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Kasutusjuhend
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Clean Air Optima CA-807
220V - 230V
344W (kiirniisutamine) / 44W (loomulik niisutamine)
Auto, Sleep, Baby, Health
400ml/h (kiirniisutamine) / 200ml/h (loomulik niisutamine)
5 Liter

12h (kiirniisutamine) / 25h (loomulik niisutamine)

70m² / 175m³ / 750ft²

6.9kg
391 (laius) × 238 (pikkus) × 444 (kõrgus)

※ Võime mõõtmeid veidi muuta, kui see on toote jõudluse parandamiseks vajalik.
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Ohutusnõuded
● Järgige allolevaid juhiseid hoolikalt, sest vastasel juhul võib toote kasutamise tulemuseks olla
oht või kahju.
● Ohutusnõuded jagunevad olenevalt nende eiramisega kaasneva ohu suurusest ja laadist
järgmiselt.

Eiramise tulemuseks võib olla raske kehavigastus või surm.
Eiramise tulemuseks võib olla kerge kehavigastus või toote kahjustus.

See tingmärk juhib tähelepanu asjaoludele ja olukordadele, millega võib kaasneda oht.
See tingmärk tähistab keeldu.
See tingmärk tähistab nõuet.

Lahtivõtmine, remontimine ja modifitseerimine on
keelatud.

Enne elektrivõrguga ühendamist kontrollige, et
selle pinge oleks 220 V ja sagedus 60 Hz.

• Eiramise tulemuseks võib olla elektrilöök, kehavigastus või põleng.
• Remontimiseks pöörduge klienditeenindusse.

• Eiramise tulemuseks võib olla põleng või elektrilöök.

Puhastamise ajaks tõmmake pistik välja.
Pistikut ei tohi välja tõmmata ega sisse pista
märja käega.

Ärge sukeldage seadet vette ja ärge pritsige
seadmele vett.

• Eiramise tulemuseks võib olla põleng või elektrilöök.

• Eiramise tulemuseks võib olla elektrilöök või põleng.

Enne kasutamist

Ärge teisaldage töötavat õhukuivatit.
• Eiramise tulemuseks võib olla rike või elektrilöök.

Ärge sisestage väljund- ega sisendavasse võõrkehi,
näiteks sõrmi või metallesemeid.
• Eriti
 hoolikalt tuleb jälgida, et lapsed ei pistaks sõrmi
seadmesse, sest lapsed
võivad viga saada.

Ärge lubage väikelastel tootele läheneda, seda
puudutada ega sellega mängida.
• Eiramise tulemuseks võib olla elektrilöök või kehavigastus.

Ärge kasutage, kui toitekaabel või selle pistik on
kahjustatud või logiseb elektrivõrgu pistikupesas.
• Eiramise tulemuseks võib olla elektrilöök, lühis või põleng. Kui
toitekaabel on kahjustatud, viige seade tagasi poodi, kust selle
ostsite, või tootja klienditeenindusse, ja laske välja vahetada.

Ärge kahjustage, väntsutage, painutage järsult,
tõmmake ega sõlmige toitekaablit. Ärge asetage
ega riputage toitekaablile raskeid esemeid.
• Toitekaabli kahjustamise tulemuseks
võib olla põleng või elektrilöök.

Pistiku väljatõmbamisel ärge hoidke kaablist, vaid
hoidke pistikust endast. Enne toitepistiku
pistikupesasse sisestamist kontrollige, et see oleks
puhas.
tulemuseks võib olla elektrilöök
• Eiramise

või lühis ja põleng.

Asendage paagis olev vesi värske veega.
• Hoidke

veepaaki puhtana, puhastades seda iga päev
ja täites värske veega.
• Võite

kasutada kraanivett.
• Kui
 toodet ei puhastata, võivad seened ja
mitmesugused mikroorganismid selles paljuneda
ning halba lõhna tekitada.

