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Izstrādājuma specifikācijas
Izstrādājuma nosaukums

Clean Air Optima CA-803

Nominālais spriegums un frekvence

220V - 230V, 50 Hz

Nominālais enerģijas patēriņš

35W (dabīga mitrināšana)

Mode (režīms)

Mākslīgais intelekts, miegs, mazulis, veselības aizsardzība
250ml/h

Mitrums

4 Liter

Ūdens tvertnes tilpums
Nepārtraukta mitrināšana

18 st.

Uzstādīšanas vieta

35m² / 90m³ / 375ft²

6.4kg

Svars
Izmēri (mm)

380 (platums) x 207 (garums) x 396 (augstums)

※ Izmēri var nedaudz mainīties, lai uzlabotu izstrādājuma veiktspēju.
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Piesardzības pasākumi
● Pārliecinieties, ka tiek ievēroti turpmāk sniegtie norādījumi, jo tie ir paredzēti, lai
novērstu neparedzētu risku vai kaitējumu, pareizi izmantojot izstrādājumus.
● Ar
 drošību saistītus pasākumus var iedalīt, kā aprakstīts turpmāk, atkarībā no
paredzamā riska apmēra nepareizas uzstādīšanas gadījumā un kaitējuma un
neatliekamības pakāpes.
Smagu ievainojumu vai nāves gadījumā, ko izraisa indikāciju pārkāpumi
Vieglu ievainojumu vai bojātu izstrādājumu gadījumā, ko izraisa indikāciju pārkāpumi

Šī attēla simbola mērķis ir veicināt izpratni par faktiem un organizāciju, kas var radīt risku
Šis attēla simbols apzīmē aizliegumu
Šis attēla simbols apzīmē obligātu atbilstību

Neizjaukt, neremontēt un neatjaunot
• Neparasta darbība var izraisīt elektrošoku, traumas un ugunsgrēku.
• Lai izstrādājumu salabotu, sazinieties ar servisa centru.

Tīrīšanas laikā iznemiet kontaktdakšu.
Neiznemiet no kontaktdakšas un neievietojiet
tajā ar slapjām rokām.
• Tas var izraisīt aizdegšanos un elektrošoku.
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Pievienojiet strāvu pēc tam, kad ir noskaidrots,
vai izstrādājuma spriegums ir tikai 220V un 60Hz.
• Tas var izraisīt aizdegšanos un elektrošoku.

Neiegremdējiet korpusu üdenī un
neuzsmidziniet uz tā üdeni
• Tas var izraisīt elektrošoku un aizdegšanos.

Pirms lietošanas

Nepārvietojiet mitrinātāju lietošanas laikā
• •Tas var izraisīt nepareizu darbību un elektrošoku.

Neievietojiet izlaides atverē un iesūkšanas atverē
svešķermeņus, piemēram, pirkstus vai metāla priekšmetus
• Īipašu uzmanību pievērsiet tam, lai bērni ierīcē neievietotu pirkstus,
jo tas var radīt traumas.

Nelaujiet bērniem piekļūt un aiztikt izstrādājumu
vai manipulēt ar to
• Tas var izraisīt elektrošoku vai traumas.

Neizmantot, ja elektrības vads vai kontaktdakša
ir bojāta vai kontaktligzda nav pienācīgi nostiprināta

• Tas var izraisīt elektrošoku, īssavienojumu un aizdegšanos.
Ja elektrības vads ir bojāts, vērsieties tirdzniecības vietā,
kurā izstrādājumu iegādājāties un klientu apkalpošanas
dienestā, un apmainiet to pret citu izstrādājumu.

Nebojājiet, neapstrādājiet, nesalieciet ar spēku, nevelciet,
negrieziet un nesasieniet vadu. Nenovietojiet smagus
priekšmetus uz vada vai vadā
• Bojāts vads var izraisīt aizdegšanos un elektrošoku.

Izņemot kontaktdakšu, nevelciet aiz vada, izņemiet
kontaktdakšu, turot to aiz tās priekšējās daļas.
lietojiet to tikai pēc tam, kad putekli vai svešķermeņi
ir iztīrīti no kontaktligzdas
• Tas var izraisīt elektrošoku, īssavienojumu
un aizdegšanos.

Nomainiet ūdeni ūdens tvertnē
• Uzturiet udens tvertni tīru, tīrot to katru
dienu un uzpildot to ar krāna üdeni.
• drīkst izmantot krāna üdeni.
• Izstrādājuma lietošana, to netīrot, var izraisīt
nepatīkamas smakas un veicināt pelējuma
un baktēriju vairošanos.

