Õhupuhasti

Airvax
Kasutusjuhend

Enne seadme kasutamist tuleb kasutusjuhend läbi lugeda. Hoidke juhend alles.
Kui seadme kasutamisel eiratakse kasutusjuhiseid, ei kehti tootele tasuta garantiihooldus.

Täname, et olete valinud Meaco toote. Meil on selle üle väga hea meel.
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või käivitusnupu abil sisse

Kui garantii kehtib, parandame õhupuhasti rikke korral ära või asendame uuega, seepärast tuleb pakend
alles hoida ja seda lastele kättesaamatus kohas säilitada. Kui soovite pakendi ära visata, toimetage see
ümbertöötlusesse.
TÄHELEPANU! Seade on ette nähtud üksnes kodukasutuseks. Tootja ei soovita seda kasutada mujal, sest
see võib põhjustada tule- ja elektrilöögiohtu või inimesi ja vara muud moodi kahjustada. Elektriseadmete
kasutamisel tuleb järgida peamisi ettevaatusnõudeid:
1. Ärge kasutage seadet, kui juhe või pistik on vigastatud, seade ei tööta korralikult, see on maha
kukkunud või muud moodi kahjustatud. Toimetage seade kontrolliks ja remondiks volitatud
hoolduskeskusesse.
2. Rikete vältimiseks hoidke seadet lamedal stabiilsel pinnal vertikaalasendis.
3. Enne seadme kasutamist kontrollige, kas majapidamises vastab pinge seadmel märgitud pingele.
4. Seadet võib kasutada õhutemperatuuril -10 – 70 °C.
5. Veenduge, et õhu väljalaske- ja sissetõmbeava ei oleks kaetud. Kui kangaid ja muid materjale hoida
õhupuhasti kõrval, võivad need määrduda.
6. Ärge hoidke seadet kardinate või muude esemete läheduses (vähim lubatud kaugus on 2 m).
7. Ärge iial vedage õhupuhastit, hoides kinni selle kaane ülaosast.
8. Ärge asetage midagi seadmele ega katke töötavat seadet kinni.
9. Seade on ette nähtud kasutamiseks ÜKSNES kodumajapidamises või kontoris – seda ei tohi kasutada
õues, ärilisel ega tööstuslikul otstarbel.
10. Elektrilöögi vältimiseks ärge kastke seadet, pistikut ega juhet vette ega pihustage neile vedelikke.
11. Enne pistiku eemaldamist toitepesast lülitage seade välja, vastasel juhul võite seadet kahjustada. Enne
õhukuivati toitejuhtme väljatõmbamist oodake, kuni ventilaator lõpetab pöörlemise.
12. Kui soovite seadet liigutada või te ei kasuta seadet, eemaldage pistik toitepesast. Selleks võtke
pistikust kinni ja tõmmake see pistikupesast välja. Ärge tõmmake juhtmest.
13. Ärge kasutage seadet ruumis, mille õhus võib olla õli koostisosi (näiteks praadimisõli), sest seadme
pealisosa võib mõraneda.
14. Laste ja loomade läheduses tuleb seadme kasutamisel olla valvas.
15. Ärge asetage juhet vaipkatte või vaiba alla. Hoidke juhet kohas, kus see ei takista kõndimist.
16. Ärge kasutage ega hoidke seadet otsese päikesevalguse käes.
17. Seadet võib parandada üksnes kvalifitseeritud mehaanik. Kui seadet parandab kvalifitseerimata
inimene, tekib kahju oht seadmele, inimesele ja varale ning garantii kaotab kehtivuse.
18. Võimaluse korral vältige pikendusjuhtme kasutamist, sest see võib üle kuumeneda ja põhjustada
tulekahju. Kui kasutate pikendusjuhet, veenduge, et see on korras.
19. Ärge püüdke õhupuhasti filtrit veega pesta. See võib filtrit kahjustada, mistõttu see ei puhasta enam nii
hästi õhku.