Ärge hoidke toodet otsese päikesevalguse käes ega
soojusallika läheduses.
tulemuseks võib olla
• Eiramise

deformeerumine ja värvi
muutumine.

Ärge kasutage puhastamiseks lakibensiini ega
muud orgaanilist lahustit; ärge pritsige
putukatõrjevahendiga.
• Eiramise tulemuseks võib olla mõranemine,
elektrilöök või põleng.

Ärge valage nebulisaatorisse vett.
• Eiramise tulemuseks võib olla rike, kehavigastus, põleng
või elektrilöök.
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Ohutusnõuded

Kui toiteplokki satub vett, tõmmake pistik välja
ja võtke ühendust hooldusesindusega.
• Eiramise tulemuseks võib olla elektrilöök või põleng.

Ärge sisestage tootesse võõrkehasid, näiteks
metallesemeid.

Kui tootest tuleb müra, põlemislõhna või suitsu,
tõmmake toitepistik kohe välja ja pöörduge
hooldusesindusse.
• Eiramise tulemuseks võib olla
deformeerumine ja värvi
muutumine.

Ärge hingake tootest tulevat auru sisse.




ࠥ 
)3

Õvᅕ⪙
0/

0/

ᱥᬱ

0/

᪉⣮a



aప

v

᧞

≉⋉

༉ऽ

ᮁᦥ

ᯙŖḡ܆

eᩩ

᧞

⩥ᰍ 

• Eiramise tulemuseks võib olla elektrilöök ja kehavigastus.

Ärge paigaldage toodet märga või musta kohta ega
kohta, kuhu võib pritsida vett või vihma.

Ärge kasutage toodet harupistikuga, millesse on
ühendatud mitu elektriseadet.

• Eiramise tulemuseks võib olla elektrilöök või põleng.

• Eiramise tulemuseks võib olla rike või põleng.

Enne puhastamist tõmmake toitepistik välja; alustage
alles siis, kui ventilaator on seiskunud.

Ärge istuge ega nõjatuge seadmele.

• Eiramise tulemuseks võib olla elektrilöök ja kehavigastus.
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• Eiramise tulemuseks võib olla kahjustus.

Enne kasutamist

Ärge paigutage seadet akna või konditsioneeri
õhuvoolu. Ärge paigutage seadet kohta, kus sellest
väljuv aurujuga tabaks lage, seina, mööblieset
või elektroonikaseadet.
• Eiramise tulemuseks võib olla
niiskusanduri mittetöötamine.

Kui tootest tuleb müra, põlemislõhna või suitsu,
tõmmake toitepistik kohe välja ja
pöörduge hooldusesindusse.
• Eiramise tulemuseks võib olla deformeerumine ja värvi muutumine.

Kloor, happed ja
muud kemikaalid.
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Ärge kasutage toodet, kui ruumis tehakse
suitsu või auruga kahjuritõrjet.
• Kahjulikud ained võivad tootesse koguneda ja hiljem väljundavast
ruumi paiskuda.

Kui kavas on seadet pikemat aega mitte kasutada,
tõmmake toitepistik välja ja tühjendage seade,
sh veepaak veest.
• Eiramise tulemuseks võib olla elektrilöök või põleng.
• Eiramise tulemuseks võib olla hallituse.
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• Ärge käitage, kui niisutusfilter, ECO-filter, veepaak või
kattepaneel on eemaldatud. Eiramise
tulemuseks võib olla rike.
ࠥ 

• Eiramise tulemuseks võib olla põleng.



Pärast puhastamist pange osad kindlasti õigesti
kokku. (Juhiseid leiate lehekülgedelt 19–22.)

⩥ᰍ 

Ärge pange toote lähedusse kergestisüttivaid materjale,
süüdatud sigaretti, lõhnaküünlaid ega muud sellist.

Ärge katke toodet.
• Eiramise tulemuseks võib olla kehavigastus, elektrilöök või rike.

