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Therapy Air iOn PWC-570

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

DĀRGIE KLIENTI,
Paldies, ka iegādājāties ZEPTER augstās efektivitātes gaisa attīrīšanas sistēmu
Therapy Air iOn.
6-pakāpju attīrīšanas sistēma ar negatīvo jonu ģeneratoru rada vairāk nekā 1 miljonu
negatīvo jonu, novērš plašo piesārņojumu klāstu un nodrošina tīru gaisu Jūsu mājās.
ELPOJIET AR THERAPY AIR ION DROŠI UN VESELĪGI
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1 • PAR LIETOŠANAS INSTRUKCIJĀM

Pirms ierīces pirmās lietošanas reizes uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju un
pārliecinieties, ka ievērojat drošības instrukcijas!
Ierīci drīkst izmantot tikai tā, kā aprakstīts šajā instrukciju pamācībā. Ražotājs nav
atbildīgs par zaudējumiem, kas radušies, lietojot ierīci tās neparedzētajam mērķim.
Saglabājiet šos norādījumus turpmākai izmantošanai.
Ja nododat ierīci kādam citam, lūdzu, pievienojiet šo lietošanas instrukciju.

2. DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI
Brīdinājumi
Šajā lietošanas instrukcijā tiks izmantoti šādi brīdinājumu apzīmējumi un norādījumi:
BĪSTAMI! Elektriskās strāvas trieciena risks!
UZMANĪBU: Šo brīdinājumu neievērošana var izraisīt ķermeņa bojājumus
vai materiālus zaudējumus.
PIEZĪME: Padomi un norādījumi, kas jāievēro, rīkojoties ar ierīci
Elektriskās strāvas trieciena risks!
1. Turiet ierīci sausu! Nekad neaiztieciet ierīci ar
mitrām rokām.
2. Nekad neiegremdējiet ierīci ūdenī un nenovietojiet
to zem tekoša ūdens.
3. Nenovietojiet ierīci tuvu ūdens avotam (izlietne,
vanna)
vai citiem priekšmetiem, kas rada tvaikus.
4. Nekad neuzstādiet ierīci sildīšanas ierīču tuvumā
(sildītājs, krāsns).
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5. Neievietojiet ierīcē sveces, cigaretes vai citus viegli
uzliesmojošus priekšmetus.

6. Nekad nelieciet uz ierīces virsējās daļas traukus ar
ūdeni, metāla priekšmetus vai smagus priekšmetus.

7. Nekad nevelciet aiz strāvas vada, atvienojot ierīci
no elektrotīkla.

8. Nekad nelieciet ierīci citas elektriskās ierīces
augšpusē, piem. uz televizora, sildītāja u.c.

9. Nenovietojiet uz strāvas vada smagus priekšmetus.

1 0. Nekad neceliet ierīci, velkot aiz strāvas vada.
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1 1 . Ierīce ir paredzēta darbam tikai ar maiņstrāvu.
Pārbaudiet, vai ierīces sprieguma dati, kas ir norādīti uz
ierīces tehniskās datu plāksnītes, atbilst Jūsu mājas strāvas
padevei.
12. Vienmēr atvienojiet ierīci no strāvas avota, ja plānojat to
atstāt bez uzraudzības, kā arī pirms montāžas, demontāžas vai tīrīšanas.
13. Ja strāvas vads ir bojāts, nelietojiet ierīci.
Strāvas vads ir jānomaina Zepter pilnvarotajā
servisa centrā, lai novērstu visus iespējamos riskus.
14. Strāvas vads jāglabā bērniem nepieejamā vietā, to
nedrīkst novietot tuvu ierīces karstajām detaļām, karstuma avotiem vai apkārtējo
priekšmetu asajām malām, kā arī nonākt saskarē ar tām.
15. Nekad nelietojiet ierīci ārā. Sargiet ierīci no sliktiem laika apstākļiem,
piemēram, lietus, krusas vai vēja.
16. Bērni var lietot šo ierīci, ja viņi ir sasnieguši vismaz 8
gadu vecumu, ja viņus pienācīgi uzrauga un ir saņēmuši
norādījumus par ierīces drošu lietošanu un saprot
iespējamos lietošanas riskus.
17. Bērni nedrīkst spēlēties ar ierīci.
18. Šo ierīci drīkst izmantot personas ar ierobežotām
fiziskām, maņu vai garīgām spējām vai personas, kurām ir
maz vai vispār nav zināšanu par ierīces lietošanu, ja vien viņi
ir pienācīgā uzraudzībā un ir saņēmuši instrukcijas par ierīces
drošu lietošanu un saprot iespējamos lietošanas riskus.
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UZMANĪBU!
19. Nelietojiet ierīci eļļu saturošu aerosolu klātbūtnē.

