltos miglos įjungimo /
išjungimo piktograma
24. Maitinimo įjungimo /
išjungimo piktograma
25. Rodomos dvi reikšmės:
norimos santykinės drėgmės
ir faktinės santykinės
drėgmės
26. Miglos tūrio (mažo, vidutinio
ar didelio) indikatorius

Clean Air Optima CA-605 yra su nuolatiniu pakartotinai naudojamu baltų dulkių ir
antimikrobiniu filtru. Jį sudaro vidinis cilindras, išorinis gaubtas ir daug mažų plastikinių bei
keraminių rutuliukų. Plastikiniai rutuliukai yra padengti sidabro nanodalelėmis – antimikrobine
medžiaga, kuri valo vandenį ir naikina mikrobus, pavyzdžiui, bakterijas ir pelėsius. Keramikiniai
rutuliukai minkština vandenį, nes jungiasi su mineralais, sukeliančiais baltas dulkes. Taip pat jie iš
vandens pašalina nemalonius kvapus. Filtrą reikia išvalyti maždaug kartą per mėnesį arba kas
1 000 naudojimo valandų. Daugiau informacijos rasite skyriuje Priežiūra.

Naudojimo instrukcijos
Prieš pradėdami naudoti, išimkite Clean Air Optima CA-605 iš dėžės ir palikite prisitaikyti prie
patalpos temperatūros mažiausiai 30 minučių, ypač, jei įrenginys atneštas iš šalto lauko oro. CA605 sukurtas veikti esant 5–40 ºC temperatūrai ir mažesnei nei 80 % santykinei drėgmei.
Pirmiausia suimkite vandens bakelį už viršuje esančios rankenos ir pakelkite nuo pagrindo. Tada
apverskite bakelį, atsukite ir nuimkite jo dangtelį, išimkite filtrą.
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Pakiškite vandens bakelį po čiaupu, kad pripildytumėte, laikydami už rankenos po vandens bakeliu.
Pripildykite bakelį vandentiekio vandens (ar kitokio švaraus vandens, ne šiltesnio nei 40 ºC), atgal
uždėkite dangtelį ir filtrą. Dar kartą apverskite vandens bakelį, kad jis būtų tinkama puse aukštyn.
Įsitikinkite, kad dubuo švarus ir atsargiai įdėkite vandens bakelį atgal į apatinę korpuso dalį.
Palaukite kelias sekundes, kol per vandens bakelio dangtelį vanduo ims tekėti į dubenį. Orui
patenkant į vandens bakelį girdėsite burbuliavimą. Prijunkite maitinimo laidą prie elektros lizdo
(NIEKADA NEĮJUNKITE DRĖKINTUVO, JEI DUBENYJE NĖRA VANDENS). Jei drėkintuvas išjungtas,
maitinimo piktograma turi būti raudona, o temperatūros ir drėgmės reikšmės nerodomos.
Paspauskite maitinimo mygtuką, kad aktyvintumėte drėkintuvą. Dabar įrenginys veiks rankiniu
režimu. Jis nuolat skleis vėsią miglą, automatiškai bus nustatytas vidutinis miglos intensyvumo
greitis. Įrenginio viršuje esantį purkštuką galima pasukti, kad migla būtų skleidžiama visomis
kryptimis. Taip pat galite nuimti purkštuką nuo vandens bakelio, sureguliuoti padėtį ir įstatyti atgal
į vandens bakelio viršų. Išleidimo purkštukus reikia nustatyti taip, kad jie nepurkštų tiesiai ant
žmonių, elektros prietaisų ar kitų daiktų. Geriausia nukreipti purkštuką į atvirą vietą.
Mygtuku MAX/MIN (maks./min.) galima pakeisti miglos lygį (mažas, vidutinis, didelis). Šis
pakeitimas LCD ekrane rodomas juostomis, kurių dydis keičiasi.
Paspaudus mygtuką HUMIDITY (drėgmė) aktyvinamas automatinis režimas (kai LCD ekrane ima
mirksėti žodis HUMID (drėg.). Galite pasirinkti norimą drėgmės lygį – pakartotinai spauskite šį