Paigaldage toode tugevale horisontaalsele
aluspinnale.
• Eiramise tulemuseks võib olla toote mahakukkumine või vee lekkimine.
Toote mahakukkumisel võib vesi välja voolata ja tulemuseks
võib olla põleng või elektrilöök.
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Ohutusnõuded

Ärge kasutage kahjustatud veepaaki.
• Sel juhul võib vesi veepaagist välja ning toote sisemusse
voolata, põhjustades elektrilöögi või rikke.

Ärge jooge seadmesse, sh veepaaki kogunenud
vett.
• See vesi võib olla saastunud ja tervisele kahjulik.

Ärge kasutage tugevat magnetvälja tekitavate
seadmete, näiteks mikrolaineahju või teleri
läheduses.

• See
 võib häirida anduri tööd.

Kui kavas on toodet pikemat aega mitte
kasutada, tühjendage veepaak.
• Eiramise tulemuseks võib olla hallituse ja muude
mikroorganismide vohamine.

Dry the water drop
inside completely.
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Toodet ei tohi kasutada nii, et filtriga külg on
vastu seina.
• Kui õhuvooluks ei ole piisavalt ruumi, võib tulemuseks olla
ülekoormus ja põleng.

Ärge blokeerige väljundava.
• Väljundava ei tohi katta, näiteks kardina või rätikuga. Eiramise
tulemuseks võib olla rike.

Vaadake, et toode ei kukuks maha.
• Kui toode kukub maha, tõmmake toitepistik välja ja ärge
kasutage toodet enne, kui see on korralikult kuivanud.

Ärge liigutage seadet toitekaablist tõmmates.
• Eiramise tulemuseks võib olla elektrilöök või põleng.

Enne kasutamist

Kui vesi satub seadme elektrilisse osasse, ei tohi
seadet sisse lülitada enne põhjalikku kuivamist.
• Eiramise

tulemuseks võib olla elektrilöök või põleng.

Külmumisohu korral tühjendage veest.
• Külmumisohu

korral tühjendage seade, sh veepaak täielikult
veest. Külmumine võib toote rikkuda.

Completely dry!

Enne seadme teisaldamist tühjendage see,
sh veepaak, täielikult veest.
• Kui teisaldamise ajal on seadmes vett, võib vesi välja loksuda.

Ärge tühjendage seadet veest seadet
kallutades; võtke veepaak välja ja
tühjendage see mujal.
• Seadmesse sattunud vesi võib põhjustada rikke.

Ärge asetage seadmele magneteid ega metallesemeid.
tulemuseks võib olla rike.
• Eiramise


Puhastage seadet korrapäraselt.
puhastamiseks jaotises „Puhastamine” olevaid juhiseid.
• Järgige

(Juhised leiate lehekülgedelt 19–22.)
• Tugeval saastumisel võib tekkida hallitus ja ebameeldiv lõhn ning
niisutusvõimsus võib väheneda.
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Kasutage puhast kraanivett temperatuuriga kuni 40 °C;
ärge lisage veele soola, puhastusvahendeid ega muid
lisandeid.
• Üle 40 °C vesi võib toote rikkuda.

Ärge kasutage toodet mittesihtotstarbeliselt, näiteks
äriliselt, kunstiväärtuste säilitamiseks või teaduslikul
otstarbel.
• Tulemused

ei pruugi vastata ootustele.
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Osade nimed ja otstarbed
Esipaneeli osade ja sisemiste osade nimed
Väljundava

• Siit
 väljub aur.

Juhtpaneel

• Lugege juhtpaneeli
kirjeldust leheküljelt 11.

• Lugege juhtpaneeli
kirjeldust leheküljelt 11.

Vaateaken








Õhuniiskuse
näit



Veepaak

• Siia
 tohib valada ainult vett.

• Vaateaken toote veepaaki.

Veepaagi kork
Niisutusfilter

• Selle pind on kaetud hüdrofiilse
antibakteriaalse materjaliga, mis
takistab mikroobide paljunemist vees
ja kõrvaldab veest saasteained, enne
kui see aurustatakse.