20. Neizsmidziniet uz ierīces viegli uzliesmojošas
vielas, piemēram, insekticīdus vai smaržas.

21 . Nelietojiet ierīci stipru dūmu, asu izgarojumu vai
eļļu klātbūtnē, jo tas var sabojāt ierīci.

22. Nepakļaujiet ierīci tiešiem saules stariem, jo tas var
izraisīt plastmasas daļu krāsu maiņu vai deformāciju.

23. Novietojiet ierīci 20 cm attālumā no sienām,
skapjiem vai citiem priekšmetiem, kā arī 30-60 cm
attālumā no griestiem.
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BĪSTAMI!

24. Bīstami! Neievietojiet priekšmetus vai pirkstus
gaisa ieplūdes un izplūdes atverēs.

25. Neievietojiet putekļu sensorā priekšmetus vai
pirkstus.

26. Nekavējoties izslēdziet ierīci, ja jūtat aizdomīgu
smaku vai dzirdat troksni. Nekavējoties sazinieties ar
Zepter servisa centru.

27. Ja ilgi neizmantojat ierīci, atvienojiet to no
elektrotīkla.

28. Pirms filtru tīrīšanas vai maiņas, atvienojiet ierīci
no tīkla.
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3. UTILIZĀCIJA
Mēs neiesakām utilizēt Therapy Air iOn ierīci kopā ar parastiem sadzīves
atkritumiem, tāpēc, lūdzu,nododiet ierīci kvalificētiem speciālistiem,
kas nodarbojas ar līdzīgu ierīču un materiālu savākšanu. Šādu rīcību
rezultātā ierīce tiks pareizi iznīcināta un pārstrādāta. Tā ir vērtīga
palīdzība apkārtējas vides aizsardzībai!

3.1. Iepakojums
Ja vēlaties atbrīvoties no iepakojuma,, pārliecinieties, vai esat ievērojis
Jūsu valstī piemērojamos vides aizsardzības noteikumus.

4. IERĪCES APRAKSTS
4.1. Iepakojuma saturs
• Galvenā ierīce
• Tālvadības pults (iekļautas 2 AAA baterijas)
• Lietotāja rokasgrāmata
• 5 filtri: antistatiskais filtrs, antibakteriālais filtrs, Hepa H13 filtrs, antialerģiskais
filtrs, aktivētās ogles filtrs.
UZMANĪBU! Filtri ir iesaiņoti aizsargājošos maisiņos. Maisiņi ir jānoņem
pirms pirmās lietošanas reizes! Ja Jūs to neizdarīsiet, tas var izraisīt ierīces
bojājumu.
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4.2. Ierīces apraksts
PRIEKŠĒJĀ DAĻA
DEKORATĪVĀ GAISMIŅA

Operatīvā daļa /
Indikācijas daļa
DAĻU SENSORS
GAISMAS SENSORS
(apgaismojuma
sensors)

Piesārņojuma pakāpes
gaismas rādītājs

Aizmugurējā daļa
ROKTURIS
ELEKTRĪBAS VADS
IERĪCES ĀĶIS
VENTILĀCIJAS REŽĢIS
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TĀLVADĪBAS PULTS

ĀTRUMS
REŽĪMS

Jauda
Gaisma

BATERIJAS (AAA IZMĒRS)
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4.3. Programmu apraksts