Neuzglabājiet izstrādājumu vietā, kur tas atrodas tiešā
saules staru vai siltuma avotu ietekmē
• Tas var izraisīt deformēšanos
traipu veidošanos
un krāsas zudumu.

Netīrīt izstrādājumu ar benzolu vai atšķaidītāju
un neapsmidzināt ar pesticīdiem
• Tas var izraisīt plaisāšanu, elektrošoku un aizdegšanos

Neievietojiet ūdeni smidzinātājā
• Tas var izraisīt nepareizu darbību vai traumas, aizdegšanos un elektrošoku.
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Piesardzības pasākumi

Ja strāvas apgādes elementos iekļūst ūdens, izņemiet
kontaktdakšu un sazinieties ar servisa centru
• Tas var izraisīt elektrošoku un aizdegšanos.

Neievietojiet izstrādājumā svešķermeņus,
piemēram, metāla priekšmetus

Ja izstrādājums rada trokšņus, deguma smaku un dūmus,
nekavējoties atslēdziet strāvas padevi un
sazinieties ar servisa centru
• Tas var izraisīt deformēšanos
vai krāsas zudumu.

Neieelpojiet tieši izstrādājuma radīto miglu
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• Tas var izraisīt elektrošoku un traumas.

Neuzstādiet to mitrā, netīrā vietā, kur uz tā var
uzšļakstīties ūdens vai lietus ūdens

Neizmantot to, vienlaikus vienā kontaktligzdā
pieslēdzot vairākus izstrādājumus

• Tas var izraisīt elektrošoku un aizdegšanos.

• Tas var izraisīt nepareizu darbību un aizdegšanos.

Tīrīšanas laikā atslēdziet strāvas padevi un tīriet
tikai tad, kad ventilators ir beidzis griezties

Nesēdiet uz korpusa un neatbalstieties pret to

• Tas var izraisīt elektrošoku un traumas.

6

• Tas var radīt bojājumus.

Pirms lietošanas

Nelietojiet vietā, kur no logiem un gaisa kondicionētāja
pūš vējš. Izvairieties no lietošanas vietā,
kur mitrums no izstrādājuma var nonākt tiešā saskarē
ar griestiem, sienām, mēbelēm un elektroierīcēm
• Tas var traucēt mitruma
devēja darbību.

Ja izstrādājums rada trokšņus, deguma smaku un dūmus,
nekavējoties atslēdziet strāvas padevi un
sazinieties ar servisa centru
• Tas var izraisīt deformēšanos vai krāsas zudumu.

Hlors, skābes un
citas vielas

Izstrādājuma tuvumā nenovietojiet uzliesmojošas vielas,
degošas cigaretes un smaržkociņus.

Pārliecinieties, ka komponenti pēc tīrīšanas tiek
novietoti pareizajā vietā. (Skatīt no 19.–22. lpp.)

• Tas var izraisīt aizdegšanos.

• Nelietot, ja ir izņemts mitruma filtrs, ECO filtrs,
ūdens tvertne vai noņemts vāks. Tas var
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Nelietot izstrādājumu, ja tiek izmantota iekštelpu dūmošanas
vai fumigācijas pesticīdi
• Tā kā izstrādājumā uzkrātais materiāls var izdalīties no
izplūdes atveres, tas var kaitēt veselībai.

Ilgstoši nelietojot, izņemiet kontaktdakšu un
izlejiet ūdeni, kas atrodas korpusā, piemēram,
ūdens tvertnē
• Tas var izraisīt elektrošoku un aizdegšanos.
• Var tikt veicināta pelējuma un dažādu
mikrobu vairošanās.
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izraisīt nepareizu darbību.

Neuzlieciet priekšmetus uz izstrādājuma
• Tas var izraisīt traumas, elektrošoku un nepareizu darbību.

Uzstādiet izstrādājumu uz grīdas, kas ir stabila
un līdzena un līdzena
• Pretējā gadījumā var nokrist izstrādājums un izlīt ūdens,
Ja izstrādājums nokrīt, var izlīt iekšā esošais ūdens, kas
var radīt aizdegšanos vai elektrošoku.
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Piesardzības pasākumi

Neizmantojiet bojātu ūdens tvertni
• Tas var izraisīt ūdens izlīšanu no izstrādājuma vai ūdens
tvertnes pārplūšanu, kā rezultātā var rasties elektrošoks
un nepareiza darbība.

Nedzeriet ūdeni, kas palicis korpusā, piemēram,
ūdens tvertnē
• Ūdens kvalitāte var būt pazemināta vai var notikt cits
neparedzēts negadījums.