Nano-Zilver Filter

• Takistab mikroobide

• Sulgege

see, et vesi ei loksuks välja.

Sisendava
• Ümbritseva õhu
sisseimemiseks.

paljunemist vees.

Eco-Air Plus Filter
•Filter,

mis puhastab sisendõhu
lõhnadest ja saasteainetest

Sisendava kate

• Filtrit

kaitsev kate.

(Ärge sisestage siia võõrkehi.)

Veepaagi koost

• Niisutusfilter

täitub veega. Veepaagi koost
on võimalik seadmest eraldada ja välja
võtta, et see avada.

Kasutamine

Juhtpaneel
Kiirniisutamisnupp
ON: kiirniisutamine
OFF: loomulik niisutamine

Mode nupp

Selle nupuga saab valida režiimide Sleep →Baby →
Auto →Health.

Timer nupp
Selle nupuga saab seadme tööd ajastada.

Humidity nupp

Power nupp

Sellega saab toote sisse või
välja lülitada.

Selle nupuga saab valida režiimide
Low - High - Turbo.

Fresh Zone
(45~60%)

Dry Zone
(30~45%)



Õhuniiskuse näidik











Wet Zone
(Over 60%)



Sinine
Värske tsoon
(45~60%)
Oranž
Kuiv tsoon
(30~45%)



Vee lõppemise indikaator
Vee lõppemisel see süttib ja
kõlab helisignaal.










Valge
Niiske tsoon
(Over 60%)



Praeguse õhuniiskuse
näit
Näitab praegust õhuniiskust.
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How to install
● Soovitame paigaldada seadme tugevale aluspinnale kohta, kus õhk saab vabalt
liikuda.
▶ Soovitame paigaldada seadme nii, et esikülg oleks suunatud ruumi keskele, sest nii tekib parem õhuvool.
• Üle 1 m laest
• Vasakul ja paremal üle 20 cm seinast
• Ees 30 cm
Üle 1m

Ärge blokeerige
küljel olevat
filtrit.









Üle 20cm

Üle 20cm

• Kui kavas on seadet pikemat aega mitte kasutada, tõmmake toitepistik välja ja tühjendage veepaak veest. (Vastasel juhul
võib veepaak lekkida ja selles võivad kasvama hakata mitmesugused mikroorganismid.)
• Ärge kasutage seadet viltuses asendis. Seade ei pruugi töötada õigesti või võib lekkida.
• Ärge paigaldage seadet kohta, kus sisend- või väljundava võib saada kaetud.
• Ärge paigaldage AV-seadmetele, näiteks telerile või raadiole lähemale kui 2 m. (Lähemal võib seade müra tekitada.)
• Tugeva elektromagnetvälja allikate, näiteks kõlarite või mikrolaineahju lähedal ei pruugi veetaseme andur õigesti
töötada, mistõttu vee lõppemisele jäänud aega võidakse kuvada valesti.
• Ärge kasutage otsese päikesevalguse käes ega soojusallika läheduses. Seadme korpus võib deformeeruda ja selle
värv võib muutuda.
• Paigaldage seade horisontaalsele pinnale. Kaldpinnale paigaldamisel ei pruugi veetaseme andur töötada ja toode
võib rikki minna.

● Kasutage madala õhuniiskusega ruumis.
▶ Kui seadme läheduses on õhuniiskus mingil põhjusel kõrge, võib seadme niisutusvõimsus väheneda.
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Ettevaatusabinõud enne kasutamist

Kasutamine

vÄrge valage veepaaki põlevvedelikke. Need võivad süttida.


● Asendage paaki jäänud vesi iga päev värske veega.

















Vee lisamine





① Avage veepaagi kattepaneel ja eemaldage veepaak. ② Avage veepaagi kork ja täitke paak kraaniveega.

• Veepaagi koostu lahtivõtmiseks eemaldage see esmalt
seadmest.
Opening
Opening





































③ Sulgege veepaagi kork.

