Ultraheli-õhuniisutaja
koos ioniseerijaga

CA-606

Kasutusjuhend
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Täname, et ostsite innovaatilise digitaalse ioniseerijaga sooja ja jahedat udu tootva ultraheliõhuniisutaja Clean Air Optima CA-606.
Loodame, et see tõhus ja energiasäästlik toode varustab teid palju aastaid tervisliku siseõhuga.
Tegu on elektriseadmega, mille kasutamisel tuleb järgida ohutusnõudeid. Kasutamisel kehtivad
ohutusnõuded on kirjas käesolevas juhendis. Nende eesmärk on vältida kehavigastusi ja seadme
kahjustamist.

Ohutusnõuded
























Ultraheliandur on väga tundlik. Ärge puudutage seda palja sõrmega ega kraapige
metalltööriistaga, sest vastasel juhul niisutusvõimsus väheneb. Kasutage selle ümbruse
puhastamiseks väikest puhastusharja, vatitikku või hambaharja. Ärge kasutage kuuma
vett, kuna see võib õhuniisutaja osi kahjustada.
Kasutage õiget toitepinget – Kanadas/USA-s vahelduvpinge 110–120 V 60 Hz; Euroopas
vahelduvpinge 220–240 V 50 Hz. Vale pinge kasutamise tulemuseks võib olla põleng või
elektrilöök.
Ärge võtke toodet lahti ega üritage seda remontida või modifitseerida; tulemuseks võib olla
elektrilöök. Hooldamisel ja puhastamisel tuleb käesoleva juhendi juhiseid täpselt järgida.
Rikke korral võtke ühendust tootja Clean Air Optima volitatud hoolduskeskusega.
Ärge kasutage kohtades, kus hoitakse tule- või plahvatusohtlikke materjale.
Ärge hoidke seadet otseses päikesevalguses ega kõrgtemperatuursete soojusallikate
läheduses. Soojenemisel võib väliskorpus deformeeruda.
Ärge kasutage õhuniisutajat ruumis, mille suhteline õhuniiskus on juba üle 50%. Liiga
kõrge õhuniiskus võib põhjustada kondensvee teket külmematel pindadel, näiteks seintel
või akendel.
Ärge käitage seadet, kui veevannis ei ole vett.
Ärge sisestage seadmesse võõrkehasid. Ärge puudutage alumise veevanni andurit, kui
seade töötab. Ärge kraapige andurit. Ärge puudutage sooja udu tootmise ajal uduväljundit.
Ärge sukeldage seadet vette. Vett või puhastusvedelikke võib kasutada ainult sellistel
osadel, mille selline puhastamine on puhastus- ja hooldusjuhistes ette nähtud.
Katlakivieemaldit või äädikat tohib kasutada ainult veevanni või anduri puhastamiseks
katlakivist. Ärge kasutage tugevatoimelisi puhastusvahendeid, mis võiksid seadet
kahjustada.
Kui tunnete ebatavalist lõhna, lülitage seade välja, lahutage see elektrivõrgust ja võtke
ühendust Clean Air Optima tehnilise toega.
Enne seadme hoiule panemist puhastage ja kuivatage see (muu hulgas eemaldage seadme
sisemusest kogu vesi). Hoidke seadet jahedas ja kuivas kohas laste käeulatusest väljas.
Ärge katke seadet riide ega muu materjaliga. Õhusisendite ja -väljundite sulgemisel ei
tööta seade õigesti ning võib põhjustada põlengu või muud kahju.
Seadet ei tohi paigutada arvutitele, teleritele, raadiotele ega muudele
elektroonikaseadmetele lähemale kui 1 meeter, sest vastasel juhul võib ta nende talitlust
häirida ja neid kahjustada.
Ultraheli-õhuniisutajat tuleb korrapäraselt puhastada, et see töötaks hästi ja kaua. Lugege
puhastamisjuhiseid.
Ultraheli on inimestele ja loomadele kuuldamatu ning täiesti ohutu.
Põlengu, elektrilöögi ja muude ohtude vältimiseks ühendage seadme toitepistik elektrivõrgu
pistikupesast lahti,
-

kui kavas on seadet pikemat aega mitte kasutada,
kui tahate paagi eemaldada või seadet või filtrit puhastada või
hooldada,
kui tahate seadet teisaldada või transportida.

