Airwasher

2in1: Air purifying &
Air humidifying

Instrukcja obsługi

CA-807
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Specyfikacja produktu
Nazwa produktu
Znamionowe napięcie i częstotliwość
Znamionowy pobór mocy
Tryb
Wilgotność
Pojemność zbiornika na wodę
Stałe nawilżanie
Miejsce instalacji
Waga
Wymiary (mm)

CA-807 Airwasher 2 w 1: nawilżacz i
oczyszczacz powietrza
220V - 230V
344W(szybkie nawilżanie) / 44W(naturalne nawilżanie)
Auto, Sleep, Baby, Health protection
400 ml/godz. (szybkie nawilżanie) / 200 ml/godz. (naturalne nawilżanie)
5L
12 godz. (szybkie nawilżanie) / 25 godz. (naturalne nawilżanie)

70m² / 175m³ / 750ft²

6.9kg
391(szer.)x238(dl.)x444(wys.)

※ Może wystąpić niewielka zmiana wymiarów w związku z ulepszaniem produktu.
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Uwagi dotyczące bezpieczeństwa
● Upewnij

się, że postępujesz zgodnie z poniższymi zaleceniami, ponieważ umożliwiają one
zapobiegnięcie nieoczekiwanemu ryzyku lub uszkodzeniu poprzez ścisłe przestrzeganie
instrukcji obsługi.
● Informacje

związane z bezpieczeństwem można podzielić w następujący sposób, w zależności
od stopnia spodziewanego ryzyka w przypadku nieprawidłowego zainstalowania i uszkodzenia
oraz wysokiego poziomu zagrożenia.
Ryzyko poważnych obrażeń lub śmierci na skutek niezastosowania się do zalecenia.
Ryzyko lekkich obrażeń lub uszkodzeń mienia na skutek niezastosowania się do zalecenia.

Ten symbol służy do zwrócenia uwagi na fakty i działania, które mogą stwarzać ryzyko.
Ten symbol oznacza zakaz.
Ten symbol oznacza obowiązkowe przestrzeganie zaleceń.

Zakaz demontażu, napraw i renowacji.
• Nieprawidłowe działanie może doprowadzić do porażenia prądem,
obrażeń i pożaru.
• Skontaktuj się z centrum obsługi klienta w celu dokonania naprawy.

Wyciągnij wtyczkę na czas czyszczenia.
Ponadto nie wyciągaj wtyczki ani nie wkładaj
jej mokrymi rękami.
• Występuje ryzyko pożaru i porażenia prądem

Podłącz zasilanie po ustaleniu, czy produkt jest
zasilany prądem o napięciu 220 V i
częstotliwości 60 Hz.
• Występuje ryzyko pożaru i porażenia prądem.

Nie zanurzaj korpusu urządzenia w wodzie ani nie
rozpylaj na nim wody.
• Występuje ryzyko porażenia prądem i pożaru.

Przed użyciem

Nie przemieszczaj nawilżacza podczas jego użytkowania.
• Występuje ryzyko usterki i porażenia prądem.

Nie należy umieszczać we wlocie i wylocie ciał obcych,
takich jak palce lub elementy metalowe.
•W
 szczególności należy uważać, aby dzieci nie wkładały palców w
otwory, ponieważ mogą
odnieść obrażenia.

Nie należy pozwalać małym dzieciom zbliżać się do
urządzenia, dotykać go ani manipulować nim.
• Występuje ryzyko porażenia prądem i odniesienia obrażeń.

Nie należy korzystać z urządzenia, gdy przewód
elektryczny lub wtyczka są uszkodzone lub gniazdko
elektryczne jest poluzowane.
• Występuje ryzyko porażenia prądem, zwarcia i pożaru. W
przypadku uszkodzenia przewodu zasilającego dostarcz go do
miejsca zakupu lub centrum obsługi klienta i wymień produkt na
nowy.

Nie należy uszkadzać, przerabiać, zginać na siłę,
ciągnąć, skręcać ani przywiązywać przewodu. Ponadto
nie należy umieszczać na nim ciężkich przedmiotów.
• Uszkodzony przewód może spowodować
pożar i porażenie prądem.

Wyciągając wtyczkę, nie należy trzymać za
przewód, ale za korpus wtyczki. Wtyczkę należy
utrzymywać w czystości i usuwać z niej
wszelkie ciała obce.
• Występuje ryzyko porażenia prądem,
zwarcia i pożaru.

Należy wymieniać wodę w zbiorniku na świeżą wodę.
• Zbiornik

na wodę należy utrzymywać w czystości, czyszcząc go
codziennie i wlewając do niego świeżą wodę.
• Można

używać wody z kranu.
• Użytkowanie

produktu z zaniechaniem czyszczenia
może być główną przyczyną nieprzyjemnego
zapachu spowodowanego rozwijaniem się grzybów
lub różnych drobnoustrojów.