④ Pange paak tagasi seadmesse ja sulgege kattepaneel.

• Sulgege kork tihedalt.

Close

Be careful in the
direction of the
insertion.

sulgege veepaagi kattepaneel.

Be careful in the
direction of the
Be careful in the
insertion.
direction of the


Close









insertion.







Close

• Sisestage paak käepidemel kujutatud suunas ja seejärel

Be careful in the
direction of the
insertion.



























































• Kasutage kraanivett temperatuuriga alla 40 ˚C.
• Ärge kasutage saastunud vett ega kemikaale, lõhnaaineid või puhastusaineid sisaldavat vett.
• Tulemuseks võib olla deformeerumine ja rike.
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Märkus
Aurutaja
● Aur on nähtamatu.

• Kuna

aurustumine toimub loomulikul viisil vett keetmata, ei ole aur nähtav.

● Ventilaatorist tulev õhk ei ole soe.

vee aurustumisel õhk jahtub, ei ole ventilaatorist tulev õhk soe ja võib olenevalt
• Kuna

ruumi suurusest tunduda isegi külm.

● Võimalik on kiirniisutamine.







• Kui
 vaja on kiirniisutamist, võib valida hübriidaurustamisrežiimi.



● Niisutamisvõimsus muutub automaatselt olenevalt õhutemperatuurist
või õhuniiskuse tasemest.
• Kui
 siseõhu temperatuur on madal või õhuniiskus on kõrge, muutub niisutamisvõimsus
automaatselt.
• Kui
 seade töötab käsitsirežiimis üle 2 tunni õhuniiskusel üle 70%, lülitub seade
režiimi Low (Madal). (Kui õhuniiskus langeb alla 60%, siis eelnev režiim taastub.)

Andurjuhtimine
● Seade võib töötada automaatselt, mõõtes ümbritseva õhu niiskustaset.
• Seadmel on õhuniiskuse andur, mille näidu ja seadistatud režiimi põhjal säilitab seade optimaalset õhuniiskust.
• Õhuniiskuse näit võib ruumi piires erineda olenevalt temperatuurierinevustest ja õhuvooludest.
• Käivitamise järel kulub seadmel ümbruse õhuniiskuse tuvastamiseks mitu minutit.

Ruumi õhuniiskuse kuvamine

● Seade

kuvab lähiümbruse õhus
tuvastatud õhuniiskuse taset.

● Seade kuvab niiskusanduriga tuvastatud õhuniiskuse taset kolme värviga.
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oleva õhuniiskuse anduri näitudele vastavad järgmised värvid: oranž vastab
• Seadmes

kuivale, sinine parajalt niiskele ja valge liigniiskele õhule.
- Õhuniiskus võib ruumi piires muutuda olenevalt temperatuurist ja
õhuvooludest.
- Näit võib erineda teiste õhuniisutajate näitudest.
- Temperatuuri ja õhuniiskuse näidud võivad mõnda ega pärast sisselülitamist
muutuda. Seetõttu kulub õhuniiskuse näidu stabiliseerumiseks veidi aega.



Kasutamine

Kasutamine

Juhtpaneel

● Sisestage veepaak seadmesse.


veepaagi seadmesse sisestamist kulub veepaagi veega
※Pärast
täitmiseks ligikaudu 40 sekundit. Kui vajutate
toitenuppu tühja veepaagiga, siis seade ei käivitu.

40%

50%
60%

30%

70%

40%

50%
60%

30%

70%

●Kui
 toitepistik on sisestatud 220 V pistikupessa ja vajutatakse
toitenuppu, siis toode käivitub ja kõlab meloodia.

• Vaikeseadistus on [Manual/Turbo/Co].
• Pärast seadme sisselülitamist seadistage seade juhtpaneelil.
• Kui seadet ei ole kavas kasutada, tõmmake toitepistik välja.