mygtuką, kol bus parodytas reikiamas drėgmės lygis (nuo 45 iki 90 %, 5 % žingsniu). Kai
pasirinksite norimą drėgmės lygį, tiesiog nebespauskite mygtuko ir drėgmės lygis bus nustatytas.
Palaukite dar 5 sekundes ir LCD ekrane skaitinė reikšmė pasikeis į esamą drėgmės lygį, išmatuotą
įtaisytu higrostatu. Kai drėgmės lygis patalpoje pasieks nustatytąjį, įrenginys automatiškai pereis į
miego būseną ir nustos skleisti miglą. Patalpos faktiniam drėgmės lygiui 1–5 % nukritus žemiau
nustatytojo, įrenginys vėl ims skleisti miglą.
Automatinį režimą galite labai paprastai išjungti – spauskite drėgmės mygtuką, kol pasieksite 90 %
RH. Paspauskite mygtuką dar kartą ir taip nustatysite rankinį režimą. Perėjimą prie rankinio režimo
nurodys dingusi mirksinti piktograma HUMID (drėg.).
Paspaudus mygtuką ION (jonizacija) aktyvinamas neigiamų jonų generatorius ir į orą pradedami
skleisti sveiki neigiami jonai. Tai nurodo LCD ekrane rodoma medžio piktograma.
Mygtuku HEATING (šildymas) aktyvinama šiltos miglos funkcija, LCD ekrane ją nurodo trys
banguotos vertikalios linijos. Vanduo dubenyje šildomas iškart prieš pradedant skleisti miglą. Jei
aktyvinta šiltos miglos funkcija, nedėkite rankos virš purkštuko. Šilta migla gali padidinti patalpos
temperatūrą ir paveikti ekrane rodomas reikšmes.
Mygtuku TIMER (laikmatis) nustatomas laikmatis. Laikmačio funkcija apibrėžia, kiek valandų
veiks drėkintuvas. Laikmatį galite nustatyti tiesiog paspausdami po vieną kartą kiekvienai valandai
pagal tai, kiek laiko norite, kad įrenginys veiktų. Daugelis žmonių laikmatį nustato 8–9 valandoms
(kol miega), bet galima nustatyti nuo 1 iki 12 valandų. Laikui bėgant reikšmė mažėja, o pasiekus
00:00 įrenginys išsijungia.
Jei drėkintuve baigsis vanduo, pasigirs pyptelėjimas, o po to įrenginys automatiškai išsijungs. LCD
ekrane bus rodoma tuščio vandens bakelio piktograma.
Šviesus LCD ekranas automatiškai pritemsta praėjus 30 sekundžių nuo bet kurio valdymo pulto
mygtuko paspaudimo. Maitinimo lemputė taip pat pritemsta, nes vandens bakelis yra tamsus.
Sklinda švelni mėlyna šviesa. Šviesa pakankamai pastebima, kad nurodytų, jog įrenginys veikia,
bet pakankamai silpna, kad netrukdytų miegoti tamsoje.
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Trikčių šalinimas
Toliau pateikiamas trikčių šalinimo vadovas, kuris padės išspręsti bet kokias problemas, kurių kiltų
naudojant Clean Air Optima CA-605.

Triktis
Maitinimo
piktograma
arba neveikia.

užgesusi

Maitinimo lemputė šviečia,
neskleidžiama migla.

bet

Migla skleidžia keistą kvapą.

Galimos priežastys

Sprendimas

Drėkintuvas neįjungtas į elektros
lizdą.

Prijunkite maitinimo laidą prie
elektros
lizdo
ir
paspauskite
maitinimo mygtuką.

Vandens bakelyje nėra vandens.

Į vandens bakelį pripilkite vandens.

Įrenginys naujas.

Išimkite vandens bakelį, atsukite
dangtelį
ir
palikite
išsivėdinti
vėsioje vietoje 12 valandų.

Vanduo
užsistovėjęs.

Maitinimo lemputė
įrenginys neveikia.

šviečia,

bet

Skleidžiama per mažai miglos.

nešvarus

arba

Išvalykite
vandens
bakelį
pripilkite švaraus vandens.