IESLĒGŠANA / IZSLĒGŠANA
Ierīci var iedarbināt manuāli, nospiežot
ieslēgšanas / izslēgšanas taustiņu.
Sākotnēji
lietojumprogramma
darbojas
automātiskajā režīmā. Ja to manuāli izslēgsiet
un pēc tam atkal ieslēgsiet, ierīce darbosies
pēdējā iestatītajā režīmā.
ĀTRUMS
Nospiežot šo pogu, jūs iestatāt gaisa plūsmas
ātrumu (pozīcijas: 1 – 2 – 3 – 4 – Turbo režīms).
Automātiskais režīms un bērnu režīms ir
pieejams ĀTRUMA LĪMEŅOS no 1. līdz 4.
REŽĪMS
Nospiežot šo pogu, ir iespējams iestatīt darbības
režīmu:
• Automātiskais režīms;
• Bērnu režīms;
• Ritmiskais režīms.
DEKORATĪVĀ GAISMIŅA
Šī gaismiņa norāda pašreizējo darbības režīmu.
Gaismiņu var iestatīt manuāli. Kad ierīce
nedarbojas, apgaismojums un gaismiņa tiek
iestatīti automātiski.
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5. LIETOŠANAS INSTRUKCIJAS
5.1. Indikatori
Gaismas indikatori ļauj lietotājam sekot un kontrolēt ierīces darbību.
Gaisa plūsmas ātruma indikators.
Gaisa plūsmas ātrums tiek automātiski iestatīts automātiskajā / bērnu režīmā no 1.
līdz 4. pozīcijai atkarībā no gaisa piesārņojuma līmeņa. Jūs varat manuāli iestatīt
ātrumu no 1. līdz TURBO pozīcijai. Gaismas gaisa plūsmas ātruma indikators norāda
gaisa daudzumu, kas nāk caur ierīci.
• SPILGTUMS – Apgaismojuma gaismas radītājs
Ja Jūs izvēlieties nakts režīmu un istaba vēl ir apgaismota, mainīgā gaisma izslēgsies.
Ja istaba nav apgaismota, gaismas intensitāte tiks samazināta par 50%. Gaisma
vienmēr tiek izslēgta, ja tiek izvēlēti citi darbības režīmi, taču mainīgo gaismu var
iestatīt manuāli.
• RITMS – Ritmiskās attīrīšanas gaismas rādītājs
Izmantojot ritmisko gaisa attīrīšanu, piesārņotāji tiek efektīvi likvidēti, kā arī tiek
kontrolēts gaisa plūsmas ātrums. Gaismas maiņas krāsas:
Zilā – rozā – violetā – sarkanā
• BĒRNU REŽĪMS – Bērna režīma gaismas radītājs
Izvēloties darbības režīmu, gaisa plūsmas ātrums tiek noteikts automātiski. Bērnu
režīmā gaisa plūsma ir mazāka nekā parasti. Gaismas indikators kļūst violets.
• AUTO REŽĪMS – automātiskā režīma indikators norāda, ka ierīce darbojas
automātiskajā režīmā. Gaismas indikators kļūst zils.
• MIEGA REŽĪMS – Miega režīma gaismas rādītājs – šī gaisma norāda uz nakts
(miega) režīmu.
• GAISA KVALITĀTE – Gaismas piesārņojuma pakāpes rādītājs
Šī gaismas krāsa norāda pašreizējo gaisa kvalitāti telpā:
• Ļoti tīrs – zilā
• Tīrs – rozā
• Normāli tīrs – violetā
• Netīrs – sarkanā
Mainīgā gaisma (DEKORATĪVĀ GAISMIŅA) ieslēdzas automātiski, kad ierīce tiek
ieslēgta. Gaismas krāsa mainās atkarībā no darbības režīma.
• Automātiskais / manuālais režīms – zilā
• Bērnu režīms – violetā
• Ritmiskais režīms – zilā, rozā, violetā vai sarkanā.
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5.2. Filtri
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NEGATĪVAIS JONS
Negatīvo jonu ģenerators rada lielu daudzumu negatīvo jonu, ļaujot baudīt
patiešām svaigu gaisu.
FILTRI
Ierīcē ir uzstādīts pretelektrostatiskais, vidējais, HEPA, antitalerģiskais un
dezodorējošais filtrs.
ANTISTĀTISKAIS FILTRS (Pretelektrostatiskais filtrs)
Likvidē putekļus, pelējumu, matiņus, blaugznas, mājdzīvnieku spalvas utt.
ANTIBAKTERIĀLAIS FILTRS (Vidējais filtrs)
Likvidē mazās putekļu daļiņas, kā arī baktērijas, kas ir lielākas par 1 µm
(mikronu), piem., ziedputekšņus utt. Vienlaikus tas aizsargā HEPA filtru, kas
atrodas aiz vidējā filtra.
HEPA FILTRS (HEPA filtrs)
HEPA filtra klase ir H13, tas likvidē 99,97% no gaisā esošajām piesārņojošām
daļiņām, piemēram, putekļus, ziedputekšņus, pelējuma sporas un dūmu
daļiņas, putekļu ērču izkārnījumus un pat kamīna un automašīnu gāzes.
PRETALERĢISKAIS FILTRS (AG alerģijas filtrs)
Sudraba un apatīta (minerāls), kā arī antibakteriāla līdzekļa maisījums ir
īpaši efektīvs cīņā pret Legionella (Legionella bacillus) baktērijām, kas ir īpaši
bīstamas zīdaiņiem. Filtra iekšpusē ir ekstrakt
s, kas iegūts no ginkgo koka lapām*, ko izmanto, lai cīnītos ar alerģiju, gripas
vīrusu un baktēriju cēloņiem.
(*Ginkgo biloba ir senākais no zināmiem augiem, kuram piemīt izteiktas
ārstnieciskās spējas, to lieto astmas un plaušu (bronhu) slimību ārstēšanai, kā
arī asinsrites uzlabošanai).
AKTIVĒTĀ OGĻA FILTRS (AC dezodorējošais filtrs)
Likvidē pārtikas, toksisko gāzu un citas nepatīkamas smakas, pateicoties filtra
izcilajai absorbcijas spējai.
Caur nepārvaramo, piesārņojošām vielām bagāto barjeru nāk tikai pilnīgi tīrs
gaiss. Rezultātā, attīrītais gaiss nonāk modulī, kurā ir iebūvētais jonu ģenerators.
Tur gaiss tiek bagātināts ar negatīvajiem joniem, kas turpina cīnīties ar gaisa
piesārņotājiem un pozitīvajiem joniem, ko izstaro sadzīves tehnika un citi avoti.
17

