Airwasher
2in1: Air purifying &
Air humidifying
Naudotojo vadovas CA-803
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Gaminio specifikacijos
Gaminio pavadinimas
Vardinė įtampa ir dažnis
Vardinės energijos sąnaudos
Režimas

Clean Air Optima CA-803
220V - 230V
35W (natūralus drėkinimas)
Auto, Sleep, Baby, Health

Drėkinimas

250ml/h

Vandens bakelio tūris

4 Liter

Nuolatinis drėkinimas
Įrengimo vieta

18val

35m² / 90m³ / 375ft²

6.4kg

Svoris
Matmenys (mm)

380 (plotis) x 207 (ilgis) x 396 (aukštis)

※ Siekiant pagerinti gaminio veikimą, matmenys gali būti šiek tiek pakeisti.
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Saugos nurodymai
● Būtinai

laikykitės toliau pateiktų nurodymų – naudodami gaminius tiksliai taip, kaip
nurodyta, išvengsite nenumatytos rizikos ir žalos.

● Saugos nurodymus galima suskirstyti pagal tai, kokios rizikos ir pasekmių galima tikėtis
dėl netinkamo prietaiso įrengimo ir naudojimo.

Nepaisant nurodymų galima patirti sunkių sužalojimų arba žūti
Nepaisant nurodymų galima patirti nesunkių sužalojimų arba sugadinti gaminį

Šiuo simboliu informuojama apie rizikos veiksnius
Šis simbolis nurodo draudimą
Šiuo simboliu pažymėti nurodymai, kurių būtina laikytis

Neardykite, netaisykite ir neatnaujinkite įrenginio.
• Dėl neįprasto veikimo galima patirti elektros smūgį, susižaloti arba
gali kilti gaisras.
• Dėl remonto kreipkitės į klientų aptarnavimo skyri.

Valydami ištraukite kištuką.
Be to, nekiškite ir netraukite kištuko drėgnomis
rankomis.
• Antraip galima patirti elektros smūgį arba gali kilti gaisras.
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Gaminį prie elektros tinklo junkite tik įsitikinę, kad tinklo
įtampa yra 220 V ir 60 Hz.
• Antraip galima patirti elektros smūgį arba gali kilti gaisras.

Korpuso nemerkite į vandenį ir ant jo
nepurkškite vandens.
• Antraip galima patirti elektros smūgį arba gali kilti gaisras.

Prieš naudojimą

Naudojamo drėkintuvo nekilnokite.
• Dėl to gali kilti trikčių arba galima patirti elektros smūgį.

Į išleidimo ir siurbimo angas nekiškite pašalinių
objektų, pavyzdžiui, pirštų ar metalinių daiktų.
• Ypač būkite atsargūs, kad į šias dalis pirštų nekištų vaikai,
nes jie gali susižeisti.

Neleiskite mažiems vaikams artintis prie gaminio,
jo liesti ar judinti.
• Dėl to galima patirti elektros smūgį ar susižaloti.

Nenaudokite įrenginio, jei pažeistas elektros laidas ar
kištukas, arba išklibęs elektros lizdas.
• Antraip galima patirti elektros smūgį arba gali įvykti trumpasis
jungimas ir kilti gaisras. Jei pažeistas maitinimo laidas, nugabenkite
įrenginį pardavėjui ar į klientų aptarnavimo centrą ir pakeiskite kitu
gaminiu.

Nepažeiskite, per smarkiai nesulenkite, netraukite,
nesukite ir neraišiokite laido. Ant laido nedėkite
sunkių daiktų.
• Dėl pažeisto laido gali kilti gaisras arba
galima patirti elektros smūgį.

Ištraukdami kištuką nelaikykite už laido – traukite
suėmę kištuko priekinę dalį. Prieš naudodami kištuką,
įsitikinkite, kad ant jo nėra pašalinių objektų;
jei yra nešvarumų, nuvalykite.
• Antraip galima patirti elektros smūgį
arba gali įvykti trumpasis jungimas
ir kilti gaisras.

Vandenį bakelyje keiskite nauju vandeniu.

Nevalykite benzinu ir skiedikliu, nepurkškite pesticidų.

• Pasirūpinkite, kad vandens bakelis būtų švarus – kasdien
jį valykite ir pripilkite į jį šviežio vandens.
• Galima naudoti vandentiekio vandenį.
• Naudojant nevalomą gaminį gali pradėti daugintis
grybeliai ar įvairūs mikrobai ir dėl to
sklisti blogas kvapas.