Vandens dubenyje yra per daug
vandens.

Išimkite vandens bakelį. Paimkite
mažą puodelį ir išsemkite šiek tiek
vandens iš įrenginio vandens
dubens. Vandens bakelį įdėkite
atgal ir įsitikinkite, kad jis yra
tinkamoje padėtyje.

Vandens dubenyje susikaupė per
daug mineralinių nuosėdų.

Nuvalykite keitiklį.

Vanduo per daug nešvarus arba
per ilgai buvo bakelyje.
Neįprastas triukšmas

Vandens bakelis vibruoja, nes jame
per mažai vandens.
Įrenginys
pastatytas
nestabilaus paviršiaus.

Migla skleidžiama iš srities aplink
purkštuką.

Yra tarpų
purkštuką
viršaus.

ant

tarp korpuso aplink
ir vandens bakelio

Išvalykite
vandens
bakelį
pripilkite švaraus vandens.




Perkelkite įrenginį
lygaus paviršiaus.

ant

stabilaus

Nuimkite purkštuką nuo vandens
bakelio viršaus ir nuvalykite drėgna
šluoste. Iš naujo uždėkite ant
vandens bakelio.

Jei jūsų vanduo labai kietas (jame neįprastai daug mineralų), iš drėkintuvo gali būti
skleidžiamos baltos dulkės. Tai nėra gedimas. Sprendimas – dažniau valyti filtrą arba
naudoti minkštesnį vandenį.
Esant labai arti drėkintuvo girdimas vandens gurguliavimas. Tai normalu.
Įrenginys veikia labai tyliai, bet nėra visiškai tylus. Mažesnis nei 25 dB triukšmas
laikomas normaliu.

ĮSPĖJIMAS!
Jei pirmiau rekomenduojami sprendimai nepadeda, susisiekite su Clean Air Optima techninės
pagalbos skyriumi jūsų regionui skirtu telefono numeriu. Nebandykite ardyti, remontuoti ir
pakartotinai surinkti įrenginio, nes gali būti anuliuota garantija.

TRIKČIŲ ŠALINIMAS
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ir

Pripildykite vandens bakelį.

Toliau nurodyti atvejai nelaikomi gedimu:


ir

Valymas ir priežiūra

Laikydamiesi kelių paprastų priežiūros procedūrų, Clean Air Optima drėkintuvu CA-605 be
rūpesčių galėsite naudotis daug metų. Jei jūsų vanduo kietas, jame daug kalcio ir kitų mineralų, po
tam tikro laiko ant įvairių patalpos paviršių pradeda nusėsti baltos dulkės. Balta, plėvelę primenanti
medžiaga pradeda kauptis vandens dubenyje, ant keitiklio ir ant vidinio vandens bakelio paviršiaus.
Dėl šios baltos plėvelės suprastėja keitiklio ir įrenginio veikimas.
Rekomenduojame toliau nurodytas priemones
1. Jei jūsų vanduo labai kietas, prieš naudojant drėkintuve rekomenduojame jį pirmiausia
užvirinti ir palikti visiškai atvėsti. Virinant sumažėja mineralų koncentracija vandenyje. Jei
mineralų vis tiek per daug, galite naudoti distiliuotą vandenį.
2. Jei įrenginį naudojate kasdien, keitiklį, vandens bakelį ir dubenį valykite kartą per savaitę.
3. Prireikus pripildyti vandens bakelį, išpilkite iš jo likusį vandenį ir pripilkite šviežio vandens.
4. Išvalykite visą įrenginį, o kai jo nenaudojate, pasirūpinkite, kad visos jo dalys būtų visiškai
sausos.
Kaip valyti keitiklį
1. Ant keitiklio paviršiaus užpilkite 5–10 lašų acto ir palaukite 2–5 minutes.
2. Mažu šepetėliu, medvilniniu tamponu ar dantų šepetuku švelniai nuvalykite mineralų
plėvelę nuo keitiklio paviršiaus.
3. Nuskalaukite keitiklį švariu vandeniu.
4. Keitiklio niekada nevalykite aštriais ar kietais daiktais.