5.3. Pirms pirmās lietošanas reizes
Therapy Air Ion paredzēts tikai lietošanai mājas apstākļos. Ļoti ieteicams lietot tikai
noslēgtāstelpām.
Droši novietojiet ierīci telpā, kurā vēlaties attīrīt gaisu. Ievērojiet visus drošības
instrukcijas!
BRĪDINĀJUMS!
Filtri ir iesaiņoti polietilēna maisiņos. Maisiņi ir jānoņem pirms pirmās lietošanas
reizes!

UZMANĪBU!
Pievērsiet uzmanību antialerģiskā filtra stāvoklim. Filtrs jānovieto tā, lai bezrežģu
puse būtu vērsta pret ierīces priekšpusi.
1. Pavelciet priekšējā vāka apakšu un paceliet to. Noņemiet filtru.

2. Izpakojiet filtrus, noņemot iepakojumu. Ievietojiet filtrus filtra blokā šādā secībā:
Pretelektrostatiskais filtrs / Vidējais / HEPA / AG alerģijas filtrs / AC dezodorējošais
filtrs.
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3. Vispirms piestipriniet rāmi ierīces apakšdaļā un pēc tam augšpusē.
Pavelciet priekšējo vāku atpakaļ uz ierīces.

5.4. Lietošanas instrukcijas

Automātiskais režīms
Ieslēdzot ierīci, automātiskais darbības gaismas indikators kļūst zils.

1.

2.

3.

1. Pievienojiet ierīci kontaktligzdai ar atbilstošu spriegumu (220–240 V).
2. Nospiediet pogu, lai iedarbinātu ierīci.
3. Atkarībā no gaisa kvalitātes telpā, gaisa plūsmas ātrums automātiski mainīsies
no 1. stāvokļa uz 4. pozīciju. Automātiskais darbības gaismas indikators
iedegsies zilā krāsā. Sākotnēji ierīce darbosies automātiski un pēc tam pēdējā
izvēlētajā režīmā.
Manuālais režīms
Pievienojiet ierīci kontaktligzdai ar atbilstošu spriegumu (220–240 V).

1.

2.

3.

4.

1. Nospiediet pogu, lai iedarbinātu ierīci, un pēc tam ātruma pogu; gaismas
indikators iedegsies zilā krāsā.
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2. Nospiediet pogu, lai iedarbinātu ierīci. Pēc ieslēgšanas ierīce darbosies automātiski
un pēc tam pēdējā izvēlētajā režīmā.
3. Nospiediet ātruma pogu. Ierīce sāk darboties manuālajā režīmā.
4. Izvēlieties ātrumu, nospiežot SPEED (gaisa plūsmas ātruma) pogu: 1. pozīcija –
2. pozīcija – 3. pozīcija – 4. pozīcija – TURBO režīms.
Darbības režīma programmēšana
Pievienojiet ierīci kontaktligzdai ar atbilstošu spriegumu (220–240 V).

1.

2.

3.

