Airwasher

2in1: Air purifying &
Air humidifying
CA-807
Прирачник за корисници
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Спецификации за производот
Име на производ
Номинален напон и фреквенција
Номинална потрошувачка на енергија
Режим
Влажност
Волумен на резервоарот за вода
Постојано навлажнување
Каде се поставува
Тежина
Димензии (mm)

Clean Air Optima CA-807
220V - 230V
344W (брзо навлажнување) / 44W (природно навлажнување)
Auto, Sleep, Baby, Health
400ml/h (брзо навлажнување) / 200ml/h (природно навлажнување)
5 Liter

12h (брзо навлажнување) / 25h (природно навлажнување)

70m² / 175m³ / 750ft²

6.9kg
391(ширина) x 238 (должина) x 444 (висина)

※ Можни се мали промени во димензиите со цел подобрување на изведбата на производот.
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Ознаки за безбедноста
● Погрижете се да ги следите упатствата подолу, бидејќи преку точното користење на
производите спречувате неочекувани ризици или оштетувања.
● Ознаките

во врска со безбедноста ги поделивме на следниов начин со земање предвид на
големината на очекуваниот ризик во случај на погрешна монтажа и големината на
оштетувањето, како и итноста на ризикот.
Во случај на сериозна повреда или смрт предизвикана поради невнимание во поглед
на напомената.
Во случај на мала повреда или оштетени производи предизвикани од прекршување на
напомената.
Овој сликовен симбол служи за посочување кон факти поврзани со некаква опасност.
Овој сликовен симбол означува забрана.
Овој сликовен симбол укажува на задолжителна усогласеност.

Не расклопувајте го, не поправајте го и не
реновирајте го уредот.
• Абнормалното работење може да предизвика електричен
удар, повреда и пожар.
• Консултирајте се со сервисен центар за поправки.

Извлечете го приклучокот кога го чистите уредот.
Не извлекувајте го или не ставајте го приклучокот
со влажни раце.
• Во спротивно, може да предизвикате пожар и електричен удар.

Поврзете го напојувањето откако ќе откриете
дали напонот на производот е само за 220 V
и 60 Hz.
• Во спротивно, може да предизвикате пожар и електричен удар.

Не потопувајте ја главната рамка во вода или не
прскајте вода врз главната рамка.
• Може да предизвикате електричен удар и пожар.

Пред употреба

Немојте да го поместувате овлажнувачот додека
го употребувате.

Не користете го ако електричниот кабел или
приклучокот за струја се оштетени или
штекерот не е прицврстен.

• Може да предизвикате грешки во
работата или електричен удар.

• Може да предизвикате електричен удар, краток спој и пожар.
Во случај на оштетен кабел за напојување, обратете се во
продавницата каде што сте го купиле уредот и во центарот за
кориснички услуги каде што ќе ви го заменат со друг производ.

Не ставајте страни предмети во дренажниот отвор
или во отворот за вшмукување, како прстите или
метални предмети.

Не оштетувајте го, не обработувајте го, не виткајте
го на сила, не влечете го, не извиткувајте го или не
заврзувајте го кабелот никаде. Не ставајте тешки
предмети врз кабелот.

• Особено

внимавајте децата да не ги стават прстите таму
бидејќи може да се повредат.

Не дозволувајте мали деца да му се доближуваат,
да го допираат или да ракуваат со производот.
• Може да предизвикаат прекин на напојувањето или
може да се повредат.

Заменете ја водата од резервоарот со нова.

• Одржувајте

го резервоарот за вода чист со секојдневно
чистење и ставајте вода од чешма.
• Можете

да користите вода од чешма.
• Ако
 го користите производот без да го исчистите,
може да се создаде лош мирис поради габи
или разни бактерии што може да се создадат
во него

Не чувајте го производот на место каде што можат
да биде изложен на директни сончеви зраци или
каде што е изложен на грејачи.
• Може

да предизвикате

• Оштетениот кабел може да предизвика
пожар и електричен шок.

Кога го извлекувате приклучокот, не влечете го
кабелот и погрижете се да го извлечете
приклучокот откако ќе го фатите за предниот
дел. Користете го откако ќе го исчистите од
нечистотии или страни предмети.