Neizmantot tuvu spēcīgiem magnētiskajiem laukiem,
piemēram, mikroviļņu krāsns vai televizora tuvumā

• Ja telpas nav pienācīgi ventilētas, nepareiza darbība
var izraisīt aizdegšanos

Nenosprostojiet izplūdes atveri
• Nenosprostojiet izplūdes atveri ar aizkariem vai dvieli.
Tas var izraisīt nepareizu darbību.

Neapgāziet korpusu

• Tas var ietekmēt devēja darbību.

• Ja izstrādājums ir apgāzies, lietot pēc kontaktdakšas izņemšanas
un pienācīgas nosusināšanas.

Ja izstrādājums netiek lietots, neuzglabājiet
to ilgstoši ar tvertnē uzpildītu ūdeni

Nepārvietojiet izstrādājumu, velkot aiz
elektrības vada

• Var tikt veicināta pelējuma un dažādu mikrobu vairošanās.

• Tas var izraisīt elektrošoku un aizdegšanos.

Dry the water drop
inside completely.

8

Nenovietojiet izstrādājumu tā, lai filtra puse
būtu vērsta pret sienu

Pirms lietošanas

Ja ūdens ir nonācis strāvas padeves elementos,
lietojiet tikai pēc pilnīgas nosusināšanas
• Tas var izraisīt elektrošoku un aizdegšanos.

Ja pastāv sasalšanas iespēja, izlejiet ūdeni
• Ja pastāv sasalšanas iespēja, izlejiet korpusā,
piemēram, ūdens tvertnē, esošo ūdeni.
Sasalšana var izraisīt nepareizu darbību.

Completely dry!

Pārvietošanas laikā izlejiet korpusā, piemēram,
ūdens tvertnē, esošo ūdeni
• Ja izstrādājumu pārvieto, kamēr tajā atrodas ūdens,
tas var izraisīt ūdens izlīšanu.

Neizlejiet ūdens tvertnē palikušo ūdeni,
turot aiz korpusa, bet gan izlejiet ūdeni,
izņemot ūdens tvertni
• Ja ūdens nokļūst korpusā, tas var izraisīt darbības kļūdas.

Neuzlieciet magnētu vai metāla priekšmetus uz korpusa
• Tas var izraisīt nepareizu darbību.

Regulāri tīriet izstrādājumu
• Tīriet to atbilstoši norādījumiem sadaļā “Kā tīrīt”.
(Skatīt no 19.–22. lpp.)
• Nopietna piesārņošana var veicināt pelējuma un
smaku veidošanos un zemu mitruma līmeni.
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Izmantojiet tīru krāna ūdeni, kura temperatūra
nepārsniedz 40 °C, un neizmantojiet ar sāli,
tīrīšanas līdzekļiem vai medikamentiem
piesārņotu ūdeni

Neizmantojiet īpaši pārtikas, mākslas darbu un
akadēmisku materiālu saglabāšanai
• Tas var pasliktināt kvalitāti.

• Izmantojot ūdeni, kura temperatūra
pārsniedz 40°C, var izraisīt
izstrādājuma darbības kļūdas.
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Daļu nosaukums un funkcija
Nosaukums priekšpusē un iekšpusē
Izplūdes atvere

• Pa to tiek izsmidzināts tvaika mitrums.

Darbības elementi

• Skatīt darbības elementu
aprakstu 11. lappusē.

Ūdens tvertnes vāciņš

• Uzstādiet ūdens tvertni un aizveriet to.

Mitruma attēlošana

• Skatīt darbības elementu
aprakstu 11. lappusē.

Lodziņš

Ūdens tvertne

• Pārliecinieties, ka tajā iepildāt
tikai ūdeni.

• Lodziņš, pa kuru var redzēt
izstrādājuma ūdens tvertni.

Ūdens tvertnes vāks

Mitruma filtrs

• Rūpīgi aizveriet to, lai no tā
neizplūstu ūdens.

draudzīgu un antibakteriālu
materiālu, kas novērš ūdenī
esošo baktēriju vairošanos un
izfiltrē piesārņoto gaisu tvaika
mitrināšanas laikā.

• Pa to tiek iesūkts apkārtnes gaiss.

• Tā virsma ir pārklāta ar ūdenim

Iesūkšanas atvere

Antibakteriālā bumbiņa

• Tā var novērst baktēriju
vairošanos ūdenī.

Eco-Air Plus
• Tas ir paredzēts smaku

likvidēšanai, kā arī
piesārņotā gaisa filtrēšanai.