• Antraip įrenginys gali sutrūkti, galima patirti elektros smūgį
arba gali kilti gaisras.

Nelaikykite gaminio tiesioginiuose saulės spinduliuose
ar arti šildymo įrenginių.

Į purkštuvą nepilkite vandens.

• Dėl to įrenginys gali deformuotis,
susitepti ar pakeisti spalvą.

• Antraip įrenginys gali sutrūkti, galima patirti elektros smūgį
arba gali kilti gaisras.
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Saugos nurodymai

Jei vandens patektų į elektros lizdą, ištraukite kištuką ir
kreipkitės į techninės priežiūros centrą.
• Antraip galima patirti elektros smūgį arba gali kilti gaisras.

Į gaminio vidų nekiškite pašalinių objektų,
pavyzdžiui, metalo.

Jei iš gaminio ima sklisti triukšmas, svilėsių kvapas ir
dūmai, nedelsdami atjunkite maitinimą ir kreipkitės
į techninės priežiūros centrą.
• Dėl to įrenginys gali
deformuotis ar pakeisti spalvą.

Nekvėpuokite drėgme, sklindančia tiesiai iš įrenginio.
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• Antraip galima patirti elektros smūgį arba susižaloti.

Nestatykite įrenginio drėgnoje ir nešvarioje vietoje,
taip pat ten, kur ant jo gali užtikšti vandens arba užlyti.

Nenaudokite su kitų gaminių kištukais, tuo pačiu metu
įjungtais į tą patį elektros lizdą.

• Antraip galima patirti elektros smūgį arba gali kilti gaisras.

• Dėl to gali kilti trikčių arba kilti gaisras.

Prieš valydami atjunkite įrenginį nuo elektros tinklo ir
valykite tik po to, kai sustos ventiliatorius.

Nesisėskite ant įrenginio korpuso ir nesiremkite į jį.

• Antraip galima patirti elektros smūgį arba susižaloti.
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• Galite sugadinti įrenginį.

Prieš naudojimą

Nenaudokite vietoje, kur pučia vėjas pro langą
arba iš oro kondicionieriaus. Venkite vietų, kur iš
įrenginio sklindanti drėgmė gali patekti tiesiai
ant lubų, sienų, baldų ir elektroninių prietaisų.
• Dėl to drėgmės jutiklis gali
neveikti.

Jei iš gaminio ima sklisti triukšmas, svilėsių kvapas ir
dūmai, nedelsdami atjunkite maitinimą ir kreipkitės
į techninės priežiūros centrą.
• Dėl to įrenginys gali deformuotis ar pakeisti spalvą.

Nenaudokite chloro,
rūgštinių ir kitokių
valiklių

Nenaudokite gaminio, kai patalpoje naudojami
smilkomi pesticidai.

Ant gaminio nedėkite jokių daiktų.
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• Kadangi gaminyje susikaupusios medžiagos gali būti
paskleistos per išleidimo angą, tai gali pakenkti
sveikatai.

Jei įrenginio ilgą laiką nenaudosite, išpilkite korpuse,
pavyzdžiui, vandens bakelyje, likusį vandenį.
• Antraip galima patirti elektros smūgį arba gali kilti gaisras.
• Gali imti daugintis grybeliai ir įvairūs mikrobai.
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• Nenaudokite įrenginio be drėgmės filtro, ECO filtro
vandens bakelio ir nuimtu dangčiu. Dėl to gali kilti trikčių.
ࠥ 

• Antraip gali kilti gaisras.



Išvalę sudėkite dalis į originalią pakuotę.
(žr. 19–22 psl.)

⩥ᰍ 

Arti gaminio nelaikykite degių medžiagų degančių
cigarečių ir smilkalų.

• Dėl to galima susižaloti, patirti elektros smūgį arba gali kilti trikčių.

Gaminį statykite ant tvirtų ir lygių grindų.
• Antraip gaminys gali nuvirsti arba išsipilti vanduo.
 Virstant gaminiui viduje esantis vanduo gali išsipilti
ir sukelti gaisrą arba elektros smūgį.
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Saugos nurodymai

Nenaudokite įrenginio, jei vandens bakelis pažeistas.
• Vanduo gali lašėti iš gaminio arba išsilieti, o dėl to galima patirti
elektros smūgį arba gali kilti trikčių.

Negerkite korpuse ir vandens bakelyje likusio vandens.