• Во спротивно, може да предизвикате
електричен удар, краток спој или
пожар.

Не чистете го со бензен и разредувач или не
прскајте го со пестициди.

• Може да предизвикате пукнатини, електричен удар и пожар.

Не ставајте вода во создавачот на магла.
• Може да предизвикате грешки во работата или повреди,
пожар и електричен удар.

оштетување поради
деформитет и промена на
бојата.
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Ознаки за безбедноста

Кога ќе се истури вода врз делот за напојување,
извлечете го приклучокот и стапете во контакт со
сервисниот центар.

Кога од производот излегува бучава, мирис и чад,
веднаш прекинете го напојувањето со струја и
стапете во контакт со сервисниот центар.

• Може да предизвикате електричен удар и пожар.

• Во спротивно, може да се
предизвика деформитет или
промена на бојата.

Не ставајте страни предмети во производот,
како што е метал.

Не впивајте ја влажноста директно од производот.
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• Може да предизвикате електричен удар и повреда.

Не монтирајте го производот на место коешто е
влажно, нечисто и каде што може да се изложи
на вода или дожд.
• Може да предизвикате електричен удар и пожар

Кога сакате да го чистете, прекинете го
напојувањето и исчистете го откако
вентилаторот ќе застане.
• Може да предизвикате електричен удар и повреда.
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Не користете го кога се приклучени други
производи истовремено во истиот штекер.
• Може да предизвикате грешки во работата и пожар.

Немојте да седите или да се потпирате врз рамката
на куќиштето.
• Може да ја оштетите.

Пред употреба

Не употребувајте го на место каде што дува ветер од
прозорец или каде што дува клима уред. Избегнете
места каде што влажноста создавана од производот
може да дојде во директен контакт со таванот,
ѕидовите, мебелот и електронските уреди.
• Може да предизвикате дефект
на сензорот за влажност.

Кога од производот излегува бучава, мирис и чад,
веднаш прекинете го напојувањето со струја и
стапете во контакт со сервисниот центар.
• Во спротивно, може да предизвикате деформитет или промена
на бојата.

Хлор, тип на киселини
и друго

Не користете го производот кога се пуши внатре
или се испушта поинаков чад.
• Насобраниот материјал во производот може да се испушти во
воздухот низ излезниот отвор, при што може да предизвика
штети по здравјето.

Кога не се користи подолго време, извлечете го
приклучокот од штекер и истурете ја водата што
се содржи во производот, односно во резервоарот
за вода.
• Може да предизвикате електричен
удар и пожар.
• Може да се намножат габи
или разни бактерии.
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• Не
 користете го без филтерот за влажност,
ECO-филтерот, резервоарот за вода
и капакот. Може да предизвикате
грешки во работата.

0/

• Може да предизвикате пожар.

Погрижете се да ги вратите деловите на
првобитното место по чистењето.
(Погледнете од 19 до 22 страница)

ᱥᬱ

Не ставајте горилници, запалени цигари и темјан
во близина на производот.

Не ставајте предмети врз производот.
• Може да предизвикате повреди, електричен удар и грешки
во работата.

Инсталирајте го производот на под кој е
цврст и рамен.
• Во
 спротивно, може да предизвика паѓање на производот или
истурање на водата. Ако падне производот, може да се
прелее водата во внатрешноста
и да предизвикате
пожар или електричен удар.

7

Ознаки за безбедноста

Не користете оштетен резервоар за вода.
• Може да предизвикате да се истури водата од производот или
да претече од резервоарот, што може да предизвика
електричен удар и грешки во работата.

Не пијте ја водата што останала во производот,
односно во резервоарот за вода.
• Нејзиниот квалитет може да е влошен и да дојде до некаков
несреќен случај.

Не користете го во близина на место каде што
магнетното поле е силно, како во близина на
микробранова печка или ТВ.

• Ако собата не е добро проветрувана, може да дојде до пожар.

Не блокирајте го отворот за дренажа.
• Не блокирајте го отворот за дренажа со завеса или
крпа. Може да предизвикате грешки во работата.