Iesūkšanas atveres vāks

• Tas ir paredzēts filtra pasargāšanai.

Ūdens tvertnes nodalījums

• Mitruma filtrs satur ūdeni un
uzglabā ūdeni. Ir iespējams
atdalīt un izņemt ūdens tvertni,
lai
atvērtu
ūdens
tvertnes
nodalījumu.
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Darbības elementi
Mode poga
Ar šo pogu maina režīmus Sleep → Baby
→Artificial Intelligence → Health.

Power slēdzis

Ar to ieslēdz un izslēdz
izstrādājumu.

Manual poga
Poga vēlamā mitruma līmeņa izvēlei.

{
h
z
p
s
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l

Power

Mode

Manual

Level

Lamp

Timer

Humidity poga
Ar šo pogu izvēlas režīmu Low-High-Turbo.
{
l

l

{

Mood lamp
poga
h

h

Noskaņasz
apgaismojuma ieslēgšana/izslēgšana
z
p
s
Timer
p
t o
lTh { o s js

Power

poga

Ar šo pogu ieprogrammē darbības laiku

Mode

lTh { o s j t o

Manual

Mitruma attēlošanas daļa
Mitrināšanas
indikators

Ūdens trūkuma attēlošana
Ja ierīcē nav ūdens, par to
paziņo ar skaņas signālu

Eco-Air funkcijas indikators

Taimera indikators

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

Tā tiek automātiski aktivizēta
gaisa attīrīšanai,
ierīci IESLĒDZOT
Turbo indikators
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Sleep Mode indikators
Infant Mode indikators
Health Mode indikators
Manuālā režīma indikators
Rāda vēlamo mitruma apjomu

High indikators
Low indikators

Auto

Parāda pašreizējo mitruma līmeni
Parāda pašreizējo vides
mitruma līmeni

Level

Kā uzstādīt

Lietošana

● Leteicams uzstādīt ierīci vietā, kur grīda ir stabila un līdzena un notiek laba
gaisa apmaiņa.
▶ Ja ierīci uzstāda, vērstu pret telpas vidusdaļu, var nodrošināt efektīvāku gaisa plūsmu.
• Vairāk nekā 1 m no griestiem
• Vairāk nekā 20 cm kreisajā un labajā pusē no sienas
• 30 cm priekšpusē
Vairāk nekā 1m

8BSOJOH

$BVUJPVT

Nenobloķējiet filtru
sānos

Vairāk nekā 20cm

Vairāk nekā 20cm

• Ja ierīce tiek pārvietota vai netiek ilgstoši lietota, izņemiet kontaktdakšu un izlejiet ūdeni no
ūdens tvertnes. (Tas var izraisīt ūdens izlīšanu un veicināt pelējuma un baktēriju vairošanos.)
8BSOJOH

$BVUJPVT • Nelietota, ja ierīce ir novietota slīpi. Tā rezultātā ierīce var nedarboties vai pārplūst

• Neuzstādiet tādā stāvoklī, kas var traucēt iesūkšanas vai izplūdes atveres darbību
• Uzstādīt vairāk nekā 2 m attālumā no AV avotiem, piemēram, TV vai radio.
(Atrodoties tuvāk, var rasties trokšņi.)
• Vietās, kur var rasties elektroviļņi, piemēram, skaļruņu un elektriskās plīts tuvumā, var būt traucēta
ūdens līmeņa sensora darbība un nav iespējams precīzi paredzēt ūdens papildināšanas laiku
• Neizmantojiet to vietās, kas pakļautas tiešai gaismas un karstuma iedarbībai.
Tas var izraisīt korpusa deformāciju vai krāsas zudumu
• Uzstādiet uz līdzenas virsmas. Ja ierīce ir uzstādīta uz slīpas virsmas, ūdens
devējs var darboties un ierīce var pārtraukt darboties.

● Izmantojiet telpās ar zemu mitruma līmeni.
▶ Ja vides mitrums ir augsts ierīces īpašību dēļ, mitruma līmeni var samazināt.
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Paziņojums Pirms lietošanas
Neievietojiet ūdens tvertnē ugunsnedrošus materiālus. Tas var izraisīt aizdegšanos.
8BSOJOH

$BVUJPVT

Kā papildināt ūdeni

● Katru

dienu nomainiet ūdeni pret tīru ūdeni.

① Atveriet ūdens tvertnes vāku un izņemiet
ūdens tvertni.

② Atveriet ūdens tvertnes vāku un ielejiet tajā
krāna ūdeni.
• Ūdens tvertnes nodalījuma atdalīšanas gadījumā
vispirms izņemiet ūdens tvertni.