Neužblokuokite išleidimo angos.

• Vandens kokybė gali būti suprastėjusi ir gali įvykti nelaimingas

• Neužblokuokite išleidimo angos užuolaidomis ar rankšluosčiu.
Dėl to gali kilti trikčių.

Nenaudokite įrenginio vietose, kur stiprus magnetinis
laukas, pavyzdžiui, arti mikrobangų krosnelės
ar televizoriaus.

Saugokite, kad prietaisas nenuvirstų.

atsitikimas.

• Dėl to jutiklis gali neveikti.

Jei gaminio nenaudojate, vandens bakelyje ilgam
laikui nepalikite vandens.
• Gali imti daugintis grybeliai ir įvairūs mikrobai.

Dry the water drop
inside completely.
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Naudodami gaminį nestatykite jo filtru į sieną.

• Jei patalpa blogai vėdinama, dėl prasto veikimo gali kilti gaisras.

• Jei prietaisas nuvirto, ištraukite kištuką ir gerai išdžiovinkite
prietaisą.

Nejudinkite gaminio traukdami už maitinimo laido.
• Antraip

galima patirti elektros smūgį arba gali kilti gaisras.

Prieš naudojimą

Jei vandens pateko elektros lizdą, įrenginį naudokite
tik tada, kai elektros lizdas visiškai išdžius.
• Antraip galima patirti elektros smūgį arba gali kilti gaisras.

Jei vanduo įrenginyje gali užšalti, išpilkite jį.
• Jei įrenginyje, pavyzdžiui, vandens bakelyje, likęs vanduo
gali užšalti, išpilkite jį. Užšalus gaminiui gali kilti trikčių.

Completely dry!

Jei įrenginį norite perkelti, išpilkite korpuse, pavyzdžiui,
vandens bakelyje, likusį vandenį.

Ant įrenginio korpuso nedėkite magnetų ir metalinių
daiktų.

• Jei perkeliant gaminį viduje bus likę vandens, jis gali išbėgti.

• Dėl to gali kilti trikčių.

Vandens bakelyje likusio vandens nepilkite laukan,
laikydami už korpuso. Vandenį išpilkite išėmę
vandens bakelį.

Prietaisą reguliariai valykite.

• Jei vandens pateks į korpusą, gali kilti trikčių.

• Valykite pagal nurodymus, pateiktus skyriuje „Kaip valyti“
(žr. 19–22 psl.)
• Jei prietaisas bus labai užterštas, gali imti daugintis grybeliai, sklisti
blogas kvapas, oras bus silpniau drėkinamas.
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Naudokite švarų vandentiekio vandenį; nenaudokite
aukštesnės kaip 40 °C laipsnių temperatūros vandens
ir vandens, kuriame yra druskos, ploviklių ir vaistinių
preparatų.
• Naudojant karštesnį nei 40 °C
laipsnių temperatūros vandenį
gali įvykti gaminio trikčių.

Nenaudokite prietaiso specialiems tikslams,
pavyzdžiui maistui konservuoti ar meno kūriniams ir
moksliniams žurnalams saugoti.
• Dėl to gali suprastėti kokybė.
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Kiekvienos dalies pavadinimas ir funkcija
Priekinės pusės ir vidinių dalių pavadinimai
Išleidimo anga
Valdymo pultas

Per šią angą garuojant
išleidžiama drėgmė.

• Valdymo pulto aprašą
žr. 11 puslapyje.

Drėgmės
indikatorius

• Valdymo pulto aprašą
žr. 11 puslapyje.

Vandens bakelis

• Į bakelį pilkite tik vandenį.

Langelis

• Per langelį matosi vandens
bakelio turinys.

Vandens bakelio dangtelis

• Būtinai jį uždarykite, kad neištekėtų vanduo.

Drėgmės filtras

• Filtro paviršius padengtas vandenį
apsaugančia antibakterine medžiaga,
kuri neleidžia vandenyje daugintis
mikrobams ir išfiltruoja užterštą orą,
kai garavimo būdu skleidžia drėgmę.

Antibakterinis rutulys

Siurbimo anga
• Per įtraukiamas aplinkos oras.

• Jis gali apsaugoti nuo
mikrobų dauginimosi
vandenyje.

Eco-Air Plus
• Tai filtras, valantis užterštą
orą ir pašalinantis kvapus.

Siurbimo angos dangtelis

• Šis dangtelis apsaugo filtrą.