220V - 230V

Notice
• Kui kavas on seadet pikemat aega mitte kasutada, tühjendage paak veest.
• Kui tunnete, et väljundava on külm või vee kogus paagis on oluliselt vähenenud, tunnete
seda tingimusel, et vesi on külm või ümbritsev õhk on niiske. Kiirniisutamise režiimil on
niisutusvõimsus kuni kaks korda suurem.

15

Kasutamine
Niisutusvõimsuse nupp
Notice
- Kui ruumi õhuniiskus on alguses alla 30%, valige niisutusvõimsuse nupuga kiirniisutusrežiim Turbo. Nii
suureneb ruumi õhuniiskus kiiresti.
- Turbo on ka vaikeseade.

● Niisutusvõimsuse

valimine nupuga Level (Tase).

• Niisutusvõimsuse nuppu korduvalt vajutades saate järjest aktiveerida režiimid Low - High - Turbo.

▶

Nupu Mode (Režiim) kasutamine
● Vajutage nuppu Mode (Režiim).
● See
 vahetab järjest režiime Sleep - Infant - Auto - Health - Manual.
• Nuppu [Humidity][Mode] vajutades saate naasta käsitsirežiimi.

● Kui
 tegelik õhuniiskus on seadistatud tasemest kõrgem, võib õhu niisutamine lõppeda ja
ventilaator võib lülituda režiimi Low.

1. Režiim Sleep

Selles režiimis töötab seade vaikselt, et mitte und häirida.
※Kõik LED-id peale LED-i Sleep (Uni) kustuvad. Niisutamisvõimsuseks on Low.
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Kasutamine

2. Režiim Infant

• Seade vaheldab niisutamisvõimsusi Low ja High, et hoida õhuniiskust imikule sobival tasemel 66%.

3. Režiim Auto

• Seade vaheldab niisutamisvõimsusi Turbo, High ja Low, et hoida õhuniiskust tasemel 55%.

4. Režiim Health

• Seade vaheldab niisutamisvõimsusi Turbo, Low ja High, et hoida õhuniiskust tasemel, mis on
optimaalne külmetushaiguste ärahoidmiseks ja naha kaitsmiseks.
• Õhuniiskuse sihttase võib muutuda olenevalt õhu temperatuurist.
• Temperatuurivahemikus 10–40 °C võib õhuniiskus muutuda vahemikus 50–70%.

Kiirniisutamise kasutamine (Warm)
● Kui
 soovite õhku kiiresti niisutada, vajutage nuppu Warm.
• See aitab õhku kiiresti puhastada ja suurendab niisutamisvõimsust
kaks korda.
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Kasutamine
Timer kasutamine
Notice
- Taimerit saab kasutada kõigis režiimides; režiimi muutmisel taimer tühistatakse.

● Seadistage

seadme väljalülitumiseni jääv aeg, vajutades nuppu Timer (Taimer) korduvalt.
• Taimeri nupu korduval vajutamisel vahelduvad seaded [Co 1 → 2 → 3 → 4 → 5 → 6 → 7 → 8 → Co] järjest.
• Kui seadistatud aeg saab täis, lõpeb niisutamine automaatselt ja seade läheb ooterežiimi, milles põleb ainult toite LED.
• Kui vesi saab otsa, siis süttib vee lõppemise indikaator, kõlab meloodia ja niisutamine lõpeb.

▶

Praeguse õhuniiskuse näit
• Juhtpaneelil süttib tuvastatud õhuniiskuse tasemele vastav LED.
• Õhuniiskuse näit ilmub ka õhuniiskuse näidikul.

Juhtpaneel

- 40% kuvatakse, kui õhuniiskus on alla 49%.
- 50% kuvatakse, kui õhuniiskus on 50–59%.
- 60% kuvatakse, kui õhuniiskus on 60–69%.
- 70% kuvatakse, kui õhuniiskus on rohkem kui 70%.