1. Nospiediet pogu, lai iedarbinātu ierīci (POWER), un pogu darbības režīma izvēlei
(MODE).
2. Nospiediet pogu, lai iedarbinātu ierīci. Tā sākotnēji darbosies automātiski
(AUTO MODE) un pēc tam pēdējā izvēlētajā režīmā.
3. Izvēlieties darbības režīmu, nospiežot režīma pogu (MODE):
AUTO – CHILD – RYTHM (automātiskais režīms / bērnu režīms / ritmiskā attīrīšana).
Kas ir klusais nakts režīms?
Izvēlieties automātisko vai bērnu režīmu (AUTO / CHILD).
Ja tumsa ir ilgāka par trim minūtēm, ierīce pārslēdzas uz kluso darbības režīmu.
Tas pazemina darbības ātrumu un samazina elektroenerģijas patēriņu.
Ja telpā ir apgaismojums, ierīce atgriezīsies normālajā darba režīmā.
• Digitālais sensors (gaismas sensors) uztver apkārtējo
apgaismojumu un automātiski pārslēdz ierīci klusajā režīmā.

• Klusais darbības režīms tiek iestatīts, izvēloties automātisko vai
bērnu režīmu (AUTO / CHILD) (izņemot manuālo režīmu).
• Ja darbojas klusais darba režīms, tiek aktivizēts nakts indikators.
Ja apgaismojuma nav, gaismas indikatora intensitāte tiek
samazināta par 50%. Gaismas indikators izslēdzas, ja telpa atkal
tiek apgaismota.
20
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Gaisa piesārņojuma sensors
Gaisa kvalitātes sensors ir iestatīts uz standarta jutību. Jums, iespējams, būs
jāpielāgo sensora jutība, ja sensors pat pēc divu stundu nepārtrauktas darbības
norāda “UNCLEAN” vai “VERY CLEAN”, lai gan Jums šķiet, ka apkārtējais gaiss
ir netīrs:
• Vienlaicīgi nospiediet ātruma pogu un darbības režīma pogu (SPEED
un MODE), un turiet tās nospiestas vismaz divas sekundes.
• Gaisa piesārņojuma indikators (GAISA PIESĀRŅOJUMA LĪMENIS)
izslēgsies. Tas atkal aktivizēsies uz sekundi un pēc tam atkal izslēgsies.
• Nospiediet ātruma pogu (SPEED), lai izvēlētos
sensoru. Darbības režīma indikators (MODE) tiks
aktivizēts uz sekundi un parādīs jutību līmeni, kuru
varēsiet izvēlēties:
– Ritmiskais režīms – zema jutība ((RHYTHM: LOW)
– Bērnu režīms – standarta jutība (CHILD: STANDARD)
– Automātiskais režīms – augsta jutība (AUTO: HIGH):
Vienlaikus nospiediet ātruma pogu un darbības režīma pogu (SPEED un MODE),
un turiet tās nospiestas vismaz divas sekundes, lai saglabātu izvēlēto
jutību.
– Ja neviena poga netiek nospiesta ilgāk par 10 sekundēm, sensora
jutība tiks automātiski saglabāta.
Mainīgā gaisma (Dekoratīvā gaismiņa)
Šī gaisma maina krāsu un norāda pašreizējo darbības režīmu.
• Dekoratīvā gaismiņa automātiski ieslēdzas, kad ierīce sāk
darboties. Nospiediet dekoratīvās gaismiņas pogu, lai ieslēgtu /
izslēgtu gaismiņu.
• Ieslēdzot / izslēdzot gaismu (LIGHT: ON/OFF), izvēlieties kluso nakts režīmu.
• Nospiediet dekoratīvās gaismiņas pogu un turiet to nospiestu 2 sekundes. Pēc
tam iedegsies gaisma un izslēgsies darbības režīma indikators (MODE).

21

1. Nospiediet gaismas pogu un turiet to nospiestu 2 sekundes.
2. Gaismas indikators ir aktivizēts.
3. Klusais nakts režīms.
4. Kad ir iestatīts klusais nakts režīms, mainīgā gaisma (Dekoratīvā gaismiņa)
automātiski tiek izslēgta.
• Nospiediet gaismas pogu un turiet to nospiestu vēl 2 sekundes. Gaisma izslēgsies
un klusais nakts režīms tiek atjaunots.