(Nekiškite pagaliukų ir panašių daiktų.)

Vandens vonelė

• Drėgmės filtras yra pilnas vandens,

jame laikomas vanduo. Norint atidaryti
vandens vonelę, galima atskirti ir išimti
vandens bakelį.
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Valdymo pultas
Mode mygtukas

Šiuo mygtuku pasirenkamas režimas: Sleep →Baby →
Auto →Health.

Maitinimo button

Juo įjungiamas ir išjungiamas
gaminio maitinimas.

Norimos drėgmės mygtukas
Šiuo mygtuku galite pasirinkti
norimą drėgmę.
{
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Power

Mode

Manual

Level

Lamp

Timer

Humidity mygtukas

Šiuo mygtuku pasirenkamas intensyvumas: Low, High, Turbo.

{

l
lTh

Power

{

Lamph
mygtukas

h
z
p
s
Timer mygtukas
p
{ o s js
t o
Šiuo mygtuku nustatomas
Modeveikimo laikas.
Manual
lTh { o s j t o
l

Įjunkitez
/ išjunkite nuotaikos lemputę.

Drėgmės
rodinys
Pasibaigusio vandens
indikatorius
Kai baigiasi vanduo,
įsijungia indikatorius
ir pasigirsta signalas.

Eco-Air rodinys
Vykdomas automatiškai,
kad įjungus įrenginio
maitinimą būtų valomas
oras.

Rodomas norimas laikas.

{
h
z
p
s
o
{
o
s
j
t
lTh
l

Turbo

Auto

Sleep
Infant
Health
Rankinio režimo rodinys
Rodoma norima drėgmė.

High
Low
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Laikmačio rodinys

Esamos drėgmės rodinys
Rodoma esama aplinkos drėgmė.

Level

Kaip įrengti
● Įrenginį rekomenduojama statyti tokioje vietoje, kur gerai cirkuliuoja oras, ant
tvirtų ir lygių grindų.
▶ Įrenginį pastačius patalpos viduryje oro srautas bus efektyvesnis.
• Nuo lubų turi būti didesnis nei 1 m atstumas
• Iš šonų iki sienų turi būti didesnis nei 20 cm atstumas
• Iš priekio turi būti 30 cm atstumas
Daugiau nei 1m

Neužblokuokite
šone esančio
filtro.
8BSOJOH

$BVUJPVT

Daugiau nei 20cm

Daugiau nei 20cm

• Jei įrenginį norite perkelti arba jo ilgą laiką nenaudosite, atjunkite nuo elektros tinklo ir išpilkite vandens
bakelyje likusį vandenį. (Antraip gali išsilieti vanduo, padaugėti grybelių ir įvairių mikrobų.)
8BSOJOH

$BVUJPVT • Nenaudokite, jei korpusas pasviręs. Įrenginys gali neveikti arba gali išsilieti vanduo.

• Statydami įrenginį pasirūpinkite, kad įleidimo ir išleidimo angos nebūtų užblokuotos.
• Įrenginį statykite toliau nei 2 m atstumu nuo garso ir vaizdo įrangos, pavyzdžiui, televizoriaus ar radijo
aparato. (Jei pastatysite per arti, įrenginys gali veikti triukšmingai.)
• Tokioje vietoje, kur gali susidaryti elektromagnetinių bangų, pavyzdžiui, arti garsiakalbių ar elektrinės
viryklės, vandens lygio jutiklis gali neveikti ir gali nebūti tiksliai nustatoma, kuriam laikui užteks vandens.
• Nenaudokite įrenginio arti šildymo prietaisų ir tiesioginių saulės spindulių apšviečiamoje vietoje. Dėl to
korpusas gali deformuotis ar pakeisti spalvą.
• Įrenginį statykite lygioje vietoje. Pastačius nuožulnioje vietoje vandens jutiklis gali neveikti tinkamai ir gaminys
nustos veikti

● Naudokite patalpose, kuriose maža drėgmė.
▶ Jei aplinkos drėgmė didelė, dėl gaminio charakteristikų ji gali sumažėti.
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Perspėjimas prieš naudojimą
8BSOJOH

$BVUJPVT

Į vandens bakelį nedėkite degių medžiagų. Jos gali užsidegti.

Kaip pripilti vandens ● Vandenį kasdien pakeiskite šviežiu vandeniu.
① Atidarykite dangtelį ir išimkite vandens bakelį.