Kui toitekaabel on vigastatud, peab selle välja vahetama volitatud hooldustehnik, sest vastasel
juhul võib tulemuseks olla elektrilöök või põleng.
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CA-606 põhiosad
1. Auruväljund
2. Pealmine kate
3. Veepaagi käepide
4. 5 l (1,32 gal) veepaak
5. Korduskasutatav valge tolmu-ja
mikroobifilter
6. Veepaagi kaas ja tihend / veepaagi
täiteava
7. Veepaagi andur
8. Alumine korpus ja veevann
9. Toitetuli
10. Andur
11. Esipaneel/nupud
12. Ekraan

Seadet saab juhtida esipaneelil ekraani kõrval oleva kuue nupuga.
15. Power (Toide) – lülitab
õhuniisutaja sisse/välja
16. Humidity (Õhuniiskus) –
võimaldab seadistada suhtelist
õhuniiskust vahemikus 45% kuni
90%
17. Max/Min – võimaldab seadistada
aurujoa tugevuse madalaks,
keskmiseks või kõrgeks
18. Timer (Taimer) – võimaldab
seadistada õhuniisutaja
automaatse väljalülitumise 1 kuni
12 tunni pärast
19. Heating (Soojendus) – lülitab
sooja udu sisse/välja
20. Ion (Ioonid) – lülitab negatiivsete
ioonide lisamise sisse/välja
Clean Air Optima CA-606 on varustatud mugava kaugjuhtimispuldiga. Kaugjuhtimispuldil on
samad kuus nuppu nagu õhuniisutaja juhtpaneelil LCD-ekraani kõrval. Kaugjuhtimispuldi
sisselülitamiseks eemaldage selle alaservas logo all olev patareid isoleeriv kile.
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LCD-ekraanil kuvatakse temperatuuri ja suhtelise õhuniiskuse väärtusi ning taimeri lõpuni jäänud
aega. Samuti kuvatakse sellel teiste õhuniisutaja funktsioonide ikoone.

21. Aurujoa tugevuse indikaator
(madal, keskmine ja kõrge)
22. Sisse/välja lülitatuse ikoon
23. Ioniseerimise sisse/välja lülitatuse
ikoon
24. Tühja veepaagi ikoon
25. Sooja auru sisse/välja lülitatuse
ikoon
26. Temperatuur (erinevus toa siseõhu
temperatuurist ligikaudu 2–
5 kraadi) / taimeri seade
27. Seadistatud suhtelise õhuniiskuse ja
tegeliku suhtelise õhuniiskuse
väärtused

Õhuniisutajal Clean Air Optima CA-606 on korduskasutatav valge tolmu- ja mikroobifilter.
See koosneb sisemisest silindrist, väliskattest ning paljudest väikestest plast- ja keraamilisest
materjalist kuulidest. Plastkuulid sisaldavad nanohõbedat, millel on antimikroobsed omadused ning
mis puhastab vett, hävitades selles mikroobe, näiteks baktereid ja hallitusseeni. Keraamilisest
materjalist kuulid pehmendavad vett, sidudes katlakivi tekitavaid mineraale. Samuti kõrvaldavad
need veest ebameeldivaid lõhnu. Filtrit tuleb puhastada vaid kord kuus või 1000 töötunni järel.
Lisateavet leiate jaotisest Hooldus.
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Kasutusjuhised
Enne alustamist eemaldage Clean Air Optima CA-606 karbist ja laske sellel vähemalt 30 minutit
toatemperatuuril seista, eriti kui tõite selle tuppa külma ilma käest. CA-606 on mõeldud
kasutamiseks temperatuurivahemikus 5-40 ºC ja suhtelisel õhuniiskusel alla 80%.
Alustamiseks haarake veepaagi ülaosas olevast käepidemest ja tõstke paak aluselt. Järgmiseks
keerake paak ümber ning keerake lahti ja eemaldage veepaagi kaas ja filter.

Seejärel pange veepaak täitmiseks veekraani alla, hoides veepaagi all olevast käepidemest. Täitke
paak kraaniveega (või muu puhta veega, mille temperatuur on alla 40 ºC) ning pange kaas ja filter
tagasi. Pange veepaak uuesti õigetpidi. Kontrollige, et veevann oleks puhas, ning asetage veepaak
ettevaatlikult tagasi alumisele korpusele.
Oodake mõni sekund, kuni vesi hakkab veepaagi kaanest veevanni voolama. Õhk siseneb veepaaki
mullitamisheliga. Pistke toitepistik elektrivõrgu pistikupessa (ÕHUNIISUTAJA VÕIB SISSE LÜLITADA
AINULT JUHUL, KUI VEEVANNIS ON VETT). Kui õhuniisutaja on välja lülitatud, peaks toiteikoon
olema punane ning kuvatama peaks temperatuuri ja õhuniiskuse väärtusi.
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Vajutage õhuniisutaja sisselülitamiseks toitenuppu. Seade töötab nüüd käsitsirežiimis. Sellest
eraldub korrapäraselt jahedat udu joana, mille tugevus on vaikimisi keskmine. Seadme peal olevat
düüsi saab keerata, et udu teises suunas puhuda. Samuti on võimalik düüsid veepaagist välja
tõsta, nende asendit muuta ja need veepaaki tagasi panna. Väljunddüüse ei tohi suunata nii, et
udujuga puutuks kokku inimeste, elektriseadmete või muude esemetega. Kõige parem on suunata
juga vabasse õhku.
Udujoa tugevust (madal, keskmine, kõrge) saab seadistada nupuga Min/Max. Seda näitavad LCDekraanil muutuva kõrgusega tulbad.
Nupu Humidity (Õhuniiskus) vajutamisel aktiveerub automaatrežiim (LCD-ekraanil hakkab
vilkuma sõna „HUMID” (Õhuniiskus)). Õhuniiskuse taseme valimiseks vajutage seda nuppu
korduvalt, kuni kuvatakse soovitud õhuniiskuse tase (45% kuni 90% sammuga 5%). Kui kuvatakse
soovitud õhuniiskuse taset, siis ärge vajutage nuppu rohkem, misjärel õhuniiskuse tase salvestub.
Oodake veel 5 sekundit, misjärel kuvatakse LCD-ekraanil seadme hügrostaadi mõõdetud
õhuniiskuse tase. Kui ruumi õhuniiskus saavutab seadistatud taseme, siis läheb seade automaatselt
unerežiimi ega tooda enam udu. Kui ruumi õhuniiskus langeb seadistatud tasemest ligikaudu 1–5%
madalamale, hakkab seade uuesti udu tootma.
Automaatrežiimi inaktiveerimiseks võite lihtsalt vajutada õhuniiskuse nuppu, kuni seadistatud
suhteline õhuniiskus on 90%. Kui vajutate nuppu veel üks kord, ongi seade käsitsirežiimis.
Käsitsirežiimist annab märku vilkuva sõna „HUMID” (Õhuniiskus) kadumine.
Nupu Ion (Ioon) vajutamisel aktiveerub ioniseerija, mis rikastab õhku tervislike negatiivsete
ioonidega. Seda tähistab LCD-ekraanil puuikoon.
Nupp Heating (Soojendus) aktiveerib sooja udu funktsiooni, mida tähistavad LCD-ekraanil kolm
vertikaalset lainejoont. Vett soojendatakse vannis vahetult enne uduks pihustamist. Kui sooja udu
funktsioon on aktiveeritud, ei tohi kätt udujoa teele panna. Soe udu võib tõsta ruumi siseõhu
temperatuuri ja mõjutada ekraanil kuvatavaid väärtusi.
Nupp Timer (Taimer) võimaldab taimerit seadistada. Taimer loeb maha aega õhuniisutaja
automaatse väljalülitumiseni. Taimeri seadistamiseks vajutage seda nii mitu korda, kui mitu tundi
seade peaks töötama. Paljud inimesed seadistavad taimeri 8–9 tunniks (ööks), kuid
seadistusvahemik on 1 kuni 12 tundi. Taimer loeb seadistatud aega maha; kui näiduks saab 00:00,
lülitub seade välja.
Kui õhuniisutajas vesi lõpeb, siis kõlab piiksumine ja seade lülitub automaatselt välja. LCD-ekraanil
ilmub tühja veepaagi ikoon.
LCD-ekraani tugev valgustus hämardub automaatselt 30 sekundit pärast viimast LCD-paneeli nupu
vajutamist. Ka toitetuli hämardub, kuna veepaak on värvilisest plastist. Tulemuseks on sinine
kuma. Valgus on piisavalt tugev, et oleks aru saada, et seade töötab, aga mitte nii tugev, et
pimedas und häirida.
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Veaotsing
Järgmine veaotsingujuhend aitab lahendada seadme Clean Air Optima CA-606 kasutamise käigus
tekkida võivaid probleeme.

Probleem

Võimalikud põhjused Lahendamine

Toiteikoon ei põle või seade ei
tööta.

Õhuniisutaja ei ole elektrivõrguga
ühendatud.

Ühendage toitepistik elektrivõrgu
pistikupesaga
ja
vajutage
toitenuppu.

Toitetuli põleb, aga udu ei tule.

Veepaagis ei ole vett.

Täitke veepaak veega.

Udul on imelik lõhn.

Masin on uus.

Eemaldage veepaak, keerake kaas
lahti ja laske paagil 12 tundi
jahedas tuulduda.

Vesi on saastunud või liiga kaua
seisnud.

Puhastage veepaak ja täitke puhta
veega.

Toitetuli põleb, kuid seade ei tööta.

Veevannis on liiga palju vett.

Eemaldage veepaak. Eemaldage
väikese
tassi
abil
seadme
veevannist
osa
vett.
Pange
veepaak tagasi ja veenduge, et see
asetseks korralikult.

Udujuga on liiga nõrk.

Veevannis on liiga palju katlakivi.

Puhastage andurit.

Vesi on saastunud või liiga kaua
paagis seisnud.

Puhastage veepaak ja täitke puhta
veega.

Veepaak
vibreerib
veetaseme tõttu.

Täitke veepaak.

Ebatavaline müra

madala

Seade on ebastabiilsel pinnal.
Pritsmed väljuvad düüsi ümbert.

Ududüüsi ja veepaagi pealispinna
vahel on tühimikud.

Teisaldage
seade
horisontaalsele pinnale.

stabiilsele

Eemaldage ududüüs veepaagi pealt
ja
puhastage
niiske
lapiga.
Kinnitage uuesti veepaagile.

Järgmised probleemid ei ole põhjustatud seadme rikkest.





Väga kareda (mineraalaineterikka) vee korral võib õhuniisutajast väljuda valget
tolmu. Põhjuseks ei ole rike. Lahenduseks võib olla filtri sagedasem
puhastamine või pehmema vee kasutamine.
Õhuniisutaja läheduses võib olla kuulda veekorinat. See on normaalne.
Masin töötab küll vaikselt, kuid mitte helitult. Müratase alla 25 dB on
normaalne.

HOIATUS!
Kui ülal soovitatud lahendused ei tööta, helistage oma piirkonna Clean Air Optima
tehnilise toe telefoninumbrile. Ärge üritage seadet lahti võtta, remontida ega
modifitseerida, kuna sel juhul kaotab garantii kehtivuse.

VEAOTSING
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Puhastamine ja hooldamine

Selleks et õhuniisutaja Clean Air Optima CA-606 pikka aega probleemideta töötaks, piisab
lihtsast hooldusest. Kui vesi on kare ehk sisaldab palju kaltsiumit ja muid mineraalaineid, siis
koguneb aja jooksul ruumi pindadele valget tolmu. Valge katlakivikiht moodustub ka veevanni,
andurile ja veepaagi sisepinnale. Katlakivi takistab anduri tööd ja häirib seadme talitlust.
Soovitame järgmist
1. Kui vesi on väga kare, soovitame kasutada õhuniisutajas külma läbikeedetud vett.
Keetmine vähendab vee mineraalainetesisaldust. Kui mineraalainetesisaldus on ikka liiga
kõrge, võite kasutada ka destilleeritud vett.
2. Kui kasutate seadet iga päev, siis puhastage andurit, veepaaki ja veevanni kord nädalas.
3. Kui veepaaki tuleb täita, siis valage järelejäänud vesi paagist välja ja täitke see värske
veega.
4. Enne seadme hoiule panemist puhastage see ja laske kõigil osadel täielikult kuivada.
Anduri puhastamine
1.
2.
3.
4.

Tilgutage anduri pinnale 5–10 tilka äädikat ja oodake 2–5 minutit.
Pühkige pehmenenud katlakivi pintsli, vatitiku või hambaharjaga anduri pinnalt maha.
Loputage andurit puhta veega.
Ärge kasutage anduri puhastamiseks teravat ega kõva eset.

Veevanni puhastamine
1. Kasutage veevanni puhastamiseks niisket pehmet lappi. Kui pinnal on katlakivi, siis
niisutage lappi äädikaga ja korrake pühkimist.
2. Kui veevanni õnarustes on katlakivi, siis tilgutage neisse veidi äädikat ja puhastage neid
harjaga.
3. Loputage veevanni puhta veega.
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Valge tolmu-ja mikroobifiltri puhastamine
1.
2.
3.
4.

Eemaldage filter veepaagist.
Valage joogiklaasi söögiäädikat. Leotage filtrit äädikas ligikaudu 10 minutit.
Eemaldage filter klaasist ja raputage mitu korda.
Puhastage ja loputage filtrit uuesti värske veega.

Kui õhuniisutajat ei ole kavas pikka aega kasutada, eemaldage filter veepaagist ja laske sellel
kuivada. Seejärel pakendage see kaitsvasse pakendisse ja säilitage õhuniisutajaga koos jahedas,
kuivas ja pimedas kohas.
Kaugjuhtimispuldi patareide vahetamine
1.
2.
3.
4.

Keerake kaugjuhtimispult küljele.
Vajutage kaugjuhtimispuldi alumisel serval patarei vabastamise nuppu.
Haarake patareipesast ja tõmmake patarei välja.
Paigaldage uus liitiumpatarei CR2025.

Miks peaks õhku niisutama?
Kuiv õhk, mida esineb iseäranis talvekuudel, võib muutuda ebameeldivaks ja isegi ebatervislikuks,
põhjustades staatilist elektrit, kuiva nahka, huulte kuivamist ja isegi ninaverejookse. Optimaalne
suhteline õhuniiskus on 45–55%. Talvekuudel seevastu võib siseruumides õhuniiskus langeda alla
20%. Kuiv õhk võib põhjustada mitmesuguseid tervisehäireid. Tolmuosakesed, bakterid, viirused
ning tolmulestad ja nende väljaheited, mis tavaliselt jäävad kinni nina limaskesta niiskele pinnale,
võivad kuiva õhu korral jõuda kopsu ning keha immuunsüsteemi koormata. Need sissetungijad
võivad immuunsüsteemi nõrgestada ja limaskesti ärritada, põhjustades köha ja vastuvõtlikkust
haigustele. Ultraheli-õhuniisutaja Clean Air Optima CA-606 sobib ideaalselt majadesse,
korteritesse, kontoritesse ja mujale, kus on probleeme kuiva õhuga. Ultraheliudu on inimeste
tervisele väga kasulik. Seda tüüpi seadme eelisteks on suur udutootmine ja energiasäästlikkus.
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Ärge kasutage lisandeid

Veelisandeid (eeterlikke õlisid, lõhnaaineid, veeparendeid jne) EI tohi kasutada! Need võivad isegi
väikeses koguses paagi materjali kahjustada. Materjal ei sobi selliste lisandite kasutamiseks. Ka
ühest tilgast piisab paagi kahjustamiseks ja seadme rikkumiseks. Lisanditega kahjustatud
seadmele tootja garantii ei kehti.

Peamised eelised
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Niisutab, puhastab ja värskendab õhku, parandab siseõhu kvaliteeti
Kaks ühes: niisutus- ja puhastussüsteem!
Korduskasutatav keraamiline/nanohõbedaga filter: filtrit ei ole vaja vahetada!
Neli funktsiooni: niisutamine jaheda või sooja uduga ning ioniseerimisega või ilma
ioniseerimiseta
Sisseehitatud hügrostaat ja udujoa tugevuse reguleerimise võimalus
Õhuniiskus seadistatav vahemikus 45% kuni 90%
Õhuniiskuse sihtväärtus seadistatav seadme juhtpaneelil
Sisseehitatud ioniseerija puhastab ja värskendab õhku
360° pööratav ududüüs
Juhitav infrapuna-kaugjuhtimispuldiga või ekraani kõrval olevate nuppudega
LCD-ekraan ja kuni 12-tunnine väljalülitumistaimer
Töötab väga vaikselt, sobib magamistoas kasutamiseks
Kui ultraheli-õhuniisutajat ja selle keraamilist nanohõbedaga filtrit puhastatakse korrapäraselt,
on seade väga töökindel
Korduskasutatav ja hõlpsasti puhastatav keraamiline nanohõbedaga filter katlakivitolmu,
hallituse ja bakterite kõrvaldamiseks
Vee lõppemisel lülitub seade turvaliselt automaatselt välja
Madala veetaseme indikaator annab märku paagi täitmise vajadusest
Suur veepaak (5 L / 1,32 gallonit) on hõlpsasti kraanist täidetav
Töötab ühe paagitäiega 7 ööd ehk 60 tundi (madalal seadel)
Vähe kulusid. Ei ole vahetamist vajavat tahti ega filtrit!
Energiasäästlik