1. Nospiediet gaismas pogu un turiet to nospiestu 2 sekundes.
2. Gaismas indikators ir izslēgts.
3. Klusais nakts režīms.
4. Kad ir iestatīts klusais nakts režīms, izstarotās gaismas intensitāte tiek samazināta
par 50%.
• Dekoratīvā gaismiņa spīd dažādās krāsās atkarībā no
izvēlētā režīma:
– Automātiskais / manuālais režīms – zilā gaisma
– Bērnu režīms – violetā gaisma
– Ritmiskais režīms – zilā – rozā – violetā – sarkanā
gaisma.
Dekoratīvā gaismiņa tiek samazināta par 50%, ja ir izvēlēts klusais nakts režīms.

6. TĪRĪŠANA
UZMANĪBU! Pirms tīrīšanas vienmēr atvienojiet ierīci no kontaktligzdas.

4 Ierīces korpusa tīrīšana
• Ierīces tīrīšanai izmantojiet sausu, mīkstu drāniņu.
Ja nepieciešams, izmantojiet nedaudz mitru drāniņu,
taču nelietojiet, lūdzu, pulēšanas līdzekļus.
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4 Piesārņojuma sensora tīrīšana
(reizi divos mēnešos)
• Atveriet piesārņojuma sensora vāku
ierīces labajā pusē. Izmantojiet nedaudz
samitrinātu vates kociņu, lai notīrītu lēcu un
savāktu atlikušo mitrumu.
4 Gaisa ieplūdes un izplūdes atveres
Ar mīkstu suku notīriet gaisa ieplūdes un izplūdes atveres.
Uzmanieties, lai suka neiekristu ierīcē.

4 Negatīvo jonu ģeneratora tīrīšana
(reizi divos mēnešos)
Lai notīrītu putekļus, izmantojiet sausu vates kociņu.
Uzmanieties, lai vates kociņš neiekristu ierīcē.
4 Priekšējā vāka tīrīšana
• Noņemiet ierīces priekšējo vāku un izmantojiet sausu
drānu vai mīkstu suku, lai to notīrītu.
Ja nepieciešams, izmantojiet nedaudz mitru drāniņu,
taču neizmantojiet, lūdzu, pulēšanas līdzekļus.
4 Lēcas tīrīšana vāciņa aizmugurē
(reizi divos mēnešos)
Noņemiet ierīces priekšējo vāku un izmantojiet sausu
drānu, mīkstu suku vai vates kociņu, lai notīrītu
dekoratīvās gaismiņas priekšējā vāka aizmuguri. Ja
nepieciešams, izmantojiet nedaudz mitru drāniņu,
taču, neizmantojiet, lūdzu, pulēšanas līdzekļus.
Pretelektrostatiskā filtra tīrīšana (reizi 2-4 nedēļās)

1.

2.

3.
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1. Pavelciet priekšējā vāka apakšējo galu, lai to atdalītu no ierīces.
2. Izvelciet filtru aiz roktura.
3. Izmantojiet tvaika tīrītāju, lai notīrītu filtru.
4. Pilnībā nosusiniet filtru, pirms to ievietojat filtra blokā. Nomainiet filtru. Ievietojiet
filtru filtra blokā, izlīdzinot to ar ierīces turētājiem.

7. FILTRA MAIŅA
Filtri ir regulāri jāmaina.
Therapy Air ierīces filtru komplekts satur:

FILTRS

DAUDZUMS

Antibakteriālais
filtrs
(Vidējais filtrs)

2 gb.

Ik pēc 6
Maiņa
mēnešiem

HEPA filtrs

1 gb.

Ik pēc 12
Maiņa
mēnešiem

Antialerģiskais filtrs
(AG alerģijas filtrs)

1 gb.

Ik pēc 12
Maiņa
mēnešiem

Aktivētās ogles filtrs
(Dezodorējošais
filtrs)

1 gb.

Ik pēc 12
Maiņa
mēnešiem

* pamatojoties uz 24 stundu / 1 dienas automātisko darbību.
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Antistatiskais filtrs (Pretelektrostatiskais filtrs) jātīra reizi 2 - 4 nedēļās.
Izpildiet tīrīšanas norādījumus (6. sadaļa - TĪRĪŠANA).
Pirms filtru tīrīšanas un nomaiņas vienmēr atvienojiet ierīci no kontaktligzdas.
Filtru nomaiņas biežums ir atkarīgs no telpā esošo piesārņojošo vielu
daudzuma.
Vispirms piestipriniet filtru ierīces apakšdaļā un pēc tam augšpusē.