0QFO
َρ

③ Aizveriet ūdens tvertnes vāku
• Pārliecinieties, ka aizverat vāku.

④ Aizveriet ūdens tvertnes vāku pēc tam, kad ūdens
tvertne ir ievietota ierīces korpusā
• Ievietojiet to tādā virzienā, kas parādīts uz
tvertnes roktura, un uzstādiet to no
priekšpuses, nostiprinot ūdens tvertnes
vāku

$MPTF

TF

8BSOJOH

$BVUJPVT
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• Izmantojiet krāna ūdeni, kura temperatūra nepārsniedz 40˚C.
• Neizmantojiet ūdeni, kurā ir ķimikālijas, netīru ūdeni, aromatizētājus vai tīrīšanas līdzekļus saturošu ūdeni.
• Tas var izraisīt deformēšanos un nepareizu darbību.

Tvaika mitrinātājs
● Tvaiki nav redzami.
• Tā kā tie ir dabīga veida tvaiki, kas rodas, nevārot ūdeni, tie nav redzami.

● Ventilatora radītā gaisa plūsma nav silta.
• Iztvaikošanas laikā iesūktais gaiss atdzesē gaisu, ventilatora radītā
gaisa plūsma nav silta. Atkarībā no telpas izmēra, gaiss var šķist vēss.

● Iespējams iestatīt ātru mitrināšanu.
• Ja ir iestatīta ātrā mitrināšana, mitrināšanu var iestatīt, izmantojot Hybrid (hibrīda) metodi.

● Atkarībā no temperatūras vai mitruma līmeņa, mitrumu var izmainīt.
• Augsta telpas mitruma vai zemas temperatūras gadījumā mitruma līmenis var mainīties.
• Darbinot manuālā režīmā, ja to darbina ilgāk nekā 2 stundas
vairāk nekā 70% mitruma apstākļos, mitruma līmeni var nomainīt
uz Weak režīmu. (Ja mitruma līmenis darbības laikā ir zemāks par
60%, to var atgriezt normālajā režīmā.)

Darbības sensors
● Atkarībā no vides mitruma līmeņa, tas var nostrādāt automātiski.

• Darbības laikā sensors var uzturēt optimālu mitruma līmeniiestatītajā režīmā, uztverot pašreizējo
vides mitruma līmeni
• Pat vienā telpā mitruma rādītāji var atšķirties atkarībā no temperatūras atšķirībām vai gaisa plūsmas.
• Sākotnējās darbības laikā mitruma uztveršana tuvākajā apkārtnē var aizņemt vairākas minūtes.

Telpas mitruma līmeņa attēlošana

● Parāda pašreizējo telpas mitruma līmeni
tuvākajā apkārtnē.

● Parāda pašreizējo mitruma līmeni
▪ Mitrumu

var parādīt ar korpusā iestrādāto mitruma sensoru.
- Mitruma līmenis var atšķirties atkarībā no vietas temperatūras
atšķirību un gaisa plūsmas dēļ.
- Tas var atšķirties no citiem mitrinātājiem.
- Īsi pēc iedarbināšanas to var ietekmēt temperatūra un mitrums
Tāpēc var paiet neilgs brīdis, līdz mitruma parādīšana ir stabilizēta.
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● Eco-Air funkcijas indikators
▪ Tā
 tiek automātiski aktivizēta gaisa attīrīšanai, ierīci IESLĒDZOT.
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Kā lietot

Lietošana

Darbības poga
{
h
z
p
s
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Power

Mode

Manual

Level

Lamp

Timer

● Levietojiet ūdens tvertni korpusā.
※Lai uzpildītu ūdens tvertni ar ūdeni, ir nepieciešamas aptuveni
40 sekundes; pēc tam tvertni ievieto korpusā. Ja tiek ieslēgta
iedarbināšanas poga, iepriekš neielejot ūdeni ūdens tvertnē, var
ieslēgties ūdens trūkuma displejs un ierīce nedarbosies.

4

50
6

%
%

●Ja

kontaktligzdā 220V strāvai ir ieslēgta kontaktdakša un tiek
nospiesta strāvas poga, izstrādājums darbojas ar skaņas signālu.

• Tiek saglabāts sākotnējais iestatījums [Manu režīms/Humidity-Turbo-Co].
• Pēc kontaktdakšas ievietošanas nodrošiniet tīru apkārtējo vidi atbilstoši darbības vajadzībām.

• Kad netiek lietots, atvienojiet kontaktdakšu no strāvas padeves.