Не дозволувајте рамката на куќиштето да паѓа во
вода.

• Може

да предизвика дефект на сензорот.

• Извлечете го приклучокот од производот што паднал во вода
и добро исушете го.

Кога производот не се користи, не чувајте го долго
време со вода во резервоарот.

Не поместувајте го производот со влечење
за кабелот за напојување,

• Може да се намножат габи или разни бактерии.

• Може

да предизвикате електричен удар и пожар.

Dry the water drop
inside completely.
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Кога го користите производот, не користете го со
страната со филтер што треба да биде насочена
кон ѕидот.

Пред употреба

Користете го откако целосно ќе се исуши
истурената вода врз напојувањето.
• Може

да предизвикате електричен удар и пожар.

Испуштете ја водата за да не замрзне.
• Кога
 може да замрзне, испуштете ја водата од производот, односно
резервоарот за вода. Ако производот замрзне, може да дојде
до грешки при функционирањето.

Completely dry!

Исфрлете ја водата што останува во производот
додека го преместувате, односно во резервоарот
за вода.
• Ако го преместувате производот додека има вода во него, таа
може да се прелее.

Не испуштајте ја водата што преостанува во
резервоарот за вода со држење на рамката, туку
испуштете ја со отстранување на резервоарот за
вода.
• Водата што навлегла во рамката на куќиштето може да
предизвика грешки при функционирањето.

Не ставајте магнет или метал врз рамката на
куќиштето.
• Може

да предизвикате грешки при функционирањето.

Чистете го редовно.
• Исчистете го според делот „Како се чисти“.
(Погледнете од 19 до 22 страница)
• Сериозната контаминација може да предизвика зголемување на
габите, лош мирис и ниска влажност
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Користете чиста вода од чешма наместо топла вода
со температура од 40 °C, односно контаминирана со
сол, детергент и лекарства.
• Ако
 користите вода со температура

Не користете го за други цели, како за чување
храна, уметнички точки и академски намени.
• Може

да предизвикате намалување на квалитетот.

над 40 °C, може да предизвикате
грешки при функционирањето.

9

Име и функција на секој дел
Име на предната страна и внатрешниот дел
Отвор за испуштање
• Местото

каде што се
празни влагата што
испарува

Оперативен дел

• Погледнете го описот
на оперативниот дел
на 11 страница.

• Погледнете

го описот
на оперативниот дел
на 11 страница.

Прозорче

• Прозорче за да видите дали
резервоарот за вода е полн.

Филтер за влага

• Неговата површина е обложена со
антибактериски материјал што трпи
вода, што ги спречува множењето
на бактериите во водата и го
филтрира контаминираниот воздух
во водата преку испарувачко
овлажнување.

Антибактериска топка
• Може да го спречи

множењето на бактериите
во водата.








Индикатор за
влажност



Резервоар за вода

• Гледајте

да ставите само вода во
него.

Капаче на резервоарот за вода
• Гледајте

да биде затворено така
што нема да тече вода.

Отвор за вшмукување

• Служи за вшмукување воздух од
околината.

Eco-Air Plus Filter
• Има функција за отстранување на миризбата
и служи за филтрирање на контаминираниот
воздух

Капаче за отворот за вшмукување
• Служи за заштита на филтерот.
(Не вметнувајте стапчиња или лажици низ
него.)

Дел за резервоар за вода

• Филтерот за влажност е полн со вода и ја
задржува водата. Можно е да се издвои и
извади резервоарот за вода за да можете
да го отворите делот за резервоарот за
вода.

Користење

Оперативен дел
Копче за брзо овлажнување
ON: Брзо овлажнување
OFF: Копче за природно
овлажнување

Копче Mode

Служи за избор на режим, како Sleep →Baby →
Auto →Health.

Timer Копче
Копче за влажност
Копче Power

Се користи за вклучување и
исклучување на производот.

Служи за избор на Low, High и
Turbo навлажнување.

Копче за закажување на времето
за работа.

Fresh Zone
(45~60%)

Dry Zone
(30~45%)



Индикатор на влажност



Wet Zone











Сина
Свежа зона
(45~60%)
Портокалова
Сува зона
(30~45%)



Прикажување на недостаток
од вода.
Се вклучува звук кога ќе снема вода.