② Nuimkite vandens bakelio dangtelį ir pripilkite į

bakelį vandentiekio vandens.
• Jei atskiriate vandens vonelę, pirmiausia išimkite vandens
bakelį.

0QFO
َρ

③ Užsukite vandens bakelio dangtelį.
• Būtinai užsukite dangtelį.

④ Įdėję vandens bakelį atgal į korpusą, uždenkite
dangtelį.
• Įdėkite bakelį tokia puse, kad matytųsi vandens bakelio
rankena, prieš uždengdami dangtelį.

$MPTF

TF

8BSOJOH

$BVUJPVT
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• Naudokite vėsesnį nei 40 ˚C vandentiekio vandenį.
• Nenaudokite nešvaraus vandens, vandens su cheminėmis medžiagomis, kvapiosiomis medžiagomis ar plovikliais.
• Dėl to įrenginys gali deformuotis arba gali kilti trikčių.

Pastaba
Garus skleidžiantis oro drėkintuvas
● Garas nematomas.

• Kadangi garavimas natūralus, be verdančio vandens, padidėjimas yra nepastebimas.

● Iš ventiliatoriaus sklindantis vėjelis nėra šiltas.

• Kadangi per garavimo procesą įsiurbiamas oras atvėsta, iš ventiliatoriaus pučiamas oras
nėra šiltas. Atsižvelgiant į patalpos dydį netgi gali atrodyti šaltas.

● Galima nustatyti spartųjį drėkinimą.

• Nustačius spartųjį drėkinimą, drėgmė gali padidėti hibridiniu būdu.

● Drėgmės nuostata gali keistis pagal patalpos temperatūrą ir drėgmę.

• Kai patalpoje didelė drėgmė ar žema temperatūra, drėgmės nuostata gali pasikeisti.
• Kai įrenginys veikia rankiniu režimu ir ilgiau nei 2 valandas veikia esant didesnei nei 70
% drėgmei, drėkinimo intensyvumas gali pasikeisti į mažą ir įrenginys veiks toliau.
(Jei naudojant drėgmė yra mažesnė nei 60 %, įrenginys gali grįžti į įprastą veikimo
būseną.)

Veikimo jutiklis
● Jutiklis gali veikti automatiškai, pagal aplinkos drėgmę.

• Naudojimo metu jutiklis gali palaikyti optimalią drėgmę nustatytu režimu, identifikuodamas esamą aplinkos drėgmę.
• Netgi toje pačioje patalpoje drėgmės rodmuo gali skirtis, atsižvelgiant į temperatūros skirtumą ar oro srautą.
• Veikimo pradžioje gali prireikti kelių minučių, kol bus išmatuota artimos aplinkos drėgmė.

Rodoma esama patalpos drėgmė
artimoje aplinkoje

Patalpos drėgmės rodymas

● Drėgmės jutiklio išmatuota drėgmė korpuse rodoma 3 spalvomis.
- Atsižvelgiant į temperatūros skirtumus ir oro srautą, patalpos drėgmė gali
būti rodoma skirtinga.
- Kiti drėkintuvai gali rodyti kitokią drėgmę.
- Iškart po įrenginio įjungimo įtakos rodmenims gali turėti temperatūra
ir drėgmė. Taigi reikia šiek tiek laiko, kol drėgmės rodymas
stabilizuosis.
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Kaip naudoti

Naudojimas

{
h
z
p
s
lTh { o s j t o
l

Power

Mode

Manual

Level

Lamp

Timer

● Įstatykite į korpusą vandens bakelį.
※Įdėjus vandens bakelį į korpusą, vandens bakelis pripildomas

per 40 sekundžių. Jei maitinimo mygtukas paspaudžiamas,
{ parodoma, kad vandens nėra
kai bakelyje vandens nėra, ekrane
h
ir gaminys
neveikia.
l
z
p
s
lTh { o s j t o

●Maitinimo kištuką įjungus į 220 V elektros lizdą ir paspaudus maitinimo
mygtuką, pasigirsta garso signalas ir įrenginys pradeda veiktir.

