Nawilżacz ultradźwiękowy
z jonizatorem

CA-605

Instrukcja obsługi
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Dziękujemy za zakup innowacyjnego cyfrowego nawilżacza ultradźwiękowego Clean Air Optima CA-605
z jonizatorem i funkcją ciepłej / zimnej mgiełki.
Życzymy wieloletniego korzystania z tego wydajnego i skutecznego produktu, który zapewnia zdrowe powietrze
w pomieszczeniach.
W celu zapewnienia prawidłowego działania niniejszego urządzenia elektrycznego podczas jego użytkowania
muszą być przestrzegane wszystkie środki ostrożności. W niniejszej instrukcji obsługi opisano zasady
bezpieczeństwa, których należy przestrzegać podczas użytkowania. Zostały one opracowane, aby zapobiegać
utracie zdrowia i uszkodzeniom urządzenia.

Środki ostrożności



























Wewnętrzny przetwornik ultradźwiękowy jest bardzo czuły. Nie należy dotykać go gołymi palcami ani
pocierać metalowymi narzędziami, gdyż spowoduje to zmniejszenie ilości wytwarzanej mgiełki. Do
czyszczenia tego obszaru należy użyć małego pędzelka, wacika lub szczoteczki do zębów. Nie należy
używać gorącej wody, ponieważ może to uszkodzić elementy układu rozpylania.
Należy korzystać z odpowiedniego napięcia: 110–120 V AC (60 Hz) w Kanadzie / USA, 220–240 V AC
(50) Hz w Europie. Użycie niewłaściwego napięcia może skutkować pożarem lub porażeniem prądem.
Aby uniknąć porażenia prądem, nie należy demontować, naprawiać ani modyfikować niniejszego
produktu. Konserwację i czyszczenie należy wykonywać zgodnie z zaleceniami zamieszczonymi w
niniejszej instrukcji obsługi. W przypadku awarii należy skontaktować się z autoryzowanym centrum
serwisowym firmy Clean Air Optima.
Nie należy użytkować urządzenia w miejscach, w których przechowywane są materiały łatwopalne lub
wybuchowe.
Nie należy wystawiać niniejszego urządzenia na bezpośrednie działanie promieni słonecznych ani
umieszczać go w pobliżu przedmiotów generujących wysokie temperatury. Ciepło może powodować
odkształcenie lub wypaczenie zewnętrznej obudowy.
Nie należy użytkować nawilżacza w pomieszczeniu, w którym wilgotność względna przekracza już 50%.
Nadmierna wilgotność w pomieszczeniu powoduje skraplanie się pary wodnej na zimnych
powierzchniach, takich jak ściany lub okna.
Nie należy użytkować urządzenia bez wody w misie.
Nie należy umieszczać ciał obcych w urządzeniu. Nie należy dotykać przetwornika ani dolnej misy na
wodę podczas pracy urządzenia. Nie należy zarysowywać przetwornika. Nie należy dotykać otworu
wylotowego podczas wytwarzania ciepłej mgiełki.
Nie należy zanurzać niniejszego urządzenia w wodzie. Woda lub płyny czyszczące mogą być używane
tylko do czyszczenia części zgodnie z instrukcjami dotyczącymi czyszczenia i konserwacji.
Do usuwania osadów mineralnych z misy lub przetwornika należy używać wyłącznie zmywacza do
usuwania kamienia lub octu. Nie należy stosować silnych detergentów, które mogą uszkodzić
urządzenie.
W przypadku występowania nieprzyjemnego zapachu należy wyłączyć urządzenie, odłączyć je i
skontaktować się z działem pomocy technicznej firmy Clean Air Optima.
Przed rozpoczęciem przechowywania urządzenia należy je wyczyścić i osuszyć (m.in. usunąć całą wodę
z wnętrza urządzenia). Urządzenie należy przechowywać w chłodnym i suchym miejscu poza zasięgiem
dzieci.
Nie należy przykrywać niniejszego urządzenia tkaninami ani innymi materiałami. Zatkane wloty i
wyloty powietrza powodują niewłaściwe działanie urządzenia i mogą spowodować pożar lub inne
uszkodzenia.
Aby zapobiec zakłóceniom i uszkodzeniom innych urządzeń elektronicznych, niniejsze urządzenie
należy umieścić w odległości co najmniej 1 metra od komputera, telewizora, radia lub innego sprzętu
elektronicznego.
Nawilżacz ultradźwiękowy należy regularnie czyścić, aby zapewnić jego prawidłowe działanie i długą
żywotność. Sprawdź instrukcje czyszczenia.
Drgania o wysokiej częstotliwości nie są słyszalne dla ludzi ani zwierząt i są całkowicie bezpieczne.
Ze względów bezpieczeństwa oraz w celu uniknięcia pożaru lub porażenia prądem należy odłączyć
przewód zasilający od gniazdka elektrycznego, gdy:
-