Бела
Влажна зона
(Over 60%)



Прикажување на
моменталната
влажност.
Ја покажува моменталната
влажност во близината.
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Како се монтира
● Се препорачува уредот да го поставите уредот на место каде што подот е
цврст и рамен и каде што воздухот добро циркулира.
▶ Ако телото на уредот го монтирате насочено кон центарот на просторијата, може да
предизвикате поефективен проток на воздухот.
• Над 1 m растојание од таванот
• Над 20 cm од левата и десната страна од ѕидот
• 30 cm на предната страна
Над 1m

Не блокирајте
го филтерот
од страна.









Над 20cm

Над 20cm

• Ако
 сакате да го преместите или да не го користите подолго време, извлечете го приклучокот и истурете
ја водата од резервоарот. (Може да предизвикате прелевање на водата и размножување на габи и разни
бактерии.)
• Не употребувајте го со наведната рамка на куќиштето. Така може да предизвикате да не работи или да се прелее.
• Не монтирајте го ако постои ризик за оштетување на отворите за вшмукување или испуштање.
• Монтирајте го на растојание од преку 2 m од медиумски уреди, како ТВ или радио.
(Може да предизвикате пречки ако е преблизу.)
• На
 место каде што може да се создаде електронски бран, како од звучник или електронски
шпорет, сензорот за нивото на водата нема да работи, а времето на водоснабдување нема да се
прикаже точно.
• Не
 користете го на место каде што ќе биде директно под светло и грејач. Може да дојде до
деформација на телото или промена на бојата.
• Монтирајте

го на рамно место. Ако го поставите во накривена позиција, сензорот за вода и самиот
производот може да престанат да функционираат.

● Користете го во затворен простор со мала влажност.
▶ Ако нивото на влажноста во близина е високо поради карактеристиките на производот,
влажноста може да се намали.
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Внимавајте на следново

Користење

Не ставајте запаливи средства во резервоарот за вода. Може да предизвикате пожар.


Употребувајте го по секојдневна замена
на водата со чиста вода.









① Отворете го капачето од резервоарот за вода
и извадете го резервоарот.






Како да го наполните со вода






② Отворете го капачето од резервоарот за вода и
ставете вода од чешма.
• Ако сакате да го извадите делот за резервоарот за
вода, прво извадете го резервоарот за вода.
Opening
Opening





































④ Затворете го капакот за резервоарот за вода
③ Затворете го капачето од резервоарот за вода.
• Проверете дали е навистина
Be затворено.
careful in the
direction of the
insertion.

Close

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








insertion.







Close

Close



откако сте го поставиле резервоарот во
производот.
Be
careful
inшто
the
го во
правецот како
е прикажано на
• Вметнете
рачката на резервоарот за вода и поставете го од
direction of the
предната страна при поставувањето на капакот на
insertion.
резервоарот
за вода.



























































• Проверете дали температурата на водата од чешмата е пониска од 40 ˚C.
• Не користете вода која содржи хемиски агенс, којашто е валкана и која содржи средство за ароматизација
или детергент.
• Може да предизвикате деформитет и грешки во функционирањето.
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Забелешка
Испарувачки овлажнувач
● Пареата е невидлива.

• Бидејќи

е од природен испарлив вид што не користи зовриена вода, пареата не
може да се види.

● Ветрот што доаѓа од вентилаторот не е топол.

воздухот што се зема за време на испарувањето ослободува топлина,
• Бидејќи

ветрот што доаѓаод вентилаторот не е топол, а во зависност од големината на
собата, може да предизвика чувство и на студенило.



• Ако
 е поставено брзо овлажнување, влажноста може да се зголеми преку методот
на хибрид.




● Може да се постави брзо овлажнување.



● Во зависност од температурата или влажноста, влажноста може да
се промени.

• Во случај на висока влажност на воздухот или ниска температура, можете да ја промените
влажноста.
• За време на рачниот режим за работа, ако работи повеќе од 2 часа при влажност поголема од 70%,
можете да ја намалите влажноста.
(Ако влажноста е помала од 60% за време на работата, може да го вратите во нормална состојба.)