• Pradinės nuostatos yra [Manual mode/Humidity-Turbo-Co].
• Įjungę įrenginį į elektros tinklą pasinaudokite valdymo pultu ir pasirūpinkite švaria patalpų aplinka.
• Jei įrenginio nenaudojate, ištraukite kištuką.
"$7

{
220V - 230V

l

▶

Power

s
lTh { o s j t

Consideration Points
• Jei įrenginio nenaudosite ilgą laiką, išpilkite vandenį iš vandens bakelio.
• Jei atrodo, kad iš išleidimo angos sklinda šaltas oras arba vandens bakelyje gerokai
sumažėja, taip gali būti dėl šalto vandens arba todėl, kad padidėjo artimos aplinkos
drėgmė. Jei naudojate sparčiojo drėkinimo nuostatą, drėgmė gali padidėti maždaug
dvigubai.
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Kaip naudoti
Drėkinimo valdymas
Consideration Points
- Jei pradinė patalpos drėgmė yra mažiau nei 30 %, drėkinimo mygtuku pasirinkite „Turbo“ ir nustatykite
spartųjį drėkinimą. Taip galite greitai padidinti patalpos drėgmę.
- Pradinė nuostata yra „Turbo“.

● Paspauskite drėkinimo mygtuką ir nustatykite drėkinimo intensyvumą.

• Spauskite drėkinimo mygtuką ir pakaitomis bus rodomas intensyvumas: Low →High → Turbo

▶

Kaip naudoti režimo mygtuką
● Paspauskite mygtuką Mode.
● Jį spaudžiant režimai keičiasi tokia tvarka:
Sleep → Infant → Auto → Health → Manual.

h

h

z



p
l


lTh

lTh

h
l
z

Manual
Mode

t
Norint
nustatyti palankią
galima kaitalioti „Turbo“, didelį ir mažą drėkinimo intensyvumą.
o
p55 % drėgmę,
z
lTh
Šiuo režimu
įrenginys veikia tyliaiManual
ir netrukdo miegoti.
p
Visi
šviesos diodaio
yra išjungti, šviečia
tik miego režimo šviesos diodas. Drėkinama silpnu intensyvumu.
Mode

t
Norint
nustatyti Manual
kūdikiams tinkamą 66 % drėgmę, galima kaitalioti mažą ir didelį drėkinimo intensyvumą.
o
p
Mode
Manual
l
lTh
Norint
nustatyti tinkamą
drėgmę, o
siekiant apsaugoti
odą ir išvengti peršalimo, galima kaitalioti „Turbo“,
t
h
p
z
Manual
Mode
didelį ir mažą drėkinimo intensyvumą.
o
drėkinimas gali kisti pagal aplinkos temperatūrą.
lTh Patalpos
t
10–40 °C temperatūroje galima nustatyti 50–70 % drėgmę.

t
l

t

Kai baigiasi vanduo, įsijungia indikatorius ir pasigirsta signalas.

lTh
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Kaip naudoti
Kaip naudoti Timer funkciją
Consideration Points
- Laikmatį galima nustatyti visais režimais, o keičiant režimą laikmatį galima atšaukti.

● Nustatykite norimą veikimo laiką, paspausdami laikmačio mygtuką.
• Spauskite laikmačio mygtuką; pakaitomis bus rodoma [Co] → 1 → 2 → 3 → 4 → 5 → 6 → 7 → 8 → [Co]
• Atėjus nustatytam laikui drėkinimas automatiškai sustabdomas ir įsijungia miego režimas, šviečia maitinimo šviesos diodas.
• Jei baigiasi vanduo, pasigirsta signalas ir parodoma, kad nėra vandens, o drėkinimas sustabdomas.

▶

Kaip naudoti „Eco-Air“
● Atskirai

nustatyti nereikia.
Kai maitinimas įjungtas, švarus oras skleidžiamas automatiškai.
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h
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t
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l
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Mode

Desired
Humidity

Humidity

Naudojimas

Kaip naudoti rankinį režimą
Consideration Points
·Galima sureguliuoti naudotojo norimą patalpos drėgmę.
·Pradinė drėkinimo nuostata yra Co (nuolatinis).
·Paspaudus rankinio režimo mygtuką, automatiškai perjungiamas rankinis režimas.

● Jei
 norite jį naudoti, paspauskite rankinio režimo mygtuką.
▪ Paspaudus šį mygtuką, rodinys keičiasi tokia seka:
Co→40→45→50→55→60→65→70→75.

▶

※ Jei norima drėgmė yra mažesnė nei dabartinė patalpos drėgmė, drėkinimas sustos. Paspauskite rankinio
režimo mygtuką, kad nustatytumėte didesnę drėgmę nei dabartinė patalpos drėgmė.