Juhtimine

Asetage õhupuhasti ühetasasele ja stabiilsele pinnale nii, et ümbritsevad esemed ei takistaks selle
õhuvoolu.
Õhupuhasti juhtimine seadmel oleva nupuga.
Nupuvajutus

Režiim

Tegevus

Ühe korra

Normaalne režiim

Õhupuhasti lülitub sisse ja ventilaator töötab keskmisel kiirusel.

Kaks korda

Kiire režiim

Õhupuhasti ventilaator töötab maksimumkiirusel.

Kolm korda

Vaikne režiim

Õhupuhasti ventilaator töötab aeglaselt.

Neli korda

Väljalülitamine

Õhupuhasti lülitub välja

Õhupuhasti juhtimine kaugjuhtimispuldiga.

Sisse- ja väljalülitus: esimese vajutusega lülitate seadme sisse, teise vajutusega
lülitate seadme välja.
Ventilaatori kiirrežiim: seadme ventilaator töötab suurimal võimalikul kiirusel.

Ventilaatori keskmine režiim: seadme ventilaator töötab keskmisel kiirusel.

Ventilaatori aeglane režiim: seadme ventilaator töötab aeglasel kiirusel.

Filtri hooldus ja puhastus
Ärge nuusutage filtrit ja vältige selle kokkupuudet nahaga.
ÄRGE PESKE FILTRIT! Kasutage puhastamiseks tolmuimejat nii, nagu ette nähtud allpool.
Mustuse vältimiseks seadme korpusel puhastage seda võimalikult tihti pehme niiske lapiga. Juba kivistunud
mustuse eemaldamiseks kasutage sooja vette kastetud ja välja väänatud pehmet lappi.
Ärge kasutage Airvaxi seadme korpuse puhastamiseks muid vahendeid peale kergelt niiske pehme lapi.
Hoidke Airvaxi õhupuhastit kuivas ruumis eemal liigsest niiskusest.

Kui filtri seireaknast on Lülitage õhupuhasti välja ja Eemaldage
õhupuhasti Eemaldage tolm
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elektripistik ülemine osa, keerates seda tolmuimeja abil.
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filtrilt

Filtri vahetamise graafik
Airvaxi õhupuhasti filtrit võib kasutada pärast seda, kui
olete selle tolmuimejaga puhtaks teinud. Seda saab
teha mitu korda, kuid mõne aja möödudes on filter nii
määrdunud, et see tuleb välja vahetada. Vahetage filtrit
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Ärge iial kasutage õhupuhastit ilma õhufiltrita!

Hoidmine
Kui te ei kasuta seadet pikka aega, toimige nõnda:
1.
2.
3.

Eemaldage pistik toitepesast.
Puhastage õhufilter.
Asetage seade kohta, kuhu ei kogune tolm ja ei paista päike. Kõige parem on katta seade
plastplaadiga.

Probleemid ja nende lahendusviisid
Probleem
Seade ei tööta

Põhjus
Seade ei ole elektrivõrku ühendatud.

Lahendus
Lülitage seade sisse.

Kaugjuhtimispult ei tööta

Patarei on täiesti tühi.

Vahetage patarei uue vastu (CR2025).

Õhupuhasti töötab valjusti

Filter on määrdunud.

Puhastage filter.

Tehniline kirjeldus
Mudel

Meaco Airvax 33x2 Õhupuhasti

Energiakulu

Sisend: AC 100~240 V / 50~60 Hz
Väljund: DC 12 V / 1,0 A

Ventilaatori kiirusrežiimid

Kiire

Keskmine

Aeglane

Energiakulu

5,1 W

3,9 W

2,9 W

Õhuvool (m3/min)

31,4

24,4

16,1

Sobib ruumi suurusega kuni

25 m2

Toitejuhtme pikkus

1,8 m

Mõõtmed

177 × 177 × 292 mm

Mass

1,7 kg

Elektritoodete jäätmeid ei tohi kasutusest kõrvaldada koos olmejäätmetega.
Toimetage toode ümbertöötluseks, kui on olemas vastav jäätmekogumiskoht.
Pidage seadme ümbertöötluse osas nõu kohalike asutuste või jaemüüjatega.

6