urządzenie nie jest użytkowane przez dłuższy czas;
konieczny jest demontaż zbiornika, czyszczenie lub naprawa urządzenia albo
filtra stałego;
konieczne jest przemieszczenie lub transport urządzenia.

Jeżeli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez autoryzowanego serwisanta, aby
uniknąć porażenia prądem lub pożaru.
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Główne elementy urządzenia CA-605
1.
2.

Zasilanie — włączenie/wyłączenie
nawilżacza
Jonizacja — włączenie / wyłączenie
jonizacji ujemnej

3.

Maks./min. — ustawienie poziomu
rozpylania (niski, średni lub wysoki)

4.

Ogrzewanie — włączanie / wyłączanie
ciepłej mgiełki
Wilgotność — ustawienie
oczekiwanego poziomu wilgotności od
45% do 90% wilgotności względnej

5.

6.

Minutnik — ustawienie odliczania
czasu działania nawilżacza (od 1 do 12
godzin)

7.

Wyświetlacz cyfrowy

8.

Dysza wylotowa

9.

Uchwyt zbiornika na wodę

10. Zbiornik na wodę o poj. 5 l
11. Otwór wlewowy
12. Stały filtr przeciwosadowy i
antybakteryjny wielokrotnego użytku
13. Pokrywka zbiornika na wodę z
uszczelką
14. Korpus dolny i misa
15. Kontrolka zasilania
16. Korpus dolny i misa

Urządzeniem można sterować przy użyciu sześciu przycisków umieszczonych na przedzie panelu sterowania
obok wyświetlacza.

Urządzenie Clean Air Optima CA-605 jest wyposażone w niezwykle użytecznego pilota zdalnego sterowania.
Pilot zdalnego sterowania stanowi kopię panelu kontrolnego z sześcioma przyciskami obok wyświetlacza LCD
nawilżacza. Można aktywować pilota zdalnego sterowania, usuwając folię ochronną z obszaru baterii
znajdującego się w dolnej części pilota, tuż pod logo firmy.
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Wyświetlacz LCD wskazuje wartości liczbowe dla temperatury i wilgotności względnej oraz pozostałego czasu na
minutniku. Wyświetla również ikony stosowane do sygnalizowania innych funkcji nawilżacza.

19. Wskazanie temperatury
(margines od 2 do 5 stopni
różnicy w porównaniu z
temperaturą w pomieszczeniu) /
ustawienie minutnika
20. Ustawienie minutnika
21. Ikona wskaźnika włączenia /
wyłączenia jonizacji ujemnej
22. Ikona wskaźnika pustego
zbiornika na wodę
23. Ikona włączenia / wyłączenia
ciepłej mgiełki
24. Ikona włączenia / wyłączenia
zasilania
25. Wyświetlenie wartości
oczekiwanej wilgotności
względnej i rzeczywistej
wilgotności względnej
26. Wskaźnik poziomu objętości
mgiełki (niski, średni i wysoki)