Работен сензор
● Во зависност од влажноста во околината, можете да го пуштите уредот да работи автоматски.
работи, сензорот ја одржува оптималната влажност преку режим со којшто ја чувствува моменталната
• Додека

влажност во околината.
и во еден ист затворен простор, можно е влажноста да биде различна во зависност од разликата во
• Дури

температурата или протокот на воздух во различните делови од просторот.
• При
 првото пуштање, може на уредот да му се потребни неколку минути за да ја почувствува влажноста
на околината.

Прикажување влажност
во просторијата

● Ја
 покажува моменталната на
влажност на околината во просторијатаm

● Прикажува влажност којашто ја мери сензорот за влажност и ја прикажува во 3 бои.
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• Ја прикажува влажноста со помош на сензорот за влажност којшто е
сместен во телото; портокаловата боја означува суво, сината
означува правилна влажност, а белата прекумерна влажност.
- Влажноста може да биде различна во зависност од местото
поради температурната разлика и различниот проток на воздух во
различните делови од просторијата.
- Можно е разидување во резултатите за влажноста во споредба со други
овлажнувачи.
- Кратко откако ќе почне да работи, можно е да има влијание врз самата
температура или влажноста во просторијата. Затоа, може да е потребно
малку време за да се стабилизира влажноста.



Како се користи

Користење

Копче за оперативен дел

● Ставете го резервоар за вода во рамката на куќиштето.


※Потребни
се околу 40 секунди за да се наполни резервоарот

40%

50%

70%

50%
60%

30%

40%
30%

60%

за вода откако ќе го ставите во рамката на куќиштето. Ако го
притиснете копчето за вклучување без да има вода во
резервоарот, може да предизвикате екранот да се исклучи и
да нефункционира.
70%

●Ако
 го поврзете приклучокот за напојување во штекер за 220 V

и притиснете на копчето за вклучување, производот се вклучува со звук.
• Почетната поставка останува на [Manual mode/Humidity-Turbo-Co].
• Откако ќе го ставите приклучокот, можете да почнете да создавате чисто внатрешно опкружување со
помош на контролите.
• Ако не планирате да го користите производот, чувајте го со приклучокот извлечен од струја.

220V - 230V

Notice
• Отстранете ја водата од резервоарот целосно ако не го користите производот долго време.
• Ако воздухот во отворот за испуштање е ладен или нивото на водата во резервоарот
е сериозно намалено, можете да почувствувате и дека водата е студена или дека нивото
на влага во околината е високо. Ако користите брзо овлажнување, влажноста може да се
зголеми за околу двапати.

15

Како се користи
Контрола на влажноста
Notice
- Ако влажноста во просторијата е пониска за 30%, изберете „Turbo“ со копчето за влажност за да се
вклучи брзото овлажнување. Потоа, влажноста во просторијата ќе се зголеми.
- Почетната поставка се меморира на Turbo

● Притиснете

го копчето за влажност и за контрола на влажноста.

• Притиснете го копчето за влажност и постојано ќе се прикажува Low → High → Turbo.

▶

Како да го користите копчето за режим ,Mode'
● Притиснете го копчето Mode.
● Можете

да бирате во редослед Sleep - Infant - Auto - Health - Manual.
• Притиснете го копчето [Humidity][Mode] и вратете го рачниот режим.

● Ако
 моменталната влажност е повисока од влажноста што сметате дека е соодветна за
затворена просторија, можете да го прекинете овлажнувањето и вентилаторот ќе работи
со слаба брзина.
1. Sleep Режим

Можете да го користите во услови кога посакувате слаб шум кој помага при спиењето.
※Сите LED сијалички се исклучени, а вклучена е LED сијаличката за спиење. Влажноста е слаба.
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Користење

2. Baby Режим

• За да задржите 66% влажност којашто е соодветна за бебе, можете повторно да ги измените нивоата за
слаба и силна работа на овлажнување.

3. Auto Режим

• За да задржите 55% влажност којашто е соодветна за доенчиња, можете да ги употребите нивоата за
турбо, силна и слаба работа на овлажнување.