Nie należy przechowywać produktu w miejscu
wystawionym na bezpośrednie działanie promieni
słonecznych lub w pobliżu grzejnika.

Nie należy czyścić urządzenia benzenem lub
rozcieńczalnikiem oraz nie należy rozpylać
pestycydów.
• Występuje ryzyko pęknięcia, porażenia
prądem i pożaru.

Nie należy wlewać wody do nebulizatora.
• Występuje ryzyko usterek, obrażeń, pożaru i porażenia prądem.

• Może

to spowodować
odkształcenia i
odbarwienia.
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Uwagi dotyczące bezpieczeństwa

Gdy woda dostanie się do części zasilającej, należy
wyciągnąć wtyczkę i skontaktować się z centrum
serwisowym.
• Występuje ryzyko porażenia prądem i pożaru.

Nie należy wkładać do wnętrza produktu żadnych
ciał obcych, takich jak metalowe przedmioty.

Gdy z produktu wydobywa się hałas, zapach
spalenizny i dym, należy natychmiast odłączyć
zasilanie i skontaktować się z centrum serwisowym.
• Występuje ryzyko odkształceń
i odbarwień.

Nie należy wdychać wilgoci bezpośrednio z produktu.
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• Występuje ryzyko porażenia prądem i odniesienia obrażeń.

Nie należy instalować urządzenia w miejscu mokrym i
brudnym oraz w którym może na nie pryskać woda lub
woda deszczowa.

Nie należy używać urządzenia, jeżeli do tego samego
gniazdka elektrycznego są podłączone inne
urządzenia.

• Występuje ryzyko porażenia prądem i pożaru.

• Występuje ryzyko usterek i pożaru.

Przed rozpoczęciem czyszczenia należy odłączyć
zasilanie i poczekać na zatrzymanie obrotów
wentylatora.

Nie należy siadać na korpusie urządzenia ani opierać
się o nie.

• Występuje ryzyko porażenia prądem i odniesienia obrażeń.

6

• Występuje ryzyko uszkodzenia.

Przed użyciem

Nie należy użytkować urządzenia w miejscu
występowania przeciągów lub nawiewu
z klimatyzatora. Należy unikać bezpośredniego
rozpylania wilgoci z produktu na sufit, ściany,
meble i urządzenia elektroniczne.
• Występuje ryzyko nieprawidłowego
działania czujnika wilgotności.

Gdy z produktu wydobywa się hałas, zapach
spalenizny i dym, należy natychmiast odłączyć
zasilanie i skontaktować się z centrum serwisowym.
• Występuje ryzyko odkształceń i odbarwień.

Chlor, kwas i
inne środki.
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Nie należy użytkować urządzenia w przypadku, gdy w
pomieszczeniu są stosowane środki chemiczne
emitowane do powietrza.
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• Nie należy użytkować urządzenia, gdy filtr wilgoci, filtr ECO,
zbiornik na wodę i pokrywa są zdemontowane. Występuje
ryzyko usterki.
ᯙŖḡ

• Występuje ryzyko pożaru.

Po czyszczeniu należy zamontować części w
oryginalnym położeniu. (Patrz str. 19–22)

༉ऽ

Nie należy umieszczać w pobliżu urządzenia
łatwopalnych materiałów, zapalonych papierosów
i kadzideł.

Nie należy umieszczać przedmiotów na urządzeniu.
• Występuje ryzyko odniesienia obrażeń, porażenia prądem i usterek.

• Materiał może osadzić się w produkcie i może być emitowany z
wylotu urządzenia, co może być szkodliwe dla zdrowia.

Gdy urządzenie nie jest użytkowane przez dłuższy
czas, należy odłączyć wtyczkę i usunąć wodę
ze zbiornika.
• Występuje ryzyko porażenia prądem i pożaru.
• Może nastąpić rozrost grzybów lub
różnych drobnoustrojów.

Urządzenie należy zainstalować na stabilnym i
poziomym podłożu.
• Występuje ryzyko przewrócenia urządzenia lub rozlania wody.
Przewracające się urządzenie może spowodować wylanie się
wody, a w konsekwencji pożar
lub porażenie prądem.
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Uwagi dotyczące bezpieczeństwa

Nie należy użytkować uszkodzonego zbiornika na
wodę bez jego wymiany.
• Może to spowodować wyciekanie wody z urządzenia lub wylewanie
się jej ze zbiornika na wodę, powodując porażenie prądem i błędy.

• Jeżeli pomieszczenie nie jest odpowiednio wentylowane, słaba
wydajność może spowodować pożar.

Nie należy pić wody pozostałej w zbiorniku urządzenia.

Nie należy blokować wylotu.

• Może to spowodować pogorszenie jakości wody i inne
nieoczekiwane skutki.

• Nie należy blokować wylotu przy użyciu zasłony lub ręcznika.
Występuje ryzyko usterki.

Nie należy użytkować urządzenia w pobliżu źródła
silnego pola magnetycznego (np. kuchenki
mikrofalowej lub telewizora).

Nie należy upuszczać urządzenia.

Gdy urządzenie nie jest użytkowane, nie należy
przechowywać go przez dłuższy czas z wodą w
zbiorniku.

Nie należy przenosić urządzenia, pociągając za
przewód zasilający.

• Czujnik

może nie działać.

• Może nastąpić rozrost grzybów lub różnych drobnoustrojów.

Dry the water drop
inside completely.
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Podczas korzystania z urządzenia nie należy go
dosuwać do ściany stroną z filtrem.

• W przypadku upuszczenia urządzenia należy je odłączyć od
zasilania i dokładnie osuszyć.

• Występuje ryzyko porażenia prądem i pożaru.

Przed użyciem

W przypadku przedostania się wody do zespołu zasilającego
należy całkowicie osuszyć urządzenie przed jego dalszym
użytkowaniem.
• Występuje

ryzyko porażenia prądem i pożaru.

W przypadku podejrzenia wystąpienia przymrozku
należy wylać wodę.
•W
 przypadku przymrozku należy wylać pozostałą wodę ze
zbiornika urządzenia. Zamarznięcie urządzenia może
spowodować usterki.

Completely dry!

W przypadku przenoszenia urządzenia należy wylać
wodę ze zbiornika.
• Przenoszenie

urządzenia z wodą pozostającą w pojemniku może
spowodować rozlanie wody.

Nie należy umieszczać magnesów lub
metalowych przedmiotów na korpusie
urządzenia.
• Występuje

ryzyko usterki.

Nie należy wylewać wody, trzymając urządzenie
za korpus. Należy najpierw wyjąć zbiornik na
wodę.

Należy regularnie czyścić urządzenie.

• Przedostanie

się wody do wnętrza urządzenia może spowodować
usterki.

zanieczyszczenia mogą powodować rozrost grzybów,
• Poważne

nieprzyjemny zapach i niską sprawność nawilżania.

należy czyścić zgodnie z rozdziałem „Sposób
• Urządzenie

czyszczenia”. (Patrz str. 19–22)
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Należy stosować czystą wodę z kranu zamiast
gorącej wody (40°C) lub roztworu wody z solą,
detergentem lub środkiem czyszczącym.
• Stosowanie

wody o temperaturze
przekraczającej 40°C może
spowodować usterki produktu.

Nie należy wykorzystywać urządzenia do zastosowań
specjalnych związanych z jedzeniem, dziełami sztuki
i pracami naukowymi.
• Uzyskiwane

parametry mogą być niskie.
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Nazwy i funkcje poszczególnych
Nazwy elementów zewnętrznych i wewnętrznych
Wylott

• Obszar

podawania
nawilżonego powietrza.

Panel sterowania

• Patrz

opis panelu
sterowania na str. 11

• Patrz

opis panelu sterowania
na str. 11.

Okienko








Wskaźnik
wilgotności



Zbiornik na wodę

• Należy

do niego wlewać wyłącznie wodę.

• Okienko

kontrolne poziomu
wody w zbiorniku urządzenia.

Pokrywka zbiornika na wodę
Filtr wilgoci

• Jego powierzchnia jest pokryta
przyjaznym dla wody materiałem
antybakteryjnym, który zapobiega
rozrostowi drobnoustrojów w wodzie
i usuwa zanieczyszczone powietrze z
wody poprzez nawilżanie parowe.

Wkład antybakteryjny
• Zapobiega rozrostowi

• Należy

zamknąć pokrywkę, aby
uniknąć wycieków wody.

Wlot
• Umożliwia pobieranie
powietrza z otoczenia.

drobnoustrojów w wodzie.

Eco-Air Plus Filter
• Służy do usuwania

nieprzyjemnego
zapachu i filtruje
zanieczyszczone powietrze.

Pokrywa wlotu
• Pokrywa chroniąca filtr.

(Nie należy umieszczać w niej
patyczków lub łyżek).

Zbiornik na wodę

• Filtr
 wilgoci jest zanurzony

w wodzie. Możliwe jest wyjęcie
zbiornika na wodę w celu jego
otwarcia

Użytkowanie

Panel sterowania
Przycisk szybkiego nawilżania
ON: Szybkie nawilżanie
OFF: Przycisk naturalnego nawilżania.

Przycisk wyboru trybu
Służy do wyboru trybu Sleep →Baby →Auto →Health.

Przycisk minutnika
Przycisk nawilżania
Przycisk zasilania
Służy do włączania/wyłączania
urządzenia.

Służy do programowania czasu pracy.

Służy do wyboru poziomu
intensywności nawilżania:
Low - High - Turbo
Fresh Zone
(45~60%)

Dry Zone
(30~45%)



Wskaźnik wilgotności











Wet Zone
(Over 60%)



Niebieski
Strefa odświeżenia
(45~60%)
Pomarańc
zowy
Strefa sucha
(30~45%)



Wskaźnik braku wody
Włączany wraz z sygnałem
dźwiękowym w przypadku
braku wody.










Bialy
Strefa wilgoci
(Over 60%)



Wskaźnik aktualnej
wilgotności
Wskazuje aktualną
wilgotność otoczenia.

11

Instalowanie
● Zalecane

jest zainstalowanie urządzenia w miejscu ze stabilnym i poziomym
podłożem oraz dobrą cyrkulacją powietrza.
▶ Zainstalowanie urządzenia skierowanego przodem do środka pomieszczenia umożliwia utworzenie
efektywniejszego przepływu powietrza.
• Min. 1 m od sufitu
• Min. 20 cm od ściany po lewej i prawej stronie
• 30 cm z przodu
Min. 1m

Nie należy
blokować
filtra z boku.









Min. 20cm

Min. 20cm

• Gdy
 konieczne jest przeniesienie urządzenia lub nie jest ono użytkowane przez dłuższy czas, należy odłączyć
wtyczkę i usunąć wodę ze zbiornika. (W przeciwnym razie może nastąpić wylanie wody oraz rozrost grzybów i
drobnoustrojów).
• Nie
 należy korzystać z urządzenia, które jest przechylone. Może to doprowadzić do usterki lub rozlania wody.
• Nie należy instalować urządzenia w warunkach powodujących zasłonięcie wlotu lub wylotu.
• Urządzenie należy zainstalować w odległości min. 2 m od urządzeń audiowizualnych, takich jak telewizor lub radio.
(W przypadku zbyt małej odległości mogą występować zakłócenia).
•W
 miejscu, w którym występują urządzenia elektroniczne generujące fale, takie jak głośnik lub kuchenka
elektroniczna, czujnik poziomu wody nie działa, a czasu podawania wody nie można dokładnie
przewidzieć.
• Nie
 należy użytkować urządzenia w pobliżu miejsca wystawionego na bezpośrednie działanie światła
słonecznego i ogrzewanego grzejnikiem. Może to spowodować odkształcenia i odbarwienia obudowy.
• Należy

zainstalować urządzenie na poziomym podłożu. W przypadku zainstalowania na pochyłej
powierzchni może zostać aktywowany czujnik braku wody, co spowoduje wyłączenie urządzenia.

● Urządzenie należy użytkować w pomieszczeniu o niskiej wilgotności.
▶ Jeżeli wilgotność w otoczeniu jest wysoka ze względu na użytkowanie urządzenia, można zmniejszyć ustawienie
poziomu wilgotności.
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Uwaga przed użyciem

Użytkowanie

Nie należy umieszczać palnych substancji w zbiorniku na wodę. Może to spowodować pożar.














Dostarczanie wody


Należy codzienne wymieniać wodę w zbiorniku na czystą.
② Odkręć pokrywkę zbiornika na wodę i napełnij go




① Otwórz pokrywę urządzenia i wyjmij zbiornik
na wodę.

wodą z kranu.
•W
 przypadku oddzielania zbiornika na wodę od urządzenia
należy najpierw wyjąć zbiornik.
Opening
Opening





































③ Zakręć pokrywkę zbiornika na wodę.

④ Po umieszczeniu zbiornika na wodę w urządzeniu

• Należy upewnić się, że pokrywka
jest inzakręcona.
Be careful
the
direction of the
insertion.

Close

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








insertion.







Close

Close



zamknij pokrywę.
Be careful in the
• Ustaw

zbiornik na wodę zgodnie z kierunkiem wskazanym
direction
ofprzodu
theurządzenia i zamknij
na uchwycie,
zamontuj go od
pokrywę.insertion.



























































• Należy użyć wody z kranu o temperaturze poniżej 40˚C.
• Nie należy stosować brudnej wody ani wody zawierającej środki chemiczne, środki zapachowe lub detergenty.
• Może to spowodować odkształcenia i usterki.
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Uwagi
Nawilżacz parowy
● Para jest niewidoczna.

• Ponieważ

jest to naturalny typ odparowywania bez wrzenia wody, obłok nie jest widoczny.

● Powietrze nawiewane z wentylatora nie jest ciepłe.

• Ponieważ

powietrze pobierane podczas parowania oddaje energię, nadmuch z wentylatora
nie jest ciepły. W zależności od wielkości pomieszczenia może być odczuwane zimno.

● Możliwość ustawienia szybkiego nawilżania.







•W
 przypadku ustawienia szybkiego nawilżania wilgotność może wzrosnąć dzięki
metodzie hybrydowej.



● Ustawienie wilgotności może zostać zmienione w zależności od
temperatury lub wilgotności pomieszczenia.
• Ustawienie wilgotności może zostać zmienione w przypadku dużej wilgotności lub niskiej
temperatury pomieszczenia.
• Podczas pracy w trybie ręcznym, jeżeli urządzenie działa przez ponad 2 godziny z ustawieniem ponad 70%
wilgotności, ustawienie wilgotności może zostać zmniejszone, aby kontynuować działanie urządzenia.
(Jeżeli w trackie działania wilgotność będzie mniejsza niż 60%, może zostać przywrócone poprzednie ustawienie).

Czujnik działania
● W zależności od wilgotności otoczenia urządzenie może działać automatycznie.

pracy czujnik może utrzymywać optymalną wilgotność w ustawionym trybie poprzez wykrywanie
• Podczas

aktualnej wilgotności otoczenia.
wilgotności mogą być zróżnicowane nawet w ramach tego samego pomieszczenia w zależności od różnicy
• Wartości

temperatur lub przepływu powietrza.
•W
 początkowym okresie działania wykrycie wilgotności otoczenia może potrwać kilka minut.

Wyświetlanie wilgotności
w pomieszczeniu

● Urządzenie

wyświetla aktualną wartość
wilgotności w pomieszczeniu w bezpośrednim
otoczeniu.

● Urządzenie może wyświetlać wilgotność zmierzoną przez czujnik w korpusie za pomocą 3 kolorów.
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• Urządzenie może wyświetlać wilgotność zmierzoną za pomocą czujnika wilgotności w korpusie:
kolor pomarańczowy — warunki suche, kolor niebieski — odpowiednia wilgotność, kolor biały
— nadmierna wilgotność.
- Wilgotność może różnić się w zależności od miejsca z powodu różnicy
temperatur i przepływu powietrza.
- Wskazania innych nawilżaczy mogą się różnić.
- Po włączeniu urządzenia wskazanie może być zmienione
przez wahania temperatury lub wilgotności. Ustabilizowanie
wskazania wartości wilgotności może trochę potrwać.



Sposób użytkowania

Użytkowanie

Przycisk zasilania

● Umieść zbiornik z wodą w korpusie urządzenia.


przepływu zajmuje około 40 sekund od włożenia
※Ustabilizowanie

40%

50%

70%

50%
60%

30%

40%
30%

60%

zbiornika z wodą do korpusu urządzenia. Naciśnięcie przycisku
zasilania w przypadku braku wody w zbiorniku może
spowodować wyświetlenie komunikatu
o braku wody i wyłączenie urządzenia.
70%

wtyczka zasilania jest podłączona do gniazda 220 V i zostanie
●Jeżeli


naciśnięty przycisk zasilania, urządzenie zostanie włączone i rozlegnie się
sygnał dźwiękowy.

• Ustawienie

wstępne jest zachowywane jako [tryb ręczny / nawilżanie – turbo – Co].

• Po
 podłączeniu wtyczki należy zacząć tworzyć czyste otoczenie, korzystając z panelu sterowania.
• Jeżeli urządzenie nie jest użytkowane, należy je odłączyć.

220V - 230V

Notice
• W przypadku nieużytkowania urządzenia przez dłuższy czas należy wylać całą wodę ze zbiornika.
• Jeżeli powietrze na wylocie jest zimne lub poziom wody w zbiorniku uległ dużemu obniżeniu,
oznacza to, że woda jest zimna lub wilgotność otoczenia jest wysoka. W przypadku użycia funkcji
szybkiego nawilżania wilgotność może wzrosnąć prawie dwukrotnie.
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Sposób użytkowania
Sterowanie wilgotnością
Notice
- W przypadku wyjściowej wilgotności w pomieszczeniu poniżej 30% wybierz opcję „Turbo” przy użyciu
przycisku wilgotności i ustaw szybkie nawilżanie. Wilgotność w pomieszczeniu może zostać szybko
zwiększona.
- Ustawienie wyjściowe jest zachowywane jako „Turbo”.

● Naciśnij

przycisk wilgotności, aby wybrać ustawienie.

• Naciśnij

przycisk wilgotności, aby wybrać jedno z wyświetlanych kolejno ustawień nawilżania: Low → High → Turbo.

▶

Korzystanie z przycisku wyboru trybu
● Naciśnij przycisk wyboru trybu.
● Możliwy

jest wybór kolejno następujących trybów: Sleep - Infant - Auto- Health
• Naciśnij przycisk wilgotności i wyboru trybu, aby włączyć tryb ręczny.

● Jeśli

aktualna wilgotność jest wyższa niż prawidłowa wilgotność w pomieszczeniu, urządzenie
może przestać nawilżać, a wentylator może pracować na niskich obrotach.
1. Tryb Sleep

Urządzenie może pracować w warunkach niskiego hałasu, co jest odpowiednie do snu.
※Wszystkie kontrolki są wyłączone. Włączona jest tylko kontrolka trybu snu. Nawilżanie jest realizowane na niskim
poziomie.
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Użytkowanie

2. Tryb Baby

• Aby utrzymać wilgotność na poziomie 66% właściwym dla dziecka, można naprzemiennie stosować słabe i silne nawilżanie.

3. Tryb Auto

• Aby utrzymać wilgotność na poziomie 55% właściwym dla dziecka, można naprzemiennie stosować nawilżanie turbo,
silne i słabe.

4. Tryb Health

• Aby
 utrzymać wilgotność na poziomie właściwym dla zapobiegania przeziębieniom i ochrony skóry, można
naprzemiennie stosować nawilżanie turbo, silne i słabe.
• Ustawienie wilgotności może zostać zmienione w zależności od temperatury otoczenia.
• W temperaturze 10–40°C ustawienie wilgotności może być zmieniane w zakresie 50–70%.

Stosowanie szybkiego nawilżania
● Aby
 szybko zwiększyć wilgotność, naciśnij przycisk
szybkiego nawilżania

• Możliwe jest dwukrotne zwiększenie wilgotności w pomieszczeniu.
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Sposób użytkowania
Programowanie czasu pracy
Notice
- Czas pracy można programować we wszystkich trybach. Przy zmianie trybu pracy zaprogramowany czas
jest anulowany.

● Ustaw oczekiwany czas pracy przy użyciu przycisku minutnika.

• Naciśnij

przycisk, aby zaprogramować czas. Ustawienia [Co (praca ciągła) → 1 → 2 → 3 → 4 → 5 → 6 → 7 → 8 →
Co (praca ciągła)] są wyświetlane kolejno w pętli.
•W
 przypadku ustawienia czasu nawilżanie jest włączane i wyłączane automatycznie, a stan czuwania jest sygnalizowany kontrolką.
•W
 przypadku wykorzystania całej wody zostanie wyświetlony komunikat o braku wody i zostanie wyemitowany sygnał
dźwiękowy, a nawilżanie zostanie zatrzymane.

▶

Wskazanie aktualnej wilgotności
• Kontrolki poziomu wilgotności są włączane na panelu sterowania w zależności od aktualnej wilgotności.
• Wartość aktualnej wilgotności jest również wyświetlana na wskaźniku wilgotności.

Panel
sterowania

- Wartość 40% jest wskazywana w przypadku aktualnej wilgotności w zakresie poniżej 49%.
- Wartość 50% jest wskazywana w przypadku aktualnej wilgotności w zakresie 50–59%.
- Wartość 60% jest wskazywana w przypadku aktualnej wilgotności w zakresie 60–69%.
- Wartość 70% jest wskazywana w przypadku aktualnej wilgotności w zakresie powyżej 70%.

- Zakresy paskowego wskaźnika wilgotności:

Wskaźnik
wilgotności
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30% Zakres
30%~33%
34%~36%
37%~39%

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

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

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

Sposób czyszczenia

Użytkowanie

Należy upewnić się, że wtyczka jest odłączona.
※ Należy regularnie czyścić urządzenie. Jeżeli zabrudzenia będą duże, mogą spowodować
obniżenie wydajności urządzenia lub jego usterkę i emitowanie nieprzyjemnego zapachu.

Zbiornik na wodę (codziennie)
● Po
 napełnieniu zbiornika wodą i zamknięciu pokrywki wstrząśnij zbiornikiem 4 lub 5 razy.
• Nie należy dodawać środków chemicznych.
• Należy

często czyścić ręcznie wnętrze zbiornika
na wodę.

Korpus (w przypadku zabrudzeń)
● Wytrzyj

korpus miękką ściereczką zwilżoną wodą z neutralnym detergentem kuchennym. Na
koniec wytrzyj korpus suchą ścierką.
Filter
• Nie
 należy stosować benzenu, rozcieńczalników oraz sproszkowanych i
alkalicznych detergentów, aby uniknąć odkształceń i odbarwień.










Filtr (w przypadku zabrudzeń)
● Czyszczenie częściej niż raz w tygodniu jest zalecane dla czystszego nawilżania.
• Usuń zabrudzenia z powierzchni filtra ECO za pomocą
wacika lub miękkiej szczotki.
• Nie należy przemywać filtra ECO wodą. Czyszczenie
wodą może obniżyć wydajność filtra.
• Nie należy użytkować urządzenia bez filtra ECO.

Filter
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Sposób czyszczenia
Zbiornik na wodę należy czyścić dwa razy w tygodniu.
●W
 przypadku pozostawienia wody w zbiorniku po użyciu urządzenia kolor
wody będzie się zmieniać lub woda zacznie brzydko pachnieć.
① Zdejmij pokrywę zbiornika na wodę.

② Zdejmij pokrywę zbiornika na wodę.

























































③ Wyjmij zbiornik na wodę.


• Chwyć

zbiornik na wodę i wyjmij go.
• Przy wyjmowaniu zbiornika na wodę nie








należy go przechylać.

• Wyjęcie

zbiornika na wodę poprzez jego pochylenie
może spowodować wylanie wody, co może
spowodować porażenie prądem,
obrażenia ciała i pożar.

④ Wyjmij filtr wilgoci i wkład antybakteryjny.
•W
 przypadku zabrudzenia filtra wilgoci należy go wyczyścić,
odnosząc się do informacji na str. 22

⑤ Wylej wodę ze zbiornika

• Pamiętaj, aby wylać wodę po usunięciu filtra
wilgoci i wkładu antybakteryjnego.

• Umyj

wkład antybakteryjny pod bieżącą wodą.
20

Użytkowanie

⑥ Umyj zbiornik na wodę przy użyciu miękkiej

gąbki i zamontuj go, wykonując czynności w
odwrotnej kolejności.
▶W
 przypadku braku czujnika poziomu wody należy
wykonać czynności montażowe w następującej
kolejności.

① Umieść czujnik poziomu wody na dolnej części wystającego elementu.
② Umieść prowadnicę czujnika poziomu wody w otworze zbiornika
na wodę.
③ Umieść prowadnicę czujnika poziomu wody po drugiej
stronie w otworze zbiornika na wodę.

⑦ Włóż filtr wilgoci i zamontuj zbiornik na
wodę w korpusie urządzenia.

⑧ Zamontujzbiorniknawodęipokrywępojemnikaw

• Określ kierunek ustawienia podczas instalowania filtra
korpusie.
wilgoci w zbiorniku na wodę.
• Określ

kierunek ustawienia zbiornika na wodę i zamontuj go.
• Włóż pojemnik na wodę do korpusu urządzenia — powinien rozlec się
odgłos szczęknięcia. (W przypadku, gdy zbiornik nie zostanie
włożony do końca, urządzenie nie będzie działać).
• Jeżeli zbiornik na wodę zostanie zamontowany jako pierwszy,
nie będzie można zamontować filtra.
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Filtr wilgoci należy wymieniać 2–3 razy w tygodniu
Notice
W zależności od jakości wody może gromadzić się mech wodny. Należy go usunąć w przypadku dużego
zanieczyszczenia. Nie należy stosować benzenu, rozcieńczalników oraz detergentów do usuwania grzybów,
detergentów alkalicznych i sproszkowanych.
※ Sprawdź na str. 19, jak usunąć filtr wilgoci ze zbiornika na wodę.

① Zdemontuj filtr wilgoci.

② Namocz filtr wilgoci w wodzie, a następnie
wyczyść go miękką gąbką.

Otwier
Open

[Czyszczenie filtra wilgoci]

Jeśli zabrudzenia nie zostaną usunięte, namocz zbiornik
przez 3 godziny w roztworze letniej wody (poniżej 40°C) z
neutralnym detergentem, a następnie obficie opłucz
czystą wodą. (W przypadku gotowania lub mycia we
wrzącej wodzie produkt może ulec deformacji)
▶W
 przypadku trudności w usuwaniu brudnej wody
z filtra wilgoci należy przemyć filtr kwasem c
ytrynowym.

około 30 g (3 duże łyżki) kwasu
• Umieć

cytrynowego w pojemniku i wymieszaj z 1,5 litra
ciepłej wody.






① Umieść filtr wilgoci w rowku prowadnicy.

④ Włóż filtr wilgoci do zbiornika na wodę i
zamontuj w korpusie urządzenia.
• Zamontuj

zbiornik na wodę.

②Zamontuj
filtr wilgoci i zbiornik na wodę.

Close
Close


















② Dokręć filtr po włożeniu
prawej pokrywki.
① Zamontuj zbiornik na wodę i jego pokrywę.
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③ Zamontuj filtr wilgoci.

Co zrobić w przypadku podejrzenia
usterki?

Użytkowanie

▶If you think there is an error even after the check as follows, stop using to prevent the
accident. Następnie odłącz wtyczkę i skontaktuj się z centrum obsługi klienta.
▶ Nie należy naprawiać urządzenia na własna rękę, ponieważ jest to ryzykowne.
Usterka

Działania zaradcze

Odnośna
strona

● Czy wtyczka jest podłączona do gniazdka elektrycznego?

Urządzenie nie
działa

● Czy zbiornik na wodę jest prawidłowo zamontowany w
urządzeniu?
→ Zamontuj go prawidłowo.

21P

● Czy kontrolka podawania wody jest włączona?
→ Zamontuj prawidłowo zbiornik na wodę w urządzeniu.
→ Napełnij zbiornik wodą.

15P

● Czy zbiornik jest napełniony wodą?
→ Napełnij zbiornik wodą.