- LED-ribad süttivad järgmiste tasemete kaupa

Õhuniiskuse
näidik
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30% vahemik
30%~33%
34%~36%
37%~39%

40% vahemik
40%~43%
44%~46%
47%~49%

50% vahemik
50%~53%
54%~56%
57%~59%

60% vahemik
60%~63%
64%~66%
67%~69%

Puhastamine

Kasutamine

Tõmmake kindlasti toitepistik välja.
※ Puhastage korrapäraselt. Kui seade on tugevalt saastunud, võib seadme jõudlus
väheneda, seadmest võib erituda halba lõhna ja seade võib rikki minna.

Veepaak (iga päev)
● Täitke

veepaak veega, sulgege kork ja raputage 4–5 korda.
• Ärge lisage kemikaale.
• Puhastage veepaagi sisemust sageli mehaaniliselt.

Seade ise (kui see on saastunud)
● Pühkige

seadet pehme lapiga, mida on veidi niisutatud veega, millele on lisatud tilk
nõudepesuvahendit. Lõpuks pühkige kuivaFilter
rätikuga.







kasutage lakibensiini ega muid orgaanilisi lahusteid,
• Ärge

aluselisi puhastusvahendeid ega küürimispulbreid; vastasel juhul võib
seade deformeeruda ja värvi muuta.



ECO-Air Plus filter
● Soovitame puhastada vähemalt kord nädalas, et niisutatud õhk oleks
võimalikult puhas.
• Eemaldage mustus ECO-filtri pinnalt pintsli või pehme harjaga.
• Ärge peske ECO-filtrit veega. Veega puhastamisel selle efektiivsus
väheneb.
• Ärge kasutage seadet, mille ECO-filter on eemaldatud.

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

Filter
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Puhastamine
Puhastage veepaagi koostu kaks korda nädalas.
● Kui
 te ei tühjenda veepaaki pärast kasutamist veest, siis ajapikku vesi rikneb
ja hakkab haisema.
① Eemaldage veepaagi kattepaneel.

② Eemaldage veepaagi kattepaneel.

























































③ Tõmmake veepaak välja.


• Tõmmake veepaagi koost otse välja.
• Ärge kallutage väljatõmbamisel veepaagi koostu.
• Kui kallutate veepaagi koostu, võib vesi veepaagi koostust
välja voolata ning põhjustada seadmesse sattudes rikke,
mille tulemuseks võib olla elektrilöök, kehavigastus või
põleng.








④ Tõmmake välja niisutusfilter ja
antibakteriaalne kuul.

• Kui niiskusfilter on saastunud, puhastage seda,
järgides juhiseid leheküljel 22.

⑤ Tühjendage veepaak.
• Enne veepaagi tühjendamist kontrollige, et
niisutusfilter ja antibakteriaalne kuul oleksid
eemaldatud.

• Peske

antibakteriaalset kuuli jooksva vee all.
20

Kasutamine

⑥ Peske veepaagi koostu pehme käsnaga ja

pange see vastupidises järjestuses kokku.
• Raskestieemaldatava mustuse korral leotage veepaaki 3 tundi
leiges (alla 40 °C) vees, milles on lahustatud tilk
nõudepesuvahendit, ja loputage põhjalikult puhta veega.

▶Kui
 veetaseme andur on puudu,
paigaldage see alltoodud järjestuses.

① Asetage veetaseme andur eendi põhja.
② Sisestage

veetaseme anduri telg veepaagi koostus olevasse avasse.
③ Sisestage veetaseme anduri telg veepaagi koostu vastasküljel
olevasse avasse.

⑦ Paigaldage niisutusfilter ja seejärel
paigaldage veepaagi koost
seadmesse.

⑧ Paigaldage veepaak ja veepaagi kattepaneel

• Jälgige niisutusfiltri veepaagi koostu paigaldamisel sisestussuunda.
• Sisestage veepaagi koost seadmesse, kuni kuulete klõpsu.
(Osalisel sisestamisel seade ei tööta.)
• Kui veepaak sisestatakse enne, ei saa seda paigaldada

seadmesse.
• Paigaldage veepaak, jälgides sisestussuunda.
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Vahetage niisutusfiltrit 2–3 korda nädalas
Notice
Olenevalt vee kvaliteedist võib seadmes tekkida vetikakasv. Tõsise saastumise korral puhastage see.
Ärge kasutage bensiini ega muud orgaanilist lahustit, aluselist puhastusvahendist,
hallitustõrjevahendit ega küürimispulbrit.
※ Lugege niisutusfiltri veepaagist eemaldamise kohta lehekülge 19.