Kasutatav väikestes ja suuremates tubades kuni 699 ruutjalga / 65 m² /
160 m³

Õhu niisutamise eelised
•
•
•
•
•
•
•
•
•

vähendab ebamugavustunnet ja väsimust, halba enesetunnet
vähendab vastuvõtlikkust külmetushaigustele
väldib huulte pragunemist, silmade kuivamist ja punetamist ning naha kuivamist ja sügelemist
parandab enesetunnet ja une kvaliteeti
võib kiirendada külmetushaigustest taastumist
väldib puitmööbli lõhkikuivamist
vähendab kuiva õhu negatiivset mõju muusikainstrumentidele
vähendab staatilise elektrilaengu kogunemist
aitab häält korras hoida

Ioniseerimise eelised
Ioniseeritud õhk tugevdab keha kaitsesüsteeme ning õhu ioniseerimine aitab puhastada seda
peenosakestest, mikroorganismidest, viirustest ja allergeenidest!
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Toote tehnilised andmed
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tüüp: Clean Air Optima CA-606
Sooja või külma udu tootev ultraheli-õhuniisutaja
Udu tootmise kiirus: Low (Madal) 120 mL/h – High (Kõrge) 480 mL/h
Negatiivsete ioonide lisamise võimsus: 3 000 000 / cm³ (49 161 000 / kuuptolli)
Aktiivhapnik < 0,05 ppm
Veepaagi maht 5 l (1,32 gallonit)
Töötab väga vaikselt, müratase < 25 dB
Mõõtmed (P × L × K) – 23 × 23 × 34 cm
Kaal: 3,4 kg ilma veeta
Värv: valge, veepaak must
Energiakulu külma udu tootmisel 30 vatti ja sooja udu tootmisel 130 vatti
Toide 220–240 V, 50/60 Hz

Seadme kasutustsükli lõpus ei tohi seda visata olmeprügi hulka, vaid see tuleb viia elektroonikaromusid vastu
võtvasse jäätmejaama.
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GARANTIITÕEND ioniseerijaga ULTRAHELIÕHUNIISUTAJALE Clean Air Optima CA-606
Ostmiskuupäev: ………………………………………………………………………………………………..
Kliendi nimi: ………………………………………………………………………………………………..
Aadress: ……………………………………………………………………………………………………....
Telefon: ………………………………………………………………………………………………………..
E-posti aadress: ………………………………………………………………………………………………
Müüja nimi: ……………………………………………………………………………………………………
Aadress: ………………………………………………………………………………………………………….
1.

Täitke garantiitõendi kõik väljad. Saatke see koos ostukviitungi ja seadmega
originaalpakendis jaemüüjale, kellelt seadme ostsite, makstes postitasu ise ette. Lisage
kindlasti paki tagastamiseks vajalik summa.

2.

Lisage lühike kirjeldus kahjustusest, rikkest või tõrkest ja probleemi tekkimise asjaoludest.

Clean Air Optima CA-606 läbib enne seadmest väljumist range kvaliteedikontrolli. Kui tootel
ilmneb kahe aasta jooksul pärast ostukuupäeva rike, mille põhjuseks on tootmisdefekt, siis on
ostjal garantiitõendi esitamisel õigus toote tasuta parandamisele või selle osade asendamisele
(tingimusel et seadme ja/või selle osade rike või kahjustus tekkis tavapärasel kasutamisel). Millele
garantii kehtib: kõigi osade materjali- ja koostedefektid. Kui kaua: kaks aastat pärast
ostukuupäeva. Mida me teeme: remondime või asendame defektsed osad. Erandid: kuluosad,
näiteks filtrid.
Muud tingimused
Käesoleva garantii tingimused asendavad kõik muud kirjalikud ja suulised sõnaselged ja kaudsed
garantiid, sh kaubastatavuse ja kindlaks otstarbeks sobivuse garantiid. Tootja vastutus ei ületa
mingil juhul toote eest makstud ostuhinda. Erandlike, kaasnevate, ettenägematute ja kaudsete
kahjude eest tootja ei vastuta. Garantii ei kehti defektidele, mille põhjuseks on vale või hooletu
kasutamine või hooldamine, vale kokkupanemine, õnnetusjuhtum, looduskatastroof, vale
pakendamine või loata lahtivõtmine, muutmine või modifitseerimine, kusjuures sellised asjaolud
teeme kindlaks meie ainuisikuliselt. Kui seerianumbriga silt on eemaldatud või rikutud, siis garantii
ei kehti.
Clean Air Optima Service Center
David Ricardostraat 9-9
7559 SH Hengelo (ov)
The Netherlands
Tel: + 31 (0) 74 - 2670145
E-posti aadress: info@cleanairoptima.com
Internet: www.cleanairoptima.com
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