13P

Włączenie kontrolki ●
Czy zbiornik na wodę jest zainstalowany?
braku wody

→ Zamontuj prawidłowo zbiornik na wodę w urządzeniu.

Wycieki wody

W zbiorniku na
wodę gromadzi
się osad

21P

● Czy czujnik poziomu wody jest zainstalowany?
→ Zamontuj czujnik poziomy wody.

21P

● Czy pokrywka zbiornika na wodę jest prawidłowo dokręcona?
→ Sprawdź pokrywkę zbiornika na wodę.

13P

● Czy urządzenie jest przechylone?
→ Umieść urządzenie na poziomym podłożu.

12P

● Jest to materiał nagromadzony wraz z zabrudzeniami lub
osad mineralny świadczący o długotrwałym użytkowaniu.

19~22P

→ Należy regularnie czyścić zbiornik na wodę.

Urządzenie wydaje
● Czy słychać dźwięk pluskania?

odgłosy nawet po
→ Dźwięk pochodzi ze zbiornika na wodę i jest powodowany
zatrzymaniu
jej przepływem. (To nie jest usterka)
działania

Niska wilgotność

● Jeżeli wilgotność w pomieszczeniu jest wysoka lub temperatura
jest niska, ustawiony poziom wilgotności może zostać zmniejszony.

14P

● Czy filtr powietrza jest zatkany?
→ W zależności od stanu wykonaj czyszczenie i kontynuuj
korzystanie z urządzenia.

19P

● W przypadku korzystania z urządzenia w przestronnym
pomieszczeniu wilgotność może być niska.
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Po zakończeniu cyklu życia produktu nie należy wyrzucać tego urządzenia ze zwykłymi odpadami
domowymi, ale przekazać je do punktu zbiórki zajmującego się recyklingiem sprzętu
elektrycznego i elektronicznego.

Data zakupu:

…………………………………………………………………………..

Imię i nazwisko klienta:

…………………………………………………………………………..

Adres:

…………………………………………………………………………..

Telefon:

……………….………………………………………………………….

E-mail:

…………………………..………………………………………………

Nazwa sprzedawcy:

………………………………..…………………………………………

Adres:

…………………………………….…………………………………….

1. Niniejszy certyfikat gwarancji należy wypełnić w całości. Należy przesłać go wraz z fakturą i urządzeniem
w oryginalnym opakowaniu do lokalnego dystrybutora, pokrywając koszty przesyłki. Ponadto należy
uiścić odpowiednią opłatę za przesyłkę zwrotną.
2. Prosimy o załączenie krótkiego opisu uszkodzenia, usterki lub nieprawidłowego działania oraz
okoliczności, w których pojawiły się te problemy.
2. Prosimy o załączenie krótkiego opisu uszkodzenia, usterki lub nieprawidłowego działania oraz
Przed wysłaniem z fabryki urządzenie Clean Air Optima CA-807 jest poddawane rygorystycznym testom.
Jeżeli w okresie dwóch lat od daty zakupu produkt nie będzie działać zgodnie ze specyfikacją z powodu wad
fabrycznych, nabywca ma prawo do bezpłatnej naprawy lub wymiany części po przedstawieniu niniejszej
gwarancji (pod warunkiem, że wadliwe działanie lub uszkodzenie urządzenia i / lub jego części wystąpiły w
normalnych warunkach użytkowych).
Zakres gwarancji: Wszystkie części wadliwe pod względem materiałowym i wykonawczym.
Okres gwarancji: Dwa lata od daty zakupu. Czynności gwarancyjne: Naprawa lub wymiana
wadliwych części. Wyjątki: Standardowe części eksploatacyjne, takie jak wkłady filtrów.
Inne warunki
Postanowienia niniejszej gwarancji zastępują wszelkie inne pisemne gwarancje, wyraźne lub dorozumiane,
pisemne lub ustne, w tym gwarancje wartości handlowej lub przydatności do określonego celu. Maksymalna
odpowiedzialność producenta nie przekracza rzeczywistej ceny zakupu produktu. W żadnym wypadku producent
nie ponosi odpowiedzialności za szkody szczególne, przypadkowe, wynikowe lub pośrednie. Niniejsza gwarancja
nie obejmuje wad powstałych w wyniku niewłaściwego lub nieuzasadnionego użytkowania lub konserwacji,
wadliwego montażu, wypadku, katastrof naturalnych, niewłaściwego pakowania oraz nieumiejętnych
manipulacji, zmian lub modyfikacji, które nie zostały przez nas zatwierdzone. Niniejsza gwarancja jest nieważna
w przypadku usunięcia lub uszkodzenia etykiety z numerem seryjnym.

Clean Air Service Center
David Ricardostraat 9-9
7559 SH Hengelo (ov)
Holandia
Tel.: + 31 (0) 74 - 2670145
E-mail: info@cleanairoptima.com
Internet: www.cleanairoptima.com