"$7

{
220V - 230V

l

▶

Power

s
lTh { o s j t

Consideration Points

• Pilnībā izlejiet ūdeni no tvertnes, ja ierīce ilgstoši netiek lietota.
• Ja gaiss izplūdes atverē ir auksts vai ūdens līmenis tvertnē ir būtiski
pazemināts, to var konstatēt tādējādi, ka ūdens ir vēss vai tuvumā ir
augsts mitruma līmenis.

15

Kā lietot’
Notice
- Ja sākotnējais mitruma līmenis ir 30 % vai zemāks, izvēlieties ‘Turbo’, izmantojot
·
mitruma līmeņa pogu, un iestatiet ātrās mitrināšanas režīmā. Tādējādi tiks ātri
paaugstināts mitruma līmenis.

- Sākotnējais iestatījums ir Turbo.

● Nospiediet mitruma līmeņa pogu un kontrolējiet mitrumu
• Nospiediet mitrināšanas pogu, un var atkārtoti parādīt Low - Strong - Turbo

▶

Kā izmantot pogu ‘Mode’
● Nospiediet Mode pogu.
● To var izmantot, lai izvēlētos režīmus:
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Manual
t
Lai
uzturētu 55%
mitruma līmeni
var atkārtot
Turbo, High un Low mitrināšanas darbību
o
p
z
Mode

lTh
Manual
o
p visi LED
Izslēdzas
OFF un ieslēdzas
Sleep LED. Mitrināšana darbojas ‘Low’ režīmā.
Mode
t
Lai
uzturētuManual
mitruma līmeni,
kas piemērots mazuļiem, var atkārtot Low un
o
Mode
High mitrināšanas
darbību
Manual
lTh p
tmitruma
o
z
Manual
Lai
uzturētu normālu
līmeni, kasMode
paredzēts, lai novērstu saaukstēšanos un

p
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Mode ādu, var atkārtot Turbo, High un Low mitrināšanas darbību
lTh pasargātu
t
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Ja ierīcē nav ūdens, par to paziņo ar skaņas signālu

lTh
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Kā lietot
Kā izmantot funkciju ‘Timer’
Notice
- Laika programmēšanu var darbināt visos režīmos un mainīgā režīmā; Laika programmēšanu var atcelt.

● Leprogrammējiet vēlamo darbības laiku, nospiežot laika programmēšanas pogu
• Nospiediet pogu laika rezervēšanai [Co] → 1 → 2 → 3 → 4 → 5 → 6 → 7 → 8 → [Co] var būt vairākkārt parādīts.
• Ja ir iestatīts laiks, mitrināšanu pārtrauc automātiski, un var saglabāt gaidstāves režīmu ar ieslēgtu LED signāllampiņu.
• Ja trūkst ūdens, parāda ‘No Water’, vienlaikus atskanot skaņas signālam, un mitrināšana tiek pārtraukta.

▶

Kā lietot funkciju "Eco-Air"
● Tai
 nav nepieciešama atsevišķa iestatīšana.
▪ Ieslēdzot ierīci, tīrais gaiss tiek izvadīts automātiski.
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Mode

Desired
Humidity

Humidity

Use

Kā lietot režīmu 'Manual’
Consideration Points
·Ir iespējams pielāgot iekštelpu mitruma līmeni atbilstoši lietotāja vēlmēm.
·Sākotnējais mitruma iestatījums ir Co (continuous).
·Kad tiek piespiesta Manuālā režīma poga, ierīce automātiski pārslēdzas uz manuālo režīmu.

● Lai
 izmantotu šo režīmu, piespiediet Manual režīma pogu
▪ Piespiežot šo pogu, atkārtotā secībā tiek parādīts:
Co→40→45→50→55→60→65→70→75.

▶

※ Ja vēlamais mitruma līmenis ir zemāks par pašreizējo iekštelpu mitruma līmeni, mitrināšana tiks
pārtraukta. Piespiediet Manual režīma pogu, lai iestatītu augstāku līmeni nekā pašreizējais iekštelpu
mitruma līmenis.
※ Ja
 pašreizējais mitruma līmenis ir augstāks par vēlamo mitruma līmeni, mitrināšana tiks pārtraukta,
un pārmaiņus tiks rādīta pašreizējā mitruma līmeņa vērtība un vēlamā mitruma līmeņa vērtība.