※ Jei
 dabartinė drėgmė viršija norimą drėgmę, drėkinimas sustoja ir pakaitomis rodoma dabartinė drėgmė
ir norima drėgmė.

● Norima

drėgmė, pagrįsta patalpos drėgme (%)
Indoor
Humidity 38~42 43~47 48~52 53~57 58~62 63~67 68~72 73~77 78% or more
Select
Desired
Humidity

40

45

50

55

60

65

70

75

Co
(Continuous)

18

Kaip valyti

Naudojimas

• Būtinai ištraukite kištuką.
8BSOJOH ※ Būtina
$BVUJPVT
reguliariai išvalyti. Jei susikaupia daug nešvarumų, gali sumažėti gaminio našumas,

jis gali sugesti arba skleisti kvapus.

Vandens bakelis (kasdien)
● Užsukę vandens bakelio dangtelį, pakratykite pilną bakelį 4–5 kartus.
• Nepridėkite cheminių medžiagų.
• Dažnai valykite, įkišę ranką į vidų ir iššluostydami
vandens bakelį.

Korpusas (jei nešvarus)
● Nušluostykite sudrėkinta ir išgręžta minkšta šluoste, naudodami praskiestą neutralų virtuvinį
valiklį. Galiausiai nušluostykite sausu rankšluosčiu.
• Nenaudokite benzino, skiediklių, šarminių ploviklių ir miltelių pavidalo
valiklių, kad įrenginys nesideformuotų ir nepakeistų spalvos.

Filtras (jei užterštas)
● Rekomenduojama valyti dažniau nei kartą per savaitę, kad drėkinimas būtų
švaresnis.

▪ Nešvarumus nuo ECO filtro paviršiaus nusiurbkite arba
nuvalykite minkštu šepetėliu.
▪ ECO filtro neplaukite vandeniu. Plaunant vandeniu jo
efektyvumas gali sumažėti.
▪ Nenaudokite įrenginio be ECO filtro.

Where to order?
https://www.cleanairoptima.com/accessoires/mg/44/
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Filter

Kaip valyti
Vandens vonelę valykite dukart per savaitę.
● Jei baigę naudoti įrenginį neišpilate vandens iš vandens bakelio ir paliekate
ilgesniam laikui, pasikeičia vandens spalva ir atsiranda kvapass.
① Atidarykite vandens talpykos dangtį.

② Ištraukite vandens bakelį.

③

• Pirmiausia ištraukite vandens bakelį, po to – vandens vonelę.
• Traukdami vandens vonelę, nepalenkite jos
• Jei vandens vonelę išimsite palenkdami, vanduo gali
išsilieti iš vandens vonelės ir dėl to kils pavojus patirti
elektros smūgį, susižaloti ar sukelti gaisrą.

⑤ Išpilkite vandenį iš vandens bakelio dalies
• Vandenį išpilkite po to, kai būsite išėmę
drėkinimo filtrą ir antibakterinį rutulį.

④ Išimkite drėkinimo filtrą ir antibakterinį
rutulį.

•Jei drėkinimo filtras nešvarus, nuvalykite jį pagal
nurodymus 22 psl.
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Naudojimas

⑥ Vandens vonelę išplaukite minkšta kempine ir surinkite,
atlikdami čia aprašytus veiksmus atvirkščia tvarka.
Jei išvalyti nepavyko, pamerkite bakelį 3 valandoms į šiltą
vandenį (iki 40 °C temperatūros), kuriame ištirpinta
neutralaus ploviklio, o po to gerai išskalaukite
švariu vandeniu.

▶Vandens lygio jutiklį įstatykite toliau nurodyta tvarka.

① Vandens lygio jutiklį padėkite iškyšos dugne.
② Vandens lygio jutiklio ašį įstatykite į vandens vonelės angą.
③ Vandens lygio jutiklio ašį įstatykite į vandens vonelės angai
priešingą
pusę.


⑦ Įdėję drėkinimo filtrą įstatykite vandens
vonelę atgal į korpusą.

• Drėkinimo filtrą į vandens vonelę įdėkite tinkama kryptimi.
• Įdėkite vandens vonelę į korpusą, kad pasigirstų
spragtelėjimas. (Netinkamai įdėjus įrenginys neveiks.)
• Jei pirmiausia įstatysite vandens bakelį, vandens bakelio
dalies įdėti nepavyks.
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⑧ Į korpusą įstatykite vandens bakelį ir vandens
bakelio dangtelį.
•
Vandens bakelį įdėkite tinkama kryptimi.