Kaip valyti vandens dubenį
1. Vandens dubenį valykite minkšta drėgna šluoste. Jei ant paviršiaus susidarė storesnė
plėvelė, pamerkite šluostę į actą ir pakartokite procedūrą.
2. Jei bet kurioje dubens įduboje susidarė plėvelė, įlašinkite į įdubą šiek tiek acto ir išvalykite
šepetėliu.
3. Išskalaukite dubenį švariu vandeniu.
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Kaip valyti baltų dulkių ir antimikrobinį filtrą
1.
2.
3.
4.

Išimkite filtrą iš vandens bakelio.
Į stiklinę įpilkite šiek tiek baltojo acto. Pamerkite filtrą į actą maždaug 10 minučių.
Išimkite filtrą iš stiklinės ir kelis kartus pakratykite.
Filtrą dar kartą nuvalykite ir nuskalaukite švariu vandeniu.

Jei drėkintuvo neplanuojate naudoti ilgą laiką, išimkite filtrą iš vandens bakelio ir leiskite jam gerai
išdžiūti. Tada suvyniokite į apsauginę pakuotę ir laikykite kartu su drėkintuvu vėsioje, sausoje ir
tamsioje vietoje.
Kaip pakeisti nuotolinio valdymo pulto maitinimo elementą
1. Paverskite nuotolinio valdymo pultą ant šono.
2. Paspauskite maitinimo elemento atleidimo užraktą nuotolinio valdymo pulto apatinėje
briaunoje.
3. Suimkite maitinimo elemento lizdą ir ištraukite maitinimo elementą.
4. Maitinimo elementą pakeiskite ličio maitinimo elementu CR2025.

Kodėl verta drėkinti orą?
Kai oras sausas, ypač žiemos mėnesiais, jis gali tapti nemalonus ir netgi nesveikas, nes padidėja
statinis elektros krūvis, išsausėja oda, sutrūkinėja lūpos, netgi gali kraujuoti iš nosies. Optimali
drėgmė yra tada, kai santykinė drėgmė siekia 45–55 %. Vis dėlto žiemą namuose santykinė
drėgmė gali nukristi iki mažiau nei 20 %. Dėl mažos drėgmės gali išsivystyti įvairių būklių ir ligų.
Kai oras sausesnis, susilpnėja natūralus organizmo imunitetas, nes dulkių dalelės, bakterijos,
virusai, dulkių erkučių išmatos, kuriuos paprastai sulaiko drėgna nosies gleivinė, gali lengviau
patekti į plaučius. Šie įsibrovėliai pernelyg apkrauna imuninę sistemą ir dirgina gleivines, todėl
žmonės labiau kosi ir tampa imlesni ligoms. Clean Air Optima CA-605 yra idealus ultragarsinis
drėkintuvas, skirtas namams, butams, biurams ir kitoms vietoms, kuriose per mažai drėgmės.
Ultragarsiniai vandens garai žmogui labai naudingi. Didžiausias jų privalumas yra didelis
efektyvumas ir mažos energijos sąnaudos.
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Nenaudokite priedų

Vandens priedų (pvz., eterinių aliejų, kvapiųjų medžiagų, vandens minkštiklių ir kt.) naudoti
NEGALIMA! Net ir naudojant mažą kiekį galima pažeisti bakelio medžiagą. Ši medžiaga nėra
tinkama naudoti su panašiais priedais. Pakanka vieno lašo, kad būtų pažeistas bakelis ir prietaisas
taptų nebetinkamas naudoti. Prietaisams, pažeistiems dėl tokių priedų, gamintojo garantija
negalioja.