● Vēlamais

mitruma līmenis, pamatojoties uz iekštelpu mitruma līmeni (%)
Iekštelpu
mitruma 38~42 43~47 48~52 53~57 58~62 63~67 68~72 73~77 78% or more
līmeni
Vēlamais
Co
40
45
50
55
60
65
70
75
mitruma
(Continuous)
līmenis
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Kā uzkopt
8BSOJOH

Lietošana

Neaizmirstiet atvienot kontaktdakšu.
※ Neaizmirstiet regulāri tīrīt ierīci. Ja piesārņojums ir būtisks, tas var pasliktināt
$BVUJPVT

ierīces darbību vai salauzt to, kā arī ierīce var izdalīt smakas

Ūdens tvertne (katru dienu)
● Pēc ūdens tvertnes vāka aizvēršanas 4 līdz 5 reizes pakratiet ūdens tvertni, kas piepildīta ar ūdeni.
• Nepievienojiet ķimikālijas.
• Bieži tīriet ierīci, ievietojot rokas ūdens tvertnē.

Korpuss (ja netīrs)
● Izslaukiet ierīci ar mīkstu drāniņu, kas samitrināta šķidrumā, kurā
izšķīdināts neitrāla virtuves tīrīšanas līdzekļa koncentrāts, un
izgriezta. Visbeidzot, izslaukiet ar sausu dvieli.

• Neizmantojiet benzolu, atšķaidītājus, sārmainus tīrīšanas
līdzekļus un pulverveida mazgāšanas līdzekļus, lai
novērstu deformēšanos un krāsas zudumu.

Filtrs
● Lai
 panāktu tīru mitrināšanu, ieteicams tīrīt vairāk nekā reizi nedēļā.
▪ Notīriet uz ECO filtra virsmas uzkrājušos netīrumus
ar tīrītāju vai mīkstu birsti
▪ Nemazgājiet ECO filtru ar ūdeni. Mazgājot ar
ūdeni, var tikt pasliktināta tā darbība
▪ Neizmantot, ja ir izņemts ECO filtrs

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

Lietošana

Ūdens tvertnes nodalījums ir jātīra divreiz nedēļā.
● Ja pēc lietošanas no ūdens tvertnes netiek izliets ūdens, tad mainās
ūdens krāsa un ūdens sāk smakot.
① Noņemiet ūdens tvertnes vāku.

② Noņemiet ūdens tvertnes vāku.

③ Izvelciet ūdens tvertni.
• Vispirms izvelciet ūdens tvertni un izņemiet ūdens tvertnes daļu
• Izvelkot ūdens tvertni, nespiediet uz tās
• Ja, izvelkot ūdens tvertni, spiedīsit uz tās, tas var

④ Izlejiet ūdens tvertnē esošo ūdeni.
• Pārliecinieties,

ka izlejat ūdeni pēc mitrināšanas filtra
un antibakteriālās bumbiņas izņemšanas

pārpludināt ūdeni ūdens tvertnē, kā rezultātā var rasties
elektrošoka, traumu un aizdegšanās risks

•

Nomazgājiet antibakteriālo bumbiņu zem tekoša ūdens.
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Kā uzkopt

⑥ Izmazgājiet ūdens tvertnes daļu ar mīkstu sūkli un salieciet to atpakaļ apgrieztā kārtībā.
▶Uzstādiet zemāk aprakstītajā kārtībā,
ja trūkst ūdens līmeņa sensors.

① Uzlieciet ūdens līmeņa sensoru uz izvirzījuma apakšmalas

⑦ Uzstādiet ūdens tvertnes
nodalījumu korpusā pēc tam,
kad ievietojat mitrināšanas filtru.
• Nosakiet ievietošanas virzienu, uzstādot mitrināšanas
filtru ūdens tvertnes nodalījumā
• Levietojiet ūdens tvertni korpusā, līdz atskan
klikšķis. (Ja tvertne nav pilnībā ievietota,
ierīce nedarbosies.)

• Pēc tam, kad ūdens tvertne ir ievietota pa priekšu,
to nevar uzstādīt.

21

② Ievietojiet ūdens līmeņa sensora asi ūdens tvertnes nodalījuma atverē
③ Ievietojiet ūdens līmeņa sensora asi pretējā pusē ūdens
tvertnes nodalījumam

⑧ Uzstādiet ūdens tvertni un ūdens tvertnes
vāku korpusā.

• Nosakiet ūdens tvertnes ievietošanas
virzienu un uzstādiet to.

Lietošana

Mainiet mitrināšanas filtru divas vai trīs reizes nedēļā
Notice
Atkarībā no ūdens kvalitātes ūdenī var izveidoties aļģu nogulsnes. Notīriet to nopietna
piesārņojuma gadījumā. Neizmantojiet benzolu, atšķaidītājus, sārmainus mazgāšanas
līdzekļus, pelējuma novēršanas līdzekļus un pulverveida mazgāšanas līdzekļus.