Drėkinimo filtrą keiskite du ar tris kartus per savaitę
Consideration Points
Jei vanduo bus prastesnės kokybės, jis gali pažaliuoti. Jei susikaupė daug nešvarumų, išvalykite.
Nenaudokite benzino, skiediklių, šarminių ploviklių, grybelius naikinančių ploviklių ir miltelių pavidalo
ploviklių
※ Informacijos, kaip išimti drėkinimo filtrą iš vandens vonelės, žr. 20 psl.

① Išardykite drėkinimo filtrą.

② Pamerkite drėkinimo filtrą į vandenį
ir iššluostykite minkšta kempine.

िρ
िρ

Unlock

[Kaip valyti drėkinimo filtrą]

Jei išvalyti nepavyko, pamerkite bakelį 3 valandoms į šiltą
vandenį (iki 40 °C temperatūros), kuriame ištirpinta neutralaus ploviklio,
o po to gerai išskalaukite švariu vandeniu.
(Virinant arba plaunant verdančiu vandeniu gaminys gali deformuotis.)
▶ Jei iš garinimo filtro sunku pašalinti vandens
nuoviras, išplaukite filtrą citrinos rūgštimi.

• Įdėkite maždaug 30 g (3 didelius šaukštus)
citrinos rūgšties į 1,5 litro šilto
vandens ir išmaišykite.

③ Surinkite drėkinimo filtrą.

④ Įdėję drėkinimo filtrą, įdėkite į korpusą

① Įstatykite drėkinimo filtrą į ašies griovelį.

vandens bakelį ir uždenkite dangtį.

• Įdėkite vandens vonelę, o tada įdėkite
vandens bakelį.

②Įdėkite drėkinimo filtrą ir vandens vonelę.

lock

۠ť
۠ť

② Tinkamai įstatę į ašį uždarykite filtrą.
①Įdėkite vandens bakelį ir uždenkite dangtį.
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Ką daryti, jei kažkas neveikia tinkamai?

Naudojima

▶Jei
▶
 net peržvelgus šį sąrašą kažkas neveikia, įrenginio nebenaudokite, nes gali įvykti
nelaimingas atsitikimas. Ištraukite kištuką ir kreipkitės į klientų aptarnavimo centrą.
▶ Netaisykite gaminio namuose patys, nes tai daryti pavojinga.
Atvejai

Patikrinkite

Žiūrėkite
puslapį

● Ar kištukas įkištas į elektros lizdą?

Neveikia

Įsižiebia vandens
papildymo
lemputė

Prateka vanduo

Vandens bakelio
vidus pasidengęs
milteliais

● Ar vandens vonelė gerai įdėta?
→ Įdėkite ją tinkamai.

21P

●Ar šviečia vandens papildymo lemputė?
→ Būtinai įstatykite vandens vonelę.
→ Į vandens bakelį pripilkite vandens.

15P

● Ar vandens bakelyje yra vandens?
→ Į vandens bakelį pripilkite vandens.

13P

● Ar netrūksta vandens vonelės?

21P

→ Įstatykite vandens vonelę iki galo.
● Ar netrūksta vandens lygio jutiklio?
→ Įdėkite vandens lygio jutiklį,

21P

● Ar vandens bakelio dangtelis gerai uždarytas?
→ Patikrinkite vandens bakelio dangtelį.

13P

● Ar korpusas nepasviręs?
→ Įrenginį statykite lygioje vietoje.

12P

● ITai nešvarumai arba kalkės, susikaupę įrenginį naudojant
ilgą laiką,

19~22P

→ Įrenginį būtina periodiškai išvalyti.

Įrenginys skleidžia ●
Ar tai teškenančio vandens garsas?
garsus, nors yra
→ Šis garsas sklinda iš vandens bakelio. (tai ne triktis)
išjungtas

Per maža drėgmė

● Jei patalpos drėgmė didelė arba temperatūra žema,
drėgnumo nuostata gali sumažėti.

14P

● Ar neužsikimšęs oro filtras?
→
įrenginį.

19P

● Jei įrenginys naudojamas erdvioje patalpoje, galite jausti,
kad drėgmės mažai.
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Pasibaigus šio gaminio eksploatacijos laikui, jo neturėtumėte išmesti su įprastomis buitinėmis
atliekomis. Atiduokite gaminį perdirbti į elektros ir elektroninės įrangos surinkimo punktą.

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-803 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