Filtri ir jāizvieto šādā secībā:
Pretelektrostatiskais filtrs - Vidējais filtrs - HEPA filtrs - Antitalerģiskais filtrs maiņstrāvas Aktivētās ogles filtrs
1. Nospiediet priekšējā vāka daļu un paceliet to. Noņemiet filtru.

2. Atveriet filtru un nomainiet izlietotos filtrus.
Antibakteriālais filtrs (Vidējais filtrs) / HEPA filtrs / Antialerģijas filtrs (AG
alerģijas filtrs) / Aktivētās ogles filtrs (Dezodorējošais filtrs) ir iepakots
transportēšanai, pirms lietošanas iepakojums ir jānoņem.

A

UZMANĪBU! Vidējais (Antibakteriālais) filtrs ir jāmaina reizi
6 mēnešos atkarībā no piesārņojošo vielu daudzuma telpā.
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Izpakojiet jauno filtru un noņemiet iepakojumu. Ievietojiet jauno filtru filtra blokā.
Nomainiet vidējo vienību filtra blokā un piespiediet priekšējo vāku atpakaļ.

B. HEPA filtra maiņa
Izpakojiet jauno HEPA filtru un noņemietiepakojumu. Ievietojiet jauno
filtru filtra blokā.
C. Antialerģiskā filtra maiņa (AG alerģijas filtrs)
Izpakojiet AG alerģijas filtru unnoņemiet iepakojumu. Ievietojiet
jauno filtru filtra blokā (AG alerģijas filtra bezrežģu pusei jābūt vērstai
pret ierīces priekšpusi).
D. Aktivētās ogles filtra maiņa (Dezodorējošais filtrs)
Izpakojiet jauno filtru un noņeiet iepakojumu. Ievietojiet jauno filtru
filtra blokā. Nomainiet filtru un ielieciet priekšējo vāku savā vietā.
3. Ievietojiet jaunos filtrus filtru blokā.

4. Vispirms piestipriniet rāmi ierīces apakšdaļā un pēc tam augšpusē.
Pavelciet priekšējo vāku atpakaļ savā vietā.
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8. SIENAS MONTĀŽAS FUNKCIJA
Ierīces piekāršana uz sienas (pēc izvēles)
Ja vēlaties piekārt Therapy Air Ion filtrēšanas sistēmu pie sienas, pārliecinieties,
ka ierīce ir novietota ieteicamajā attālumā no sienām un griestiem (sk. attēlu).
Izmantojiet papildu pakaramo āķi. Pievelciet pakarināmā stīpa skrūves, lai
piestiprinātu ierīci pie sienas.
Uzmanību!
• Ja ierīce ir piestiprināta pie sienas, apkārtējās
sienas un griesti var ātri zaudēt krāsu (jo negatīvie
joni magnētiski pievelk smalkas krāsu daļiņas).
• Mainot filtrus, uzmanieties, lai nenomestu priekšējo
vāku vai filtru.
• Rūpīgi rīkojieties ar ierīces strāvas vadu (nekad to
nepārgrieziet).
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9. TEHNISKIE DATI
Preces nosaukums

Therapy Air iOn

Preces kods

PWC-570

Ražotājs

Home Art and Sales Service, Sihlegsstrasse 23,
8832 Wollerau, Šveice

Izcelsmes valsts

Koreja

Nominālais spriegums (V)

220- 240V, 50 Hz

Enerģijas patēriņš (W)

47W

Trokšņa līmenis

Max. 60 dBA

Negatīvo jonu ģenerēšana

1,236,000 jonu/cm3

Gaisa plūsma

6.05 m3/min
363.3 m3/h

CADR (dūmi)

154.2 cfm*

CADR (putekļi)

167.6 cfm*

CADR (ziedputekšņi)

178.2 cfm*

Efektīvitātes laukums

26m2 (ACPH* 5 reizes)
130 m2 (ACPH* 1 reizi)

Ozona veidošanās

<0.002%

Gāzes likvidēšanas efektivitāte

99. 97% Dezodorēšanas efektivitāte 85%

Preces izmēri (Gar. x Plat. x Augst.)