① Izjauciet mitrināšanas filtru.

② Ar mīkstu sūkli izslaukiet to pēc tam,
kad mitrināšanas filtrs ir izmērcēts
ūdenī

िρ
िρ

Unlock

[Kā tīrīt mitrināšanas filtru]

Ja traipu nevar nomazgāt, izmērcējiet tvertni 3 stundas remdenā
ūdenī (mazāk par 40°C temperatūrā), kurā izšķīdināts neitrāls
mazgāšanas līdzeklis, un kārtīgi izskalojiet ar tīru ūdeni. (Vārot
izstrādājumu vai mazgājot ar verdošu ūdeni, tas var deformēties.)
▶ Ja no tvaika filtra ir grūti notīrīt ūdens
nogulsnes, nomazgājiet filtru ar citronskābi.

• Iepildiet aptuveni 30 g (3 lielas karotes)
citronskābes traukā un samaisiet to ar
1,5 litriem silta ūdens

③ Samontējiet mitrināšanas filtru.
① Ievietojiet mitrināšanas filtru ass gropē

④ Pēc mitrināšanas filtra uzstādīšanas

ūdens tvertnes vākā ievietojiet korpusā
• Pārliecinieties, ka ievietojat ūdens tvertnes
nodalījumu un uzstādāt ūdens
②Uzstādiet mitrināšanas filtru un ūdens tvertnes nodalījumu.

lock

۠ť
۠ť

② Aizveriet filtru pēc pareizās
plāksnes ievietošanas asī
①Uzstādiet ūdens tvertni un tās vāku
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Ko darīt, ja, jūsuprāt, ir radusies?

Lietošana

▶Ja
 izskatās, ka radusies kļūme pat pēc pārbaudes veikšanas, pārtrauciet lietošanu, lai
novērstu negadījumu. Izņemiet kontaktdakšu un sazinieties ar klientu servisa centru.
▶ Nelabojiet to, jo izstrādājuma labošana mājās ir riskanta.

Gadījumi

Pārbaudiet šādi

Atsauce
Lapa

● Vai kontaktdakša ir ievietota kontaktligzdā?
● Vai ūdens tvertne aizmugurē ir pareizi uzstādīta?

Nedarbojas

→ Pārliecinieties, ka tā ir uzstādīta.
● Vai ir iedegusies lampiņa, kas brīdina par ūdens papildināšanu?
→ Pārliecinieties, ka ir uzstādīts ūdens tvertnes nodalījums aizmugurē.
→ Uzpildiet ūdens tvertni ar ūdeni.

15

● Vai ūdens tvertnē ir ūdens?
→ Uzpildiet ūdens tvertni ar ūdeni.

13

Deg lampiņa, kas
● Vai trūkst ūdens tvertnes nodalījums?
brīdina par
→ Ievietojiet ūdens tvertnes nodalījumu līdz galam.
ūdens
papildināšanu

Ūdens noplūde

Ūdens tvertne
iekšienē
notraipīta
ar pulveri
Skaņa, kas liecina par
darbību, pat ja
darbība ir apstādināta
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● Vai ir pienācīgi aizvērts ūdens tvertnes vāks?
→ Pārbaudiet ūdens tvertnes vāku.

13

● Vai korpuss ir sasvēries?
→ Izmantojiet ierīci uz līdzenas virsmas.

12

● Tas ir materiāls, kas uzkrājies no putekļiem vai cietām
daļiņām ilgstošas lietošanas rezultātā.

19~22

→ Neaizmirstiet periodiski tīrīt ierīci.
● Vai var dzirdēt šļakstus?
→ To rada ūdens tvertnē esošais ūdens. (tā nav kļūda)

● Vai ir aizvērts filtrs?
→ Atkarībā no kā ierīce tīrīta un lietota.
● Var konstatēt, ka mitruma līmenis ir zems, ja to izmanto
lielā telpā.

23

21

● Vai trūkst ūdens līmeņa sensors?
→ Uzstādiet ūdens līmeņa sensoru.

● Ja mitruma līmenis telpā ir augsts vai temperatūra ir zema,
var samazināties mitruma līmenis.

Zems mitruma
līmenis

21
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Izstrādājuma kalpošanas laika beigās neutilizējiet šo ierīci kopā ar parastiem sadzīves
atkritumiem, bet gan nogādājiet to elektrisku un elektronisku ierīču pārstrādes savākšanas
punktā.

Pirms izsūtīšanas no ražotāja ierīcei Clean Air Optima CA-803 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