Urządzenie Clean Air Optima CA-605 jest wyposażone w stały filtr przeciwosadowy i antybakteryjny
wielokrotnego użytku. Składa się on z wewnętrznego cylindra, zewnętrznej osłony oraz kompletu małych
plastikowych i ceramicznych kulek. Kulki plastikowe są pokryte nanosrebrem — środkiem antybakteryjnym
przeznaczonym do oczyszczania wody i niszczenia drobnoustrojów, takich jak bakterie i pleśń. Kulki ceramiczne
powodują zmiękczanie wody, wyłapując minerały powodujące powstawanie osadów. Służą one również do
usuwania nieprzyjemnego zapachu z wody. Filtr wymaga czyszczenia przynajmniej raz w miesiącu lub po
upłynięciu 1000 godzin roboczych. Więcej informacji znajduje się w rozdziale Konserwacja.
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Instrukcja obsługi
Przed rozpoczęciem eksploatacji należy wyjąć urządzenie Clean Air Optima CA-605 z opakowania i odczekać
przynajmniej 30 minut na wyrównanie jego temperatury z temperaturą otoczenia, szczególnie jeśli urządzenie
zostało przyniesione z zewnątrz i jest zimne. Urządzenie CA-605 zostało zaprojektowane do pracy w
temperaturze od 5ºC do 40ºC i wilgotności względnej poniżej 80%.
Aby rozpocząć, chwyć zbiornik na wodę za uchwyt na górze i wyjmij go z podstawy. Następnie, odwróć zbiornik,
odkręć pokrywkę i zdejmij ją, a następnie wyjmij filtr.
Potem umieść zbiornik na wodę pod kranem w celu napełnienia, chwytając go za uchwyt na spodzie. Napełnij
zbiornik wodą z kranu (lub z innego źródła czystej wody o temperaturze poniżej 40ºC), a następnie zamontuj
pokrywę i filtr. Odwróć ponownie zbiornik na wodę, ustawiając go prawą stroną skierowaną do góry. Upewnij
się, że misa jest czysta, a następnie ostrożnie umieść ponownie zbiornik z wodą w dolnej części korpusu.
Zaczekaj kilka sekund, aż pokrywa zbiornika na wodę zacznie przepuszczać wodę do misy. Gdy powietrze
będzie przedostawało się do zbiornika na wodę, będzie słychać bulgotanie. Podłącz przewód zasilający do
gniazda elektrycznego (NIGDY NIE WŁĄCZAJ NAWILŻACZA BEZ WODY W MISIE). Jeśli nawilżacz jest
wyłączony, ikona zasilania powinna być czerwona, a na ekranie powinny być wyświetlane wartości temperatury
i wilgotności.
Naciśnij przycisk zasilania, aby włączyć nawilżacz. Urządzenie działa teraz w trybie ręcznym. Nawilżacz będzie
stale generować chłodną mgiełkę, której intensywność jest automatycznie ustawiona na średnim poziomie.
Dyszę w górnej części urządzenia można obracać w celu wydmuchiwania mgiełki w różnych kierunkach. Można
również wyjąc dyszę ze zbiornika na wodę, wyregulować jej pozycję i włożyć ją z powrotem. Dyszy wylotowej
nie należy ustawiać tak, aby rozpylała bezpośrednio na ludzi, urządzenia elektryczne lub jakiekolwiek
przeszkody. Najlepiej skierować strumień mgiełki na otwartą przestrzeń.
Przycisk min./maks. zmienia poziom objętości mgiełki (niski, średni, wysoki). To ustawienie jest wyświetlane
na ekranie LCD za pomocą zwiększających się pasków.