0. 51x0.181x0.51 m

Preces neto svars (kg)

8. 8 kg

cfm* - kubikpēdas minūtē
ACPH - Air changes per hour - Gaisa izmaiņas stundā
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9.1. Ierīces apzīmējumi
Atbilstības zīme

Aizsardzība pret elektrošoku - II klase

Ierīce paredzēta lietošanai tikai iekštelpās

Ierīci nedrīkst izmest kopā ar parastiem sadzīves atkritumiem

Zaļais punkts - kartona iepakojums ir jāpārstrādā

Ierīce ir jāsargā no mitruma
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1 O. PROBLĒMU NOVĒRŠANAS INSTRUKCIJAS
Ja ierīces lietošanas laikā Jums rodas kādas problēmas, lūdzu, pārliecinieties, vai
esat pareizi ievērojis lietošanas instrukcijas. Pirms zvanīt uz Zepter servisa centru,
lūdzu, pārbaudiet:
PROBĒMA

Gaiss nenāk ārā

PĀRBAUDE
• Vai ierīce ir pievienota elektrības
padevei?
• Vai paneļa gaismas darbojas?
• Vai ierīce ir pieslēgta
elektrībai?

RISINĀJUMS
Pievienojiet ierīci elektrotīklam
220-240 V
Nospiediet pogu, lai ieslēgtu ierīci
(POWER) un režīma pogu (MODE).
Mēģiniet iedarbināt ierīci pēc tam,
kad tā ir pievienota elektrības
padevei.

Gaisa plūsmas
ātrums nemainās

• Vai ir izvēlēts automātiskais
darbošanās režīms?
• Vai telpa ir pārāk tumša?

Automātiskajā režīmā ātrumu
nevar izvēlēties (Normāls
stāvoklis).
Jūs nevarat izvēlēties ātrumu
klusajā nakts režīmā (Normāls
stāvoklis).

• Vai uz sensora ir putekļi?
• Vai ierīce pastāvīgi norāda
“netīrs”?
• Vai ierīce pastāvīgi norāda “ļoti
tīrs”?

Notīriet lēcu (izpildiet
norādījumus).
Samaziniet sensora jutīgumu
(izpildiet norādījumus).
Palieliniet sensora jutīgumu
(izpildiet norādījumus).

• Vai esat iztīrījis vai nomainījis
filtru?

Pārbaudiet, vai filtri ir notīrīti un
nomainīti.

Gaisa izejošajai plūsmai • Vai esat iztīrījis vai nomainījis
ir nepatīkamasmaka
filtru?

Pārbaudiet, vai filtri ir notīrīti un
nomainīti.

Piesārņojošo vielu
sensora rādījumi
nemainās

Darbības ātrums ir
pārāk zems

Mirgo piesārņojošo
vielu sensors

• Zvaniet uz Zepter servisa centru

Citas problēmas

• Izslēdziet ierīci un zvaniet uz
Zepter servisa centru.

Ja, izpildot augstākesošās tabulas ieteiktās prcedūrasproblēma joprojām nav
novērsta, , lūdzu, sazinieties ar Zepter servisa centru.
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11 • ATBILSTĪBAS DEKLARĀCIJA
Therapy Air iOn ierīcei ir CE marķējums, un tas atbilst spēkā esošajiem
standartiem, direktīvām un noteikumiem.
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12. GARANTIJA
5 G A D U I E R O B E Ž OTĀ G A R A N T I J A
ZEPTER garantē, ka jūsu Therapy Air iOn attīrītājam ir piecu (5) gadu garantija,
ja no pirmās iegādes dienas tai nebūs konstatēti materiālu vai ražošanas defekti.
Ierobežotā 5 gadu garantija attiecas uz vissvarīgākajām ierīces daļām - motoru un
barošanas bloku (“Ierobežotā garantija”).
Izņēmums: Plastmasas korpusam un negatīvo jonu ģeneratoram tiek piemērota
divu (2) gadu garantija.
Stāvoklis:
• 5 gadu ierobežotā garantija ir derīga,
- Ja filtri tiek mainīti pret oriģināliem Zepter filtriem saskaņā ar ražotāja ieteikto
maiņas grafiku. Filtri jāmaina vismaz reizi gadā.
Nepieciešams iesniegt ierīces iegādes apliecinājumu, kā arī filtrus.
• Gaisa attīrītājam netiks konstatēti materiāla vai ražošanas trūkumi, ja detaļas
bija pielāgotas, mainītas vai regulētas, lai tas atbilstu jebkuras valsts vai vietējiem
tehniskajiem vai drošības standartiem, izņemot to, kurā produkts sākotnēji tika
projektēts un ražots.
• Šī 5 gadu ierobežotā garantija neattiecas uz:
- Periodisko filtru maiņu,
- Regulāro detaļu apkopi un remontu vai normālo nomaiņu nodiluma dēļ,
- Produkta bojājumiem, kas radušies ļaunprātīgas izmