Ultraskaņas mitrinātājs
ar jonizētāju

CA-606

Lietotāja rokasgrāmata

1

Pateicamies, ka iegādājāties inovatīvo Clean Air Optima CA-606 digitālo siltās un vēsās
izsmidzināšanas ultraskaņas mitrinātāju ar jonizētāju.
Ceram, ka varēsit ilgstoši izbaudīt veselīgu iekštelpu gaisu, pateicoties šim efektīvajam un
lietderīgajam izstrādājumam.
Pārliecinieties, ka tiek ievēroti visi drošības pasākumi, lai atbilstoši izmantotu šo elektroierīci. Šajos
norādījumos ir sniegti drošības pasākumi, kas jāievēro darbības laikā. Tie ir paredzēti, lai novērstu
traumas vai ierīces kaitējumu.

Drošības pasākumi
























Iekšējais ultraskaņas pārveidotājs ir ārkārtīgi jutīgs. Neaiztikt ar plikiem pirkstiem un
neskrāpēt ar metāla rīkiem, pretējā gadījumā samazināsies izsmidzināšanas apjoms. Tīrot
šo zonu, izmantojiet nelielu birsti, vates tamponu vai zobu birsti. Neizmantot karstu ūdeni,
jo tas var bojāt izsmidzināšanas aprīkojumu.
Izmantojiet piemērotu spriegumu: AC 110~120V 60Hz Kanādā/ASV; AC 220~240V 50Hz
Eiropā. Neatbilstoša sprieguma izmantošana var izraisīt aizdegšanos vai elektrošoku.
Lai novērstu elektrošoku, neizjauciet, nelabojiet un neizmainiet šo izstrādājumu. Apkope un
tīrīšana jāveic atbilstoši norādījumiem šajā rokasgrāmatā. Nepareizas darbības gadījumā
lūdzam sazināties ar autorizētu Clean Air Optima apkopes centru.
Neizmantot vietās, kur uzglabā uzliesmojošus materiālus vai sprāgstvielas.
Nenovietojiet šo ierīci tiešā saules gaismā vai tuvu priekšmetiem, kas izdala augstas
temperatūras karstumu. Karstums var izraisīt ārējā korpusa deformēšanos vai
savērpšanos.
Neizmantojiet mitrinātāju telpās, kurās mitruma līmenis jau pārsniedz 50 % relatīvo
mitrumu. Pārmērīgs mitrums telpā veicina kondensāta veidošanos uz aukstām virsmām,
piemēram, sienām vai logiem.
Nedarbiniet ierīci, ja tvertnē nav ūdens.
Neievietojiet ierīcē svešķermeņus. Neaiztieciet pārveidotāju vai apakšējo ūdens tvertni
ierīces darbības laikā. Neskrāpējiet pārveidotāju. Neaiztieciet izsmidzināšanas sprauslu, kad
tas izsmidzina siltu miglu.
Neiegremdējiet ierīci ūdenī. Ūdeni vai tīrīšanas šķidrumus drīkst izmantot vienīgi uz
tīrāmajām virsmām atbilstoši tīrīšanas un apkopes norādījumiem.
Izmantojiet atkaļķotāju vai etiķi, lai notīrītu minerālu nosēdumus tvertnē vai pārveidotājā.
Neizmantojiet stiprus tīrīšanas līdzekļus, kas var sabojāt ierīci.
Ja sajūtat neparastu smaku, izslēdziet un atvienojiet ierīci no strāvas padeves un
sazinieties ar Clean Air Optima tehniskā atbalsta dienestu.
Pirms uzglabāšanas iztīriet un izžāvējiet ierīci (tostarp izlejiet no ierīces visu ūdeni).
Uzglabājiet ierīci vēsā un sausā vietā bērniem nepieejamā vietā.
Neapklājiet šo ierīci ar audumu vai citiem materiāliem. Nosprostotas gaisa ieplūdes un
izplūdes var izraisīt nepareizu ierīces darbību un aizdegšanos vai citus bojājumus.
Lai novērstu traucējumus un kaitējumu citām elektroniskām ierīcēm, šī ierīce ir
novietojama vismaz 1 metra attālumā no datora, televizora, radio vai cita
elektroaprīkojuma.
Ultraskaņas mitrinātājs ir regulāri jātīra, lai tas atbilstoši darbotos un ilgi kalpotu. Skatīt
tīrīšanas norādījumus.
Cilvēki vai dzīvnieki nevar saklausīt augstfrekvences vibrācijas, kas ir pilnībā drošas.
Drošības apsvērumu dēļ, kā arī lai novērstu aizdegšanos vai elektrošoku, atvienojiet
elektrības vadu no elektrības kontaktligzdas, kad:
-

ierīce netiek ilgstoši lietota,
noņemat tvertni, tīrāt vai apkopjat ierīci vai pastāvīgo filtru,
pārvietojat vai pārvadājat ierīci.

Ja elektrības vads ir bojāts, to ir jānomaina autorizētam servisa speciālistam, lai novērstu
elektrošoku vai aizdegšanos.
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CA-606 pamatkomponenti
1. Izplūdes sprausla
2. Augšējais vāks
3. Ūdens tvertnes rokturis
4. 5L (1,32 gal) Ūdens tvertne
5. Pastāvīgs atkārtoti izmantojams
balto putekļu un pretmikrobu filtrs
6. Ūdens tvertnes vāks un noslēgs /
Ūdens tvertnes atvere uzpildīšanai
7. Ūdens līmeņa devējs
8. Korpusa apakšējā daļa un tvertne
9. Darbības lampiņa
10. Pārveidotājs
11. Priekšējais panelis / Vadības slēdži
12. Digitālais displejs

Ierīci var vadīt, izmantojot sešas pogas, kas atrodas vadības paneļa priekšpusē blakus displejam.
15. Ieslēgšanas/izslēgšanas poga ieslēdz/izslēdz mitrinātāju
16. Mitrums - iestata vēlamo mitruma
līmeni no 45% līdz 90% relatīvā
mitruma
17. Maks./Min - iestata miglas
izsmidzināšanas līmeni zemā,
vidējā vai augstā līmenī
18. Taimeris - iestata taimeri, lai
darbinātu mitrinātāju no 1 līdz
12 stundām
19. Sildīšana - ieslēdz/izslēdz siltas
miglas izsmidzināšanu
20. Joni - ieslēdz/izslēdz negatīvos
jonus
Clean Air Optima CA-606 ir aprīkots ar parocīgu tālvadības pulti. Tālvadības pultī ir sešu pogu vadība, kas
līdzinās vadības panelim blakus mitrinātāja LCD displejam. Tālvadības pulti var aktivizēt, noņemot aizsargplēvi
no baterijas zonas, kas atrodas iekārtas apakšmalā tieši zem logotipa.
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LCD displejā ir parādītas temperatūras un relatīvā mitruma skaitliskās vērtības, kā arī taimerī
atlikušā laika ilgums. Tāpat tajā parāda ikonas, kas apzīmē citas mitrinātāja funkcijas.

21. Miglas apjoma rādītājs (zems, vidējs
vai augsts)
22. Ieslēgtas/izslēgtas strāvas padeves
ikona
23. Ieslēgta/izslēgta negatīvu jonu
funkcijas ikona
24. Tukša ūdens tvertnes rādītāja ikona
25. Siltas miglas
ieslēgšanas/izslēgšanas ikona
26. Parāda temperatūru (aptuveni 2–5
grādu atšķirība no vides
temperatūras) / Taimera iestatījums
27. Parāda vēlamā relatīvā mitruma un
faktiskā relatīvā mitruma vērtības

Clean Air Optima CA-606 ir aprīkots ar Pastāvīgo atkārtoti lietojamo balto putekļu un
pretmikrobu filtru. Tas sastāv no iekšējā cilindra, ārējā vāka un vairākām nelielām plastmasas un
keramikas bumbiņām. Plastmasas bumbiņas ir iestrādātas ar nano-sudrabu, kas ir pretmikrobu
līdzeklis, kura mērķis ir attīrīt ūdeni un novērst mikrobus, piemēram, baktērijas un pelējumu.
Keramikas bumbiņu funkcija ir mīkstināt ūdeni, piesaistot minerālvielas, kas izraisa baltos putekļus.
Tāpat tās palīdz likvidēt nepatīkamas smakas ūdenī. Filtrs ir jātīra aptuveni reizi mēnesī jeb ik pēc
1000 lietošanas stundām. Sīkāku informāciju skatīt Apkopes sadaļā.
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Ekspluatācijas norādījumi
Pirms darbības uzsākšanas izņemiet Clean Air Optima CA-606 no kastes un ļaujiet, lai ierīce
vismaz 30 minūtes pielāgojas vides temperatūrai, īpaši tad, ja ierīce ir auksta pēc atrašanās ārā.
CA-606 ir paredzēts darbībai temperatūrā no 5 līdz 40 ºC pie gaisa mitruma zem 80 %.
Vispirms satveriet ūdens tvertni aiz roktura augšpusē un izceliet to no pamatnes. Pēc tam
apgrieziet tvertni otrādi un atskrūvējiet un noņemiet ūdens tvertnes vāku un filtru.

Tad novietojiet ūdens tvertni zem ūdens krāna, lai to uzpildītu, satverot to aiz roktura ūdens
tvertnes apakšā. Uzpildiet tvertni ar krāna ūdeni (vai citu tīru ūdeni, kura temperatūra nepārsniedz
40ºC), ievietojiet atpakaļ vāku un filtru. Vēlreiz apgrieziet ūdens tvertni otrādi, līdz tā ir pareizajā
virzienā. Pārliecinieties, ka rezervuārs ir tīrs, un tad rūpīgi ievietojiet ūdens tvertni atpakaļ korpusa
apakšdaļā.
Uzgaidiet dažas sekundes, līdz ūdens tvertnes vāks sāk izlaist ūdeni rezervuārā. Būs dzirdama
burbuļojoša skaņa, gaisam iekļūstot ūdens tvertnē. Ielieciet elektrības vadu kontaktligzdā
(NEIESLĒDZIET MITRINĀTĀJU, JA REZERVUĀRĀ NAV IEPILDĪTS ŪDENS). Kad ir ieslēgts
mitrinātājs, jaudas slēdža ikonai būtu jādeg sarkanā krāsā, un tiek parādītas temperatūras un
mitruma līmeņa vērtības.
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Lai iedarbinātu mitrinātāju, nospiediet Jaudas slēdzi. Tagad ierīce darbojas manuālā režīmā. Tā
nepārtraukti izdalīs vēsu miglu; miglas izsmidzināšanas intensitāte ir automātiski iestatīta uz
vidēju. Sprauslu iekārtas augšpusē var pagriezt tā, lai izsmidzināšana notiktu dažādos virzienos.
Tāpat varat izvilkt sprauslu no ūdens tvertnes, ieregulēt pozīciju un iespiest to atpakaļ ūdens
tvertnes augšpusē. Sprauslu virzienu nedrīkst iestatīt tā, lai tās tieši izsmidzinātu cilvēku,
elektroierīču vai citu šķēršļu virzienā. Vislabāk virzīt sprauslu gaisā.
Ar min/maks. slēdzi izmaina izsmidzināšanas intensitāti (zems, vidējs, augsts). Izmaiņas attēlo
uz LCD ekrāna ar joslām, kas pieaug pēc lieluma.
Nospiežot Mitrināšanas pogu, tiek aktivizēts automātiskais režīms (LCD displejā sāk mirgot vārds
“HUMID”). Varat atlasīt vēlamo mitruma līmeni, atkārtoti nospiežot šo pogu, līdz ir parādīts
vēlamais mitruma līmenis (no 45 % līdz 90 % ar 5 % soli). Kad ir atlasīts vēlamais mitruma
līmenis, nospiediet pogu un mitruma līmenis būs iestatīts. Uzgaidiet vēl 5 sekundes, un LCD
displejā skaitliskā vērtībā nomainīsies uz pašreizējo mitruma līmeni, ko nosaka ar iebūvēto
higrostatu. Kad mitruma līmenis telpā sasniedz iestatīto mitruma līmeni, iekārta pāriet automātiskā
miega režīmā un pārstāj izsmidzināšanu. Kad telpas pašreizējais mitruma līmenis nokrīt par 1–5%
zem iestatītā mitruma līmeņa, ierīce atkal sāk izsmidzināšanu.
Automātisko režīmu var viegli atcelt, nospiežot mitrināšanas pogu, līdz ir sasniegts 90% relatīvais
mitrums. Nospiediet pogu vēlreiz, un tagad ierīce darbosies manuālā režīmā. Jūs zināsit, ka ierīce
darbojas manuālā režīmā, jo pazūd mirgojošā ikoniņa “HUMID”.
Nospiežot Jonizēšanas pogu, tiek aktivizēts negatīvo jonu ģenerators, kas gaisā izplata veselīgus
negatīvus jonus. Tas LCD ekrānā tiks parādīts ar koka ikonu.
Uzsildīšanas poga aktivizē siltās izsmidzināšanas funkciju un ir parādīta LCD displejā ar trim
vertikālām viļņveida līnijām. Ūdeni pirms izsmidzināšanas uzsilda rezervuārā. Netuviniet roku pie
sprauslas, kad ir aktivizēta siltā izsmidzināšana. Siltā migla var paaugstināt telpas temperatūru un
ietekmēt displejā parādītās vērtības.
Taimera poga iestata taimeri. Taimera funkcija nosaka, cik stundas darbosies mitrinātājs. Taimeri
var iestatīt, vienkārši nospiežot pogu vienu reizi par katru stundu, cik ilgi vēlaties, lai ierīce
darbotos. Daudzi izvēlas iestatīt taimeri uz 8-9 stundām (naktsmiera laikā), taču to var iestatīt no
1 līdz 12 stundām. Laikam ritot, laika vērtība samazinās, līdz sasniedz 00:00, un ierīce izslēdzas.
Ja mitrinātājā izbeidzas ūdens, atskanēs pīkstiens, pirms iekārta automātiski izslēdzas. LCD ekrānā
parādīsies Tukšas ūdens tvertnes ikona.
Gaišais LCD displejs ir izstrādāts tā, lai tas automātiski kļūtu tumšāks pēc 30 sekundēm kopš
jebkuras LCD paneļa pogas nospiešanas. Arī jaudas slēdzis tiek tumšināts, jo ūdens tvertne ir
tonēta. Rezultātā ir redzams zilgans spīdums. Gaismas līmeņi ir pietiekami spilgti, lai parādītu, ka
ierīce darbojas, taču pietiekami zemi, lai ļautu teju pilnīgā tumsā baudīt naktsmieru.
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Traucējummeklēšana
Turpmāk ir sniegtas traucējummeklēšanas norādes, lai palīdzētu atrisināt problēmas, kas var
rasties, darbinot Clean Air Optima CA-606.

Problēma
Jaudas ikona
nedarbojas.

ir

izslēgta

Jaudas ikona ir ieslēgta,
nenotiek izsmidzināšana.

vai

taču

Miglai ir īpatnēja smaka.

Iespējamais cēlonis

Risinājums

Mitrinātājs nav pieslēgts strāvas
padevei.

Pievienojiet
elektrības
vadu
kontaktligzdai un nospiediet jaudas
slēdzi.

Ūdens tvertnē nav ūdens.

Uzpildiet ūdens tvertni ar ūdeni.

Jauna iekārta.

Noņemiet
ūdens
tvertni,
atskrūvējiet vāku un izlaidiet gaisu
vēsā vietā 12 stundu garumā.

Vai nu iekārtā ir netīrs ūdens, vai
arī ūdens pārāk ilgi ir nostāvējies.

Jaudas slēdzis ir
ierīce nedarbojas.

Izsmidzinātais
zems.

ieslēgts,

apjoms

ir

taču

pārāk

Ūdens tvertnē
ūdens.

ir

pārāk

daudz

Ūdens rezervuārā ir pārāk daudz
nogulšņu.
Ūdens ir pārāk netīrs vai ūdens
pārāk ilgi ir turēts tvertnē.

Neparasts troksnis

Vibrācija ūdens tvertnē, jo ūdens
līmenis pārāk zems.
Ierīce
atrodas
virsmas.

Migla tiek izsmidzināta no zonas ap
sprauslu.

uz

nestabilas

Starp izsmidzināšanas sprauslu un
ūdens
tvertnes
virspusi
ir
spraugas.

Iztīriet ūdens tvertni un uzpildiet ar
tīru ūdeni.
Izņemiet ūdens tvertni. Ar mazu
krūzi izsmeliet ūdeni no ierīces
ūdens tvertnes. Ievietojiet ūdens
tvertni atpakaļ un pārliecinieties,
ka tā ir pienācīgi nostiprināta.
Notīriet pārveidotāju.
Iztīriet ūdens tvertni un uzpildiet ar
tīru ūdeni.
Uzpildiet ūdens tvertni.
Pārvietojiet ierīci uz stabilu, līdzenu
virsmu.
Noņemiet izsmidzināšanas sprauslu
no ūdens tvertnes augšpuses un
notīriet
to
ar
tīru
drānu.
Pievienojiet pie ūdens tvertnes.

Turpmāko neuzskata par kļūdainu darbību:





Ja ūdens cietība ir augsta (neparasti augsts minerālu daudzums), mitrinātājs var veidot
baltus putekļus. Tā nav nepareiza darbība. Risinājums būtu biežāka filtra tīrīšana vai
mīkstāka ūdens izmantošana.
Ja stāvat ļoti tuvumu mitrinātājam, dzirdēsit burbuļojoša ūdens skaņu. Tā tam ir jābūt.
Ierīce darbojas ļoti klusu, taču ne pavisam klusi. Trokšņu līmenis zem 25 db ir uzskatāms
par normālu.

BRĪDINĀJUMS!
Ja iepriekš sniegtie risinājumi problēmu nenovērš, lūdzu, sazinieties ar Clean Air Optima tehnisko
atbalstu pa jūsu reģiona tālruņa numuru. Nemēģiniet izjaukt, labot un atkārtoti salikt ierīci, jo
tādējādi garantija var zaudēt spēku.

TRAUCĒJUMMEKLĒŠANA
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Tīrīšana un kopšana

Varat nodrošināt ilgstošu Clean Air Optima CA-606 mitrinātāja darbību bez rūpēm, veicot
vairākus vienkāršus apkopes pasākumus. Ja ūdens ir ciets, satur augstu kalcija un citu minerālu
koncentrāciju, tad laika gaitā uz dažādām virsmām telpā sāks veidoties baltu putekļu kārtiņa.
Ūdens rezervuārā, uz pārveidotāja un ūdens tvertnes iekšējām virsmām arī sāks veidoties balta
plēvei līdzīga kārtiņa. Šī baltā plēve kavē pārveidotāja funkciju un ierīces darbību.
Iesakām rīkoties šādi
1. Ja ūdens ir ļoti ciets, iesakām to vispirms novārīt un pilnībā atdzesēt pirms lietošanas
mitrinātājā. Vārīšana samazinās ūdenī esošo minerālu koncentrāciju. Tāpat var izmantot
destilētu ūdeni, ja minerālu saturs ūdenī vēl arvien ir pārāk augsts.
2. Ja izmantojat ierīci ikdienā, notīriet pārveidotāju, ūdens tvertni un rezervuāru vienreiz
nedēļā.
3. Ja ūdens tvertne ir jāuzpilda, izlejiet no tās pārpalikušo ūdeni un ielejiet svaigu ūdeni.
4. Iztīriet visu ierīci un pārliecinieties, ka visas daļas ir pilnīgi sausas, kad ierīce netiek lietota.
Kā tīrīt pārveidotāju
1. Uz pārveidotāja virsmas uzpiliniet 5-10 piles etiķa un uzgaidiet 2-5 minūtes.
2. Izmantojot nelielu birstīti, vates tamponu vai zobu birsti, uzmanīgi notīriet minerālu plēvi
no pārveidotāja virsmas.
3. Noskalojiet pārveidotāju ar tīru ūdeni.
4. Neizmantojiet asus vai cietus priekšmetus, lai tīrītu pārveidotāju

Kā tīrīt ūdens rezervuāru
1. Iztīriet ūdens rezervuāru ar mīkstu mitru drāniņu. Ja plēvīte saglabājas uz virsmām,
saslapiniet drāniņu ar etiķi un atkārtojiet procesu.
2. Ja uz kāda no iespiedumiem rezervuārā ir izveidojusies plēvīte, iepiliniet iespiedumā
nedaudz etiķa un iztīriet ar birstīti.
3. Izskalojiet rezervuāru ar tīru ūdeni.
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Kā tīrīt balto putekļu un pretmikrobu filtru
1.
2.
3.
4.

Noņemiet filtru no ūdens tvertnes.
Ielejiet glāzē nedaudz baltā etiķa. Izmērcējiet filtru etiķī aptuveni 10 minūtes.
Izņemiet filtru no glāzes un vairākkārt pakratiet to.
Vēlreiz notīriet un noskalojiet filtru ar svaigu ūdeni.

Ja plānojat ilgstoši neizmantot mitrinātāju, izņemiet filtru no ūdens tvertnes un ļaujiet tam pilnībā
izžūt. Tad ietiniet to aizsargiepakojumā un uzglabājiet to blakus mitrinātājam vēsā, sausā un tumšā
vietā.
Kā nomainīt baterijas tālvadības pultī
1.
2.
3.
4.

Pagrieziet bateriju uz sāniem.
Nospiediet baterijas nodalījuma atvērēju pults apakšmalā.
Satveriet baterijas ligzdu un izvelciet bateriju.
Nomainiet bateriju ar litija bateriju CR2025.

Kāpēc mitrināt gaisu?
Ja gaiss ir sauss, jo īpaši ziemas mēnešos, tas var radīt neērtības un var būt pat neveselīgi,
veicinot paaugstinātu statisko elektrību, sausu ādu, sasprēgājušas lūpas un pat deguna asiņošanu.
Optimālais mitruma līmenis ir no 45 līdz 55 % relatīvā mitruma. Taču ziemas mēnešos relatīvais
mitrums mājās var vidēji samazināties zem 20 %. Zems mitruma līmenis var veicināt virkni
apstākļu, kas izraisa veselības traucējumus. Putekļu daļiņas, baktērijas, vīrusi, putekļu ērcīšu
izkārnījumi, ko parasti aiztur mitra deguna gļotāda, var vieglāk iekļūt plaušās, ja gaiss ir sausāks,
tādējādi ierobežojot ķermeņa dabīgo aizsargmehānismu. Šīs nevēlamās daļiņas pārslogo
imūnsistēmu un kairina gļotādu, veicinot klepošanu un uzņēmību pret slimībām. Clean Air Optima
CA-606 ir lielisks ultraskaņas mitrinātājs mājām, dzīvokļiem, birojiem un it visur, kur ir zems
mitruma līmenis. Ultraskaņas ūdens tvaiki ir ārkārtīgi labvēlīgi personām. To lielākā priekšrocība ir
augstā veiktspēja un zemais energopatēriņš.
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Neizmantojiet piedevas

NEDRĪKST izmantot ūdens piedevas (piem., ēteriskās eļļas, smaržas, ūdens mīkstinātājus utt.)! Pat
neliels daudzums var sabojāt tvertnes materiālu. Materiāls nav piemērots šādu piedevu lietošanai.
Pietiek ar vienu pili, lai sabojātu tvertni un ierīce vairs nebūtu lietojama. Ražotāja garantija
neattiecas uz ierīcēm, kas sabojātas ar šādām piedevām.

Būtiski ieguvumi
• Gaisa mitrināšana un gaisa attīrīšana — atsvaidzina un uzlabo gaisa kvalitāti telpās
• 2-in1: Mitrināšanas un attīrīšanas sistēma!
• Pastāvīgs keramikas / nano-sudraba filtrs: nav nepieciešama filtru nomaiņa!
• Četras funkcijas: Vēsā vai siltā mitrināšana / ar gaisa attīrīšanu vai bez tās
• Iebūvēts digitālais higrostats un regulējama izplūde ļauj mitrināt kontrolēti
• Minimālais mitruma iestatījums — 45%, maksimālais — 90%
• Ierīcē var regulēt sasniedzamo mitruma līmeni
• Iebūvētais jonizētājs papildus attīra gaisu un nodrošina svaigumu
• 360° rotējama sprausla plašākai izsmidzināšanas amplitūdai
• Darbināms ar infrasarkanu tālvadības pulti vai pogām displeja tuvumā
• LCD displejs un taimera kontrole līdz 12 darbības stundām
• Darbība burtiski bez skaņas nodrošina klusu un mierīgu naktsmieru
• Ultraskaņas mitrinātājs ir higiēniski nevainojams, ja to regulāri kopj un keramikas/nanosudraba kasetni iztīra atbilstoši norādījumiem
• Pastāvīgs, viegli tīrāms keramikas/nano-sudraba filtrs balto putekļu, pelējuma un baktēriju
kontrolei
• Droši un automātiski izslēdzas, kad izbeidzas ūdens
• Zema ūdens līmeņa indikators paziņo, kad ir jāuzpilda tvertne
• Liela tilpuma ūdens tvertne (5L/1,32 ASV galoni), viegli uzpildāma ar parastu krāna ūdeni
• Darbināms līdz 7 naktīm vai 60 stundām bez uzpildīšanas (pie zema iestatījuma)
• Ietaupa naudu. Nav jānomaina degļi vai filtri!
• Zems energopatēriņš

Piemērots mazām un lielākām telpām līdz 699 ft² / 65m² / 160m³

Pilnvērtīgas mitrināšanas ieguvumi
•
•
•
•
•
•
•
•
•

samazina diskomfortu, nogurumu, veselības traucējumus
samazina uzņēmību pret saaukstēšanos
samazina lūpu sprēgāšanu, sausas, sarkanas acis un sausu, niezošu ādu
palīdz labāk justies un izgulēties
var palīdzēt ātrāk atlabt pēc saaukstēšanās
samazina koka priekšmetu bojājumus
samazina sausa gaisa negatīvo ietekmi uz mūzikas instrumentiem
samazina statisko elektrību
palīdz uzturēt balss veselību

Jonizācijas ieguvumi
Jonizēts gaiss stiprina organisma aizsargsistēmas un vitalitāti, un jonizējot tiek attīrīts gaiss,
samazinot tajā esošo daļiņu, mikroorganismu, vīrusu un alergēnu daudzumu.
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Izstrādājuma specifikācijas
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Veids: Clean Air Optima CA-606
Ultraskaņas mitrinātājs karstai un aukstai izsmidzināšanai
Miglas iztvaikošanas ātrums: Zems 120 ml / st. - Augsts 480 ml / st.
Negatīvo jonu izlaide: 3 000 000/cm³ (49 161 000/collas³)
Aktīvais skābeklis <0,05 ppm (daļiņas uz milj.)
Ūdens tvertnes tilpums 5L (1.32 ASV galoni)
Ļoti zems trokšņa līmenis <25 dB
Izmēri (gar.x plat.x augst.) 23 x 23 x 34 cm
Svars: 3,4kg sauss
Krāsa: Balta - melna ūdens tvertne
Energopatēriņš tikai 30 vati aukstai un 130 vati siltai izsmidzināšanai
Strāvas padeve 220 - 240V, 50/60 Hz