Naciśnięcie przycisku wilgotności aktywuje tryb automatyczny (na wyświetlaczu LCD miga komunikat HUMID).
Można wybrać oczekiwany poziom wilgotności, naciskając ten przycisk kilkakrotnie aż do wyświetlenia
wymaganego poziomu wilgotności (od 45% do 90%, z przyrostem co 5%). Po wybraniu oczekiwanego poziomu
wilgotności po prostu zwolnij przycisk, a poziom wilgotności zostanie ustawiony. Zaczekaj jeszcze 5 sekund, aż
wartość liczbowa na wyświetlaczu LCD zostanie zmieniona na aktualny poziom wilgotności zmierzony przez
wbudowany higrostat. Gdy poziom wilgotności w pomieszczeniu osiągnie ustawioną wartość, urządzenie
przejdzie w stan automatycznego uśpienia i przestanie generować mgiełkę. Gdy rzeczywisty poziom wilgotności
w pomieszczeniu spadnie poniżej ustawionej wartości o około 1–5%, urządzenie zacznie ponownie generować
mgiełkę.
Można bardzo łatwo wyłączyć tryb automatyczny, naciskając przycisk wilgotności i wybierając ustawienie 90%
RH. Naciśnij przycisk jeszcze raz, aby przejść do trybu ręcznego. Zostanie to zasygnalizowane zniknięciem
migającej ikony HUMID.
Naciśnięcie przycisku jonizacji aktywuje generator jonów ujemnych i rozpoczyna wprowadzanie korzystnych
jonów ujemnych do powietrza. Będzie to potwierdzone ikoną drzewa wyświetlaną na ekranie LCD.
Przycisk ogrzewania aktywuje funkcję ciepłej mgiełki i jest prezentowany na wyświetlaczu LCD za pomocą
trzech falistych pionowych linii. Woda jest podgrzewana w misie tuż przed rozpylaniem. Gdy włączona jest
funkcja ciepłej mgiełki, nie należy zbliżać rąk do dyszy. Ciepła mgiełka może podnosić temperaturę w
pomieszczeniu i wpływać na wartości wskazane na wyświetlaczu.
Przycisk minutnika umożliwia ustawienie czasu do odliczania. Funkcja minutnika umożliwia ustawienie liczby
godzin pracy nawilżacza. Minutnik można ustawić, po prostu naciskając go jednokrotnie za każdą oczekiwaną
godzinę pracy urządzenia. Wiele osób ustawia minutnik na 8 lub 9 godzin (na czas snu), ale można go ustawić
w zakresie od 1 do 12 godzin. W miarę upływu czasu wartość maleje, aż osiągnie 00:00, kiedy to urządzenie
zostanie wyłączone.
Jeżeli w nawilżaczu zabraknie wody, zostanie wyemitowany sygnał dźwiękowy, a następnie urządzenie wyłączy
się automatycznie. Na ekranie LCD zostanie wyświetlona ikona pustego zbiornika na wodę.
Wyświetlacz LCD umożliwia automatyczne przyciemnienie po 30 sekundach od naciśnięcia dowolnego przycisku
na panelu LCD. Kontrolka zasilania jest również wygaszana, ponieważ zbiornik na wodę jest podświetlony. W
rezultacie uzyskiwana jest delikatna błękitna poświata. Poziom podświetlenia jest wystarczająco wysoki, aby
wskazać, że urządzenie działa, a jednocześnie wystarczająco niski, aby zapewnić spokojny sen w ciemności.
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Rozwiązywanie problemów
Poniżej przedstawiono informacje, które są pomocne w rozwiązywaniu wszelkich problemów z działaniem
urządzenia Clean Air Optima CA-605.

Problem

Prawdopodobne
przyczyny

Ikona zasilania jest wyłączona lub nie
działa.

Nawilżacz nie jest podłączony
gniazdka elektrycznego.

Kontrolka zasilania świeci
mgiełka nie jest generowana.

Brak wody w zbiorniku.

Napełnij zbiornik wodą.

Nowe urządzenie.

Wyjmij zbiornik na wodę, odkręć
pokrywkę i pozostaw do wywietrzenia w
chłodnym miejscu na 12 godzin.

się,

ale

Mgiełka ma dziwny zapach.

Rozwiązanie
do

W urządzeniu znajduje się brudna woda
lub urządzenie przez zbyt długi czas nie
było używane.

Kontrolka zasilania świeci
urządzenie nie działa.

się,

ale

Objętość rozpylanej mgiełki jest zbyt
mała.

Wyczyść zbiornik i napełnij go czystą
wodą.

Za dużo wody w misie.

Wyjmij zbiornik na wodę. Za pomocą
małego kubka usuń niewielką ilość wody
z misy na wodę w urządzeniu. Zamontuj
ponownie zbiornik z wodą i upewnij się,
że jest on prawidłowo osadzony.

Zbyt duża ilość osadów mineralnych w
misie na wodę.

Wyczyść przetwornik.

Woda jest zbyt brudna lub za długo
znajduje się w zbiorniku.
Nietypowy hałas

Podłącz przewód zasilający do gniazdka
elektrycznego
i
naciśnij
przycisk
zasilania.

Wibracje
w
zbiorniku
na
wodę
powodowane zbyt niskim poziomem
wody.

Wyczyść zbiornik i napełnij go czystą
wodą.

Napełnij zbiornik wodą.
Przenieś urządzenie na stabilną, płaską
powierzchnię.

Urządzenie znajduje się na niestabilnej
powierzchni.
Mgiełka jest rozpylana z obszaru wokół
dyszy.

Pomiędzy
pokrywką
szczeliny.

obudową wokół dyszy a
zbiornika
na
wodę
są

Wyjmij dyszę z pokrywki zbiornika na
wodę i wyczyść ją wilgotną szmatką.
Przymocuj dyszę ponownie do zbiornika
na wodę.

Poniższe zjawiska nie są uważane za objawy wadliwego działania:





Jeżeli dostarczana woda jest bardzo twarda (zawiera wyjątkowo wysoki poziom
minerałów), nawilżacz może wytworzyć biały osad. To nie jest usterka. Rozwiązaniem jest
częstsze czyszczenie filtra lub stosowanie wody o mniejszej twardości.
W przypadku stanięcia bardzo blisko nawilżacza słychać bulgotanie wody. To normalne
zjawisko.
Urządzenie działa bardzo cicho, ale nie jest całkowicie bezgłośne. Poziom hałasu poniżej
25 dB jest uważany za normalny.

OSTRZEŻENIE!
Jeśli zalecane rozwiązania wyszczególnione powyżej nie przynoszą rezultatów, skontaktuj się
telefonicznie z lokalnym działem pomocy technicznej firmy Clean Air Optima. Nie należy
podejmować prób demontażu, naprawy i ponownego montażu urządzenia, ponieważ może to
spowodować utratę gwarancji.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW
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Czyszczenie i konserwacja

Można zapewnić wieloletnią bezawaryjną pracę nawilżacza Clean Air Optima CA-605 poprzez wykonywanie
kilku prostych procedur konserwacyjnych. Jeśli używana woda jest twarda i zawiera wysokie stężenie wapnia
oraz innych minerałów, wówczas wraz z upływem czasu na różnych powierzchniach w pomieszczeniu zacznie
gromadzić się biały osad. Cienka warstwa białej substancji zacznie również osadzać się w misie na wodę, na
przetworniku i na wewnętrznej powierzchni zbiornika na wodę. Ta biała warstwa będzie utrudniać prawidłowe
działanie przetwornika i urządzenia.
Zalecamy wykonanie następujących czynności
1.
2.
3.
4.

Jeżeli używana woda jest bardzo twarda, zalecamy, aby przed jej użyciem w nawilżaczu najpierw ją
zagotować i pozostawić do całkowitego ostygnięcia. Proces wrzenia zmniejszy stężenie minerałów w
wodzie. Inną opcją jest użycie wody destylowanej, jeżeli poziom minerałów jest nadal zbyt wysoki.
W przypadku codziennego korzystania z urządzenia należy raz w tygodniu wyczyścić przetwornik,
zbiornik na wodę i misę.
Gdy zbiornik na wodę wymaga uzupełnienia, wylej z niego pozostałą wodę i nalej świeżej wody.
Gdy urządzenie nie jest używane, wyczyść je całe i upewnij się, że wszystkie jego elementy są
całkowicie suche.

Sposób czyszczenia przetwornika
1.
2.
3.
4.

Umieść od 5 do 10 kropli octu na powierzchni przetwornika i odczekaj od 2 do 5 minut.
Przy użyciu małego pędzelka, wacika lub szczoteczki do zębów delikatnie usuń warstwę osadu
mineralnego z powierzchni przetwornika.
Przemyj przetwornik czystą wodą.
Nigdy nie należy korzystać z ostrych lub twardych przedmiotów do czyszczenia przetwornika

Sposób czyszczenia misy na wodę
1.
2.
3.

Wyczyść misę na wodę przy użyciu miękkiej wilgotnej ściereczki. Jeżeli na powierzchniach znajduje się
nadmiar osadu, namocz ściereczkę octem i powtórz proces.
Jeżeli w którymś z zagłębień w misie znajduje się osad, wkropl odrobinę octu do roztworu i wyczyść go
przy użyciu szczoteczki.
Przemyj misę czystą wodą.
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Sposób czyszczenia stałego filtra przeciwosadowego i antybakteryjnego

1.
2.
3.
4.

Wyjmij filtr ze zbiornika na wodę.
Wlej niewielką ilość białego octu do szklanki. Zanurz filtr w occie na około 10 minut.
Wyjmij filtr ze szklanki i potrząśnij nim kilkukrotnie.
Oczyść filtr i przepłucz go ponownie świeżą wodą.

Jeśli nie zamierzasz korzystać z nawilżacza przez dłuższy czas, wyjmij filtr ze zbiornika na wodę i pozostaw do
całkowitego wyschnięcia. Następnie zawiń go w opakowanie ochronne i przechowuj obok nawilżacza w
chłodnym, suchym i ciemnym miejscu.
Sposób wymiany baterii w pilocie zdalnego sterowania

1.
2.
3.
4.

Odwróć pilota na bok.
Naciśnij zaczep zwalniający baterię na dolnej krawędzi pilota.
Chwyć gniazdo akumulatora i wyciągnij baterię.
Zamontuj nową baterię litową CR2025.

Dlaczego warto nawilżać powietrze?
Gdy powietrze jest suche, szczególnie w miesiącach zimowych, może stać się nieprzyjemne, a nawet niezdrowe,
co prowadzi do zwiększonego poziomu elektryczności statycznej, przesuszonej skóry, spierzchniętych ust, a
nawet krwawień z nosa. Optymalny poziom wilgotności wynosi od 45 do 55% wilgotności względnej. W
miesiącach zimowych wilgotność względna w przeciętnym domu może spaść poniżej 20%. Niska wilgotność
może prowadzić do różnych stanów, które powodują zły stan zdrowia. Cząstki kurzu, bakterie, wirusy i odchody
roztoczy, które normalnie są odfiltrowywane przez wilgotną membranę nosową, mogą łatwiej przedostawać się
do płuc, gdy powietrze jest bardziej suche, a tym samym osłabiać naturalny mechanizm obronny organizmu. Te
czynniki przeciążają układ odpornościowy i podrażniają błonę śluzową, powodując większy kaszel i podatność
na choroby. Clean Air Optima CA-605 to idealny ultradźwiękowy nawilżacz do domów, mieszkań, biur i
wszelkich innych pomieszczeń, w których panuje niska wilgotność. Para wodna generowana ultradźwiękami jest
bardzo korzystna dla ludzi. Największą zaletą jest wysoka wydajność połączona z niskim zużyciem energii.