① Võtke niisutusfilter lahti.

② Leotage niisutusfiltrit vees ja
pühkige pehme käsnaga
puhtaks.

Open
Open

[Niisutusfiltri puhastamine]

Raskestieemaldatava mustuse korral leotage veepaaki 3 tundi
leiges (alla 40 °C) vees, milles on lahustatud tilk
nõudepesuvahendit, ja loputage põhjalikult puhta veega.
(Keetmisel või keeva veega pesemisel võib toode deformeeruda.)
▶ Kui niisutusfiltris on raskestieemaldatav katlakivi, võite
pesta seda sidrunhappega.
• Lahustage 1,5 l soojas vees 30 g
(3 supilusikatäit) sidrunhapet

④ Pärast niisutusfiltri veevanni

① Paigaldage niisutusfilter õiges asendis teljele.



paigaldamist sisestage veevann
seadmesse.
• Veevanni koost tuleb kindlasti paigaldada enne veepaagi
paigaldamist.


②Paigaldage niisutusfilter ja veepaagi koost.

Close
Close


















② Sulgege filter pärast õige plaadi
teljele panemist.
① Paigaldage veepaak ja veepaagi kattepaneel.
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③ Pange niisutusfilter kokku.



Mida teha, kui kahtlustate riket?

Kasutamine

► Kui arvate ka pärast allnimetatud kontrolltoimingute tegemist, et tegu on rikkega, siis
ärge kasutage enam seadet, kuna see võib olla ohtlik. Tõmmake pistik välja ja võtke
ühendust klienditeenindusega.
► Ärge üritage seadet kodus remontida, sest see on ohtlik
Sümptomid

Kontrolltoimingud

Vt
lk

● Kas pistik on sisestatud elektrivõrgu pistikupessa?

Ei tööta

Süttib vee
lõppemise tuli

Vesi lekib

Veepaagis on
puru

● Kas veepaagi koost on korralikult paigaldatud?
→ Paigaldage see.

21P

● Kas vee lõppemise tuli põleb?
→ Paigaldage kindlasti veepaagi koost.
→ Täitke veepaak veega.

15P

● Kas veepaagis on vett?
→ Täitke veepaak veega.

13P

● Kas veepaagi koost puudub?
→ Paigaldage veepaagi koost lõpuni.

21P

● Kas veetaseme andur on puudu?
→ Paigaldage veetaseme andur.

21P

● Kas veepaagi kork on korralikult suletud?
→ Kontrollige veepaagi korki.

13P

● Kas seade on kaldus?
→ Pange seade horisontaalsele pinnale.

12P

● Pikaajalisel kasutamisel võib veepaaki koguneda mustust
ja katlakivi.

19~22P

→ Puhastage seda korrapäraselt.

Seadmest kõlab
helisid ka pärast
väljalülitamist

● Kas kuulete mulinat?

→ See kostab veega täituvast veepaagist.
(Tegu ei ole rikkega.)
● Kui ruumi õhuniiskus on kõrge või temperatuur madal,
võib seade niisutusvõimsust vähendada.

Väike
niisutusvõimsus

● Kas õhufilter on ummistunud?
→ Puhastage

filtrit ja taaskäivitage seade.

14P
19P

● Suures ruumis kasutamisel võib tunduda, et niisutusvõimsus
on väike.
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Seadme kasutustsükli lõpus ei tohi seda visata olmeprügi hulka, vaid see tuleb viia
elektroonikaromusid vastu võtvasse jäätmejaama.

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-807 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 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