Izstrādājuma kalpošanas laika beigās neutilizējiet šo ierīci kopā ar parastiem sadzīves atkritumiem, bet gan
nogādājiet to elektrisku un elektronisku ierīču pārstrādes savākšanas punktā.
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GARANTIJAS SERTIFIKĀTS IERĪCEI Clean Air Optima
CA-606 ULTRASKAŅAS MITRINĀTĀJS ar jonizētāju
Iegādes datums: ………………………………………………………………………………………………..
Klienta vārds/nosaukums: …………………………………………………………………………………
Adrese: …………………………………………………………………………………………………………..
Telefons: ………………………………………………………………………………………………………..
E-pasts: …………………………………………………………………………………………………………
Pārdevēja vārds/nosaukums: ………………………………………………………………………………
Adrese: ………………………………………………………………………………………………………….
1.

Lūdzam pilnīgi aizpildīt šo garantijas talonu. Nosūtiet to savam izplatītājam ar rēķinu un
ierīci, ar apmaksātu atpakaļsūtīšanu un oriģinālajā iepakojumā. Pārliecinieties, ka
atpakaļsūtīšanas izdevumus sedzat pienācīgā apmērā.

2.

Iekļaujiet īsu bojājuma, kļūdas vai kļūdainas nostrādes aprakstu, kā arī aprakstiet apstākļus,
kādos šīs problēmas radās.

Pirms izsūtīšanas no ražotāja ierīcei Clean Air Optima CA-606 veic stingras pārbaudes. Ja divu
gadu laikā no iegādes brīža ierīce nedarbojas atbilstoši specifikācijām ražotāja trūkuma dēļ, pircējs
var saņemt bezmaksas labošanu vai daļu nomaiņu, uzrādot šo garantiju (ja ierīces un/vai daļu
defekts vai bojājums rodas normālos darbības apstākļos). Uz ko attiecas garantija: Visas detaļas,
kuru apstrāde un materiāls nav kvalitatīvs. Cik ilgi: Divi gadi no iegādes brīža. Kā rīkosimies:
Veiksim remontu vai nomainīsim jebkādas bojātas detaļas. Izņēmumi: Regulāras aizstājamas
detaļas, piemēram, filtru kasetnes.
Citi nosacījumi
Šīs garantijas nosacījumi aizstāj jebkuru citu rakstisku garantiju, kas ir skaidri izteikta vai
domājama, rakstiska vai mutiska, ieskaitot jebkādu garantiju attiecībā uz atbilstību kvalitātei vai
konkrētam mērķim. Ražotāja maksimālais atbildības apmērs nepārsniedz reālo par pirkumu
samaksāto maksu, ko samaksājāt, iegādājoties izstrādājumu. Ražotājs nekādā gadījumā nav
atbildīgs par speciālu, netīšu, secīgu vai netiešu kaitējumu. Šī garantija neattiecas uz defektu, kas
radies nepareizas vai nesaprātīgas lietošanas vai apkopes, nepareizas montāžas, negadījuma,
dabas katastrofu, nepareiza iepakojuma vai nesankcionētu manipulāciju, izmaiņu vai modifikāciju
dēļ, ko esam noteikuši vienīgi mēs. Šī garantija nav derīga, ja etiķete, uz kuras ir sērijas numurs, ir
noņemta vai sabojāta.
Clean Air Optima International B.V. Servisa Centrs
David Ricardostraat 9-9
7559 SH Hengelo (ov)
Nīderlande
Tālr.: + 31 (0) 74 - 2670145
E-pasta adrese: info@cleanairoptima.com
Tīmekļa vietne: www.cleanairoptima.com
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