Nie należy stosować dodatków

NIE WOLNO używać dodatków do wody (np. olejków eterycznych, substancji zapachowych, środków
uzdatniających itd.)! Nawet ich niewielka ilość może spowodować uszkodzenie materiału pojemnika. Materiał
nie nadaje się do stosowania takich dodatków. Jedna kropla wystarczy, aby uszkodzić pojemnik i uczynić
urządzenie niezdatnym do użytku. Urządzenia uszkodzone na skutek zastosowania takich dodatków nie są
objęte gwarancją producenta.
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Główne zalety
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nawilżanie i oczyszczanie powietrza odświeża i poprawia jakość powietrza w pomieszczeniach
2 w 1: system nawilżania i oczyszczania!
Stały filtr z wkładem ceramicznym / filtr z powłoką z nanosrebra: brak konieczności wymiany!
Cztery funkcje: zimne lub ciepłe nawilżanie z oczyszczaniem powietrza lub bez
Wbudowany higrostat cyfrowy i regulacja mocy wyjściowej zapewniają kontrolowane nawilżanie
Ustawienie minimalnej wilgotności 45%, maksymalnie 90%
Wilgotność docelowa może być regulowana w urządzeniu
Wbudowany jonizator dostarcza świeżego i dodatkowo oczyszczonego powietrza
W pełni obrotowa dysza zapewnia większy obszar pokrycia generowaną mgiełką
Obsługa za pomocą pilota na podczerwień lub przycisków obok wyświetlacza
Wyświetlacz LCD i regulator czasowy umożliwiający zaprogramowanie do 12 godzin pracy
Praktycznie bezgłośna praca zapewnia spokojny i relaksujący sen
Nawilżacz ultradźwiękowy nie powoduje problemów natury higienicznej, jeżeli jest regularnie czyszczony
zgodnie z zaleceniami wraz z wkładem ceramicznym / z powłoką z nanosrebra
Stały, łatwy do czyszczenia, ceramiczny filtr z powłoką z nanosrebra uniemożliwia wytrącanie się osadów
mineralnych oraz rozwój pleśni i bakterii
Bezpieczne i automatyczne wyłączenie w przypadku braku wody
Wskaźnik niskiego poziomu wody informuje o konieczności napełnienia zbiornika
Zbiornik o dużej pojemności (5 l) można łatwo napełnić wodą z kranu
Działanie do 7 dni lub 60 godzin bez uzupełniania (z ustawieniem niskiego poziomu)
Ekonomiczne rozwiązanie. Nie ma konieczności wymiany wkładów ani filtrów!
Niski pobór mocy

Możliwość stosowania w małych i dużych pomieszczeniach nawet do 65m² / 160m³

Zalety prawidłowego nawilżania
• zmniejszenie dyskomfortu, zmęczenia i objawów chorobowych
• zmniejszenie podatności na przeziębienia
• złagodzenie objawów spierzchniętych warg, suchych i zaczerwienionych oczu oraz wysuszonej i swędzącej
skóry
• lepsze samopoczucie i bardziej komfortowy sen
• możliwość szybszego powrotu do zdrowia po przeziębieniu
• zmniejszenie występowania uszkodzeń drewnianych przedmiotów
• zmniejszenie negatywnego wpływu suchego powietrza na instrumenty muzyczne
• zmniejszenie ładunku elektryczności statycznej
• pomoc w utrzymaniu dostrojonego głosu

Zalety jonizacji
Zjonizowane powietrze wzmacnia systemy obronne człowieka — jonizacja oczyszcza powietrze, zmniejszając
liczbę cząstek, mikroorganizmów, wirusów i alergenów!

Specyfikacja produktu
• Typ: Clean Air Optima CA-605
• Ultradźwiękowy nawilżacz z możliwością generowania ciepłej lub zimnej mgiełki
• Wydajność generowania mgiełki: niska 120 ml / godz., wysoka 480 ml / godz.
• Wydajność jonizacji ujemnej: 3 000 000 / cm³
• Tlen aktywny <0,05 ppm
• Pojemność zbiornika na wodę: 5 l
• Bardzo niski poziom hałasu <25 dB
• Wymiary (dł. x szer. x wys.) 35 x 27,3 x 20,5 cm
• Waga: 2,9 kg (na sucho)
• Kolor: czarny / bialy
• Pobór mocy: zaledwie 30 W dla mgiełki zimnej i 130 W dla mgiełki ciepłej
• Źródło zasilania: 220–240V, 50/60 Hz

Po zakończeniu cyklu życia produktu nie należy wyrzucać tego urządzenia ze zwykłymi odpadami domowymi, ale przekazać je
do punktu zbiórki zajmującego się recyklingiem sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
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CERTYFIKAT GWARANCJI DLA NAWILŻACZA
ULTRADŹWIĘKOWEGO Clean Air Optima CA-605
z jonizatorem
Data zakupu: ………………………………………………………………………………………………..
Imię i nazwisko klienta: ……………………………………………………………………………………
Adres: …………………………………………………………………………………………………………
Telefon: ……………………………………………………………………………………………………….
E-mail: …………………………………………………………………………………………………………
Nazwa sprzedawcy: …………………………………………………………………………………………
Adres: ………………………………………………………………………………………………………….
1.

Niniejszy certyfikat gwarancji należy wypełnić w całości. Należy przesłać go wraz z fakturą i urządzeniem
w oryginalnym opakowaniu do lokalnego dystrybutora, pokrywając koszty przesyłki. Ponadto należy
uiścić odpowiednią opłatę za przesyłkę zwrotną.

2.

Prosimy o załączenie krótkiego opisu uszkodzenia, usterki lub nieprawidłowego działania oraz
okoliczności, w których pojawiły się te problemy.

Przed wysłaniem z fabryki urządzenie Clean Air Optima CA-605 jest poddawane rygorystycznym testom.
Jeżeli w okresie dwóch lat od daty zakupu produkt nie będzie działać zgodnie ze specyfikacją z powodu wad
fabrycznych, nabywca ma prawo do bezpłatnej naprawy lub wymiany części po przedstawieniu niniejszej
gwarancji (pod warunkiem, że wadliwe działanie lub uszkodzenie urządzenia i / lub jego części wystąpiły w
normalnych warunkach użytkowych). Zakres gwarancji: Wszystkie części wadliwe pod względem materiałowym
i wykonawczym. Okres gwarancji: Dwa lata od daty zakupu. Czynności gwarancyjne: Naprawa lub wymiana
wadliwych części. Wyjątki: Standardowe części eksploatacyjne, takie jak wkłady filtrów.
Inne warunki
Postanowienia niniejszej gwarancji zastępują wszelkie inne pisemne gwarancje, wyraźne lub dorozumiane,
pisemne lub ustne, w tym gwarancje wartości handlowej lub przydatności do określonego celu. Maksymalna
odpowiedzialność producenta nie przekracza rzeczywistej ceny zakupu produktu. W żadnym wypadku producent
nie ponosi odpowiedzialności za szkody szczególne, przypadkowe, wynikowe lub pośrednie. Niniejsza gwarancja
nie obejmuje wad powstałych w wyniku niewłaściwego lub nieuzasadnionego użytkowania lub konserwacji,
wadliwego montażu, wypadku, katastrof naturalnych, niewłaściwego pakowania oraz nieumiejętnych
manipulacji, zmian lub modyfikacji, które nie zostały przez nas zatwierdzone. Niniejsza gwarancja jest nieważna
w przypadku usunięcia lub uszkodzenia etykiety z numerem seryjnym.
Clean Air Service Center
David Ricardostraat 9-9
7559 SH Hengelo (ov)
Holandia
Tel.: + 31 (0) 74 - 2670145
Faks: + 31 (0) 74 - 2671789
E-mail: info@cleanairoptima.com
Internet: www.cleanairoptima.com
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