4. Health Режим

• За да одржите соодветна влажност со цел спречување на настинка и заштита на кожата,
можете да ги употребите нивоата за турбо, силна и слаба работа на овлажнување.
• Контролираната влажност може да се измени во зависност од температурата во околината.
• При 10-40 °C, влажноста може да се смени на 50-70%.

Како да користите брзо овлажнување
● Ако
 сакате брзо овлажнување, притиснете на копчето
за тоа.
• Можете да ја одржувате средината со двојно зголемување на
влажноста.
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Како се користи
Како се користи функцијата за закажување време
Notice
- Закажувањето време може да се користи во сите режими, а додека го менувате режимот може да се откаже.

● Зачувајте

го времето на работа што го посакувате со притискање на копчето за тајмер

• Притиснете

го копчето за да закажете време и ќе видите [Co → 1 → 2 → 3 → 4 → 5 → 6 → 7 → 8 → Co]
• Во случај на поставено време, овлажнувањето автоматски прекинува и преминува во состојба на подготвеност
при што ќе се вклучи LED сијаличката.
• Ако
 водата се троши, се прикажува „No water“ придружено со звук и овлажнувањето стопира.

▶

Прикажување моментална влажност
• Во зависност од моменталната влажност, на LED екранот на оперативниот дел се прикажува моменталната влажност.
• Во зависност од моменталната влажност, таа се прикажува на делот наменет за тоа.

Оперативен
дел

- 40% се прикажува во случај ако моменталната влажност е пониска од 49%..
- 50% се прикажува во случај ако моменталната влажност е пониска од 50-59%.
- 60% се прикажува во случај ако моменталната влажност е пониска од 60-69%.
- 70% се прикажува во случај ако моменталната влажност е повисока од 70%.

- Секоја LED линија означува по едно ниво на влажност.

Дел за
приказ на
влажност
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опсег од 30%
30%~33%
34%~36%
37%~39%

опсег од 40%
40%~43%
44%~46%
47%~49%

опсег од 50%
50%~53%
54%~56%
57%~59%

опсег од 60%
60%~63%
64%~66%
67%~69%

Како се чисти

Користење

•Осигурете се дека сте го извлекле приклучокот од струја.
се редовно да го чистите. Ако е сериозно извалкан производот, така може
※ Погрижете

да предизвикате да работи послабо, или пак да се расипе и притоа да испушта
миризба.

Резервоар за вода (секој ден)
● Протресете

го резервоарот за вода 4 или 5 пати откако ќе го наполните и затворите капачето.
• Не додавајте хемиски агенси.
• Чистете

го често со ставање дланки во
резервоарот.

Рамка на куќиштето (ако е контаминирана)
● Избришете

ја со навлажнета и истискана мека крпа со раствор на концентрација на
неутрален детергент за кујна. ИзбришетеFilter
ја на крајот со
сува крпа.






• Не
 користете бензен, разредувач, алкален детергент и
детергент во прав за да не предизвикате деформитет и промена
на бојата.



ECO-Air Plus Филтер
● Се препорачува да го чистите почесто од еднаш неделно ако сакате
почисто овлажнување.
• Отстранете ја нечистотијата од површината на
ECO-филтерот со чиста или мека четка.
• Не мијте го ЕCО-филтерот со вода. Така може да
се намали неговата ефикасност.
• Не користете го производот додека е отстранет
ECO-филтерот.
• Заменете го оштетениот филтер.
Where to order?
https://www.cleanairoptima.com/accessoires/mg/44/

Filter
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Како се чисти
Чистете го делот за резервоарот за вода двапати неделно.
● Ако

не ја извадите водата од резервоарот по употреба и остане
така, бојата на водата ќе се смени или водата ќе замириса.
① Отстранете го капакот на резервоарот

② Отстранете го капакот на резервоарот

за вода.

за вода.

























































③ Извлечете го резервоарот за вода.


• Прво повлечете го резервоарот за вода, па
отстранете го делот за резервоарот за вода.
• Кога го влечете делот за резервоарот за вода, не
отстранувајте го така што ќе го навалите.
• Ако го навалите делот за резервоарот за вода за да
го извадите, ќе се прелее водата, што може да
предизвика опасност од електричен удар, повреда и пожар.








④ Извлечете го филтерот за овлажнување
и антибактериската топка.

• Кога
 филтерот за овлажнување е контаминиран,
исчистете го како на 22 страница.

⑤ Исфрлете ја водата од резервоарот
за вода.

• Исфрлете ја водата по отстранувањето
на филтерот за овлажнување и
антибактериската топка.

• Измијте

ја антибактериската топка под вода
што тече.
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Користење

⑥ Измијте го делот за резервоарот за вода со мек
сунѓер и составете го во обратен редослед
Ако нечистотијата не се отстрани, наполнете го резервоарот
со млака вода (со температура пониска од 40 °C) и оставете
го 3 часа, при што ќе растворите и неутрален детергент и
потоа ќе исплакнете доволно со чиста вода.

⑦ Поставете го делот за резервоарот
за вода во рамката на куќиштето
откако ќе го ставите филтерот за
овлажнување.

▶Следете

го редоследот долу ако недостасува
сензорот за нивото на водата.

① Поставете го сензорот за нивото на водата на дното на испакнатината.
ја оската на сензорот за нивото на водата во дупката на делот за
② Поставете

резервоарот за вода.
③ Поставете

ја оската на сензорот за нивото на водата во дупката на делот за
резервоарот за вода на спротивната страна.

⑧ Ставете го резервоарот за вода и капакот на
резервоарот во рамката на куќиштето.
• Идентификувајте

ја насоката на ставање на
резервоарот за вода и поставете го.







• Идентификувајте ја насоката на вметнување при инсталирање
на филтерот за овлажнување во делот за резервоарот за вода.
• Поставете го делот за резервоарот за вода во рамката на
куќиштето додека не слушнете звук дека е сместен.
(Нема работи ако не можете целосно да го ставите.)
• Откако ќе го ставите резервоарот за вода, нема да можете
веднаш да го вклучите.
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Менувајте го филтерот за овлажнување двапати или 3
пати неделно.
Notice
Во зависност од квалитетот на водата, може да се насобере мов во водата. Исчистете го за да не
дојде до сериозна контаминација. Не користете бензен, разредувач, алкален детергент, детергент за
отстранување габи и детергент во прав.
※ Погледнете на страница 19 за тоа како се отстранува филтерот за овлажнување.

① Расклопите го филтерот за
овлажнување.

② Избришете го со мек сунѓер откако
ќе го потопите филтерот за
овлажнување во вода.

Open
Open

[Како се чисти филтерот за овлажнување]

Ако нечистотијата не се отстрани, наполнете го резервоарот
со млака вода (со температура пониска од 40 °C) и оставете го
3 часа, при што ќе растворите и неутрален детергент и потоа
ќе исплакнете доволно со чиста вода. (Кога се врие или мие
во врела вода, производот може да се деформира.)
▶ Кога имате потешкотии во отстранувањето остатоци
од водата во испарувачкиот филтер, измијте
го филтерот со лимонска киселина.

②Поставете го филтерот за овлажнување и
делот за резервоарот за.

Close
Close


















② Затворете го филтерот по вметнување
на десната страна во оската.
① Поставете го резервоарот за вода и капакот за резервоарот.
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околу 30 g (3 големи лажици) лимонска
• Ставете

киселина и мешајте во сад со 1,5 литри топла вода.
④ По поставувањето на филтерот за
③ Склопете го филтерот за овлажнување.
овлажнување во резервоарот за вода,
① Вметнете го филтерот за овлажнување во
ставете го капакот во рамката на
жлебот на оската.
куќиштето.
• Гледајте да го ставите прво делот за резервоарот

за вода, а потоа резервоарот
за вода.



Што ако мислите дека има грешки при
функционирањето?

Користење

▶Потоа,

извлечете го приклучокот и контактирајте ја корисничката служба.
▶ Не поправајте го бидејќи е опасно да го поправате дома.

Случаи

Проверете како што следи

Референца
Страница

● Дали приклучокот е вметнат во штекер?

Не работи

Вклучување на
светилката за
дополнување
вода

Протекување
вода
Наслага во
резервоарот
за вода
Звучна работа
дури и во
состојба на
запирање

Ниска влажност

● Дали резервоарот за вода е добро поставен во задниот
дел?
→ Погрижете се да го поставите.
● Дали светилката за снабдување со вода е вклучена?
→ Погрижете се да го поставите резервоарот за вода во
задниот дел.
→ Наполнете го резервоарот со вода.

21P

15P

● Дали резервоарот содржи вода?
→ Наполнете го резервоарот со вода.

13P

● Дали недостасува резервоарот за вода?
→ Вметнете го резервоарот за вода до крај.

21P

● Дали

недостасува сензор за нивото на водата?
→ Поставете го сензорот за нивото на водата.

21P

● Дали
капачето на резервоарот за вода е добро затворено?

→ Проверете го капачето од резервоарот за вода.

13P

● Дали е навалена рамката на куќиштето?
→ Користете ја рамката на куќиштето на рамно место.

12P

●Тоа
 е материјал на акумулирана нечистотија или затврднет
материјал предизвикан од долготрајна употреба.

19~22P

→ Погрижете се да го чистите периодично.
● Дали слушате звук на прскање?
→ Доаѓа од резервоарот за вода при полнење со вода.
(тоа не е грешка)
● Ако влажноста во просторијата е висока или
температурата е ниска, можете да ја намалите.

14P

● Дали филтерот за воздух е затнат?
→ Исчистете

го според упатствата и продолжете да го
користите во уредот.

19P

● Можете да почувствувате дека влажноста е ниска кога го
употребувате во пространо место.

23

Не фрлајте го уредот со нормалниот домашен отпад кога ќе му заврши животниот циклус,
туку однесете го во собирни центри за рециклирање на електрична и електронска опрема.

Датум на купување: ...........................................................................................................
Име на купувач: ..................................................................................................................
Адреса: ................................................................................................................................
Телефон: .............................................................................................................................
Е-пошта: ..............................................................................................................................
Име на продавачот: ...........................................................................................................
Адреса: ................................................................................................................................

1. Пополнете го целосно овој гарантен сертификат. Испратете го до вашиот дистрибутер заедно
со фактурата и уредот, платена поштарина и со користење на оригиналната кутија за
пакување. Гледајте да ја вклучите цената за поштарина за пакетот.
2. Приложете краток опис на штетата, грешката или дефектот и околностите под кои се појавил
проблемот.
Clean Air Optima CA-807 се подложува на строги постапки за тестирање пред да замине од
фабриката. Ако во рок од две години од денот на купувањето производот не работи според
спецификациите поради фабрички дефекти, купувачот има право на бесплатни поправки или
замена на делови откако ќе ја приложи оваа гаранција (доколку дефектот или оштетувањето на
уредот и/или деловите се случило при нормални услови на работа). Што е опфатено: Сите
дефекти во поглед на материјалот и изработката. За колку време: Две години од датумот на
купување. Што ќе сториме: Поправка или замена на дефектните делови. Исклучоци: Редовните
резервни делови како што се филтерските картриџи.
Други услови
Одредбите од оваа гаранција ги заменуваат кои било други писмени гаранции, без разлика
дали тие се изразени или имплицирани, писмени или усни, вклучувајќи и каква било гаранција
за продажниот карактер или соодветноста за одредена намена. Максималната одговорност на
производителот не треба да ја надминува вистинската куповна цена што купувачот ја платил за
производот. Во никој случај производителот не одговара за посебни, случајни, последователни
или индиректни штети. Оваа гаранција не покрива дефекти што произлегуваат од несоодветна
или неразумна употреба или одржување, погрешно склопување, несреќа, природни
катастрофи, несоодветно пакување или неовластено мешање, менување или модификација на
деловите, онака како што е определено само од нас. Оваа гаранција е неважечка ако етикетата
со сериски број е отстранета или оштетена.

Центар за чист воздух
David Ricardostraat 9-9
7559 SH Hengelo (ov)
Холандија
Тел: + 31 (0) 74 - 2670145
Е-пошта: info@cleanairoptima.com
Интернет: www.cleanairoptima.com