Pagrindiniai privalumai
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Oro drėkinimas ir oro valymas; patalpų oras atgaivinamas ir pagerinama jo kokybė
Du viename: drėkinimo ir valymo sistema!
Nuolatinis keraminis filtras su sidabro nanodanga: nereikia pakaitinių filtrų!
Keturios funkcijos: drėkinimas gali būti šaltas arba šiltas, su oro valymu ar be jo
Dėl įtaisyto higrostato ir reguliuojamo išleidimo valdymo drėkinimas yra kontroliuojamas
Minimali drėgmės nuostata – 45 %, maksimali – 90 %
Norimą drėgmę galima reguliuoti ant įrenginio
Įtaisytas jonizatorius papildomai valo orą ir jį gaivina
360° sukamas purkštukas, plačiau paskleidžiantis miglą
Galima valdyti infraraudonųjų spindulių nuotolinio valdymo pultu arba mygtukais prie ekrano
Su LCD ekranu ir laikmačiu, nustatomu iki 12 naudojimo valandų
Faktiškai tylus veikimas užtikrina ramų ir netrikdomą miegą
Reguliariai pagal nurodymus valant ultragarso įrenginį ir keramikos / sidabro nanodalelių filtrą
užtikrinama nepriekaištinga higiena
• Nuolatinis, lengvai valomas filtras su keramika ir sidabro nanodalelėmis apsaugo nuo baltų
dulkių, pelėsių ir bakterijų
• Pasibaigus vandeniui saugiai ir automatiškai išsijungia
• Mažo vandens lygio indikatorius nurodo, kada reikia pripildyti bakelį
• Didelės talpos vandens bakelį (5 l / 1,32 JAV gal.) lengva pripildyti paprastu vandeniu iš
čiaupo
• Vieno pripildymo užtenka 7 naktims arba 60 valandų (mažo intensyvumo nuostata)
• Sutaupo pinigų. Nereikia keisti sugeriančiųjų („wick“ tipo) ir kitokių filtrų!
• Mažos energijos sąnaudos

Tinka mažoms ir didesnėms patalpoms iki 699 pėd.² / 65 m² / 160 m³

Tinkamo drėkinimo privalumai
• sumažinamas diskomfortas, nuovargis, bloga savijauta
• sumažinamas imlumas peršalimo ligoms
• mažiau skilinėja lūpos, mažiau sausėja ir raudonuoja akys, sumažėja odos sausumas ir
niežulys
• padeda geriau jaustis ir išsimiegoti
• gali padėti greičiau pasveikti peršalus
• mažiau pažeidžiami mediniai objektai
• sumažinamas neigiamas sauso oro poveikis muzikos instrumentams
• sumažinamas statinis elektros krūvis
• padeda išlaikyti gerą balso skambesį

Jonizacijos privalumai
Jonizuotas oras stiprina mūsų imuninę sistemą ir gyvybingumą; jonizacijos metu oras
išvalomas, jame sumažėja dalelių ,mikroorganizmų, virusų ir alergenų!
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Gaminio specifikacijos
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tipas: „Clean Air Optima“ CA-605
Ultragarsinis drėkintuvas, skleidžiantis šiltą arba vėsią miglą
Miglos garavimo greitis: mažas –120 ml/val.; didelis – 480 ml/val.
Neigiamų jonų skleidimas: 3 000 000/cm³ (49 161 000/col.³)
Aktyvusis deguonis <0,05 ppm
Vandens bakelio talpa 5 l (1,32 JAV gal.)
Veikia labai tyliai – <25 dB
Matmenys (I x P x A): 35 x 27,3 x 20,5 cm
Svoris: 2,9 kg (sauso)
Spalva: juoda / balta
Energijos sąnaudos tik 30 W, skleidžiant vėsią miglą, ir 130 W, skleidžiant šiltą miglą
Maitinimo šaltinis – 220–240 V, 50/60 Hz

Pasibaigus šio gaminio eksploatacijos laikui, jo neturėtumėte išmesti su įprastomis buitinėmis atliekomis.
Atiduokite gaminį perdirbti į elektros ir elektroninės įrangos surinkimo punktą.
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„Clean Air Optima“ ULTRAGARSINIO DRĖKINTUVO su
jonizatoriumi CA-605 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-605 pereina griežtas patikrinimo
procedūras. Jei per dvejus 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 keičiamos dalys, pavyzdžiui,
filtrų kasetės.
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.
Clean Air Service Center
David Ricardostraat 9-9
7559 SH Hengelo (ov)
Nyderlandai
Tel. + 31 (0) 74 - 2670145
El. paštas: info@cleanairoptima.com
Svetainė: www.cleanairoptima.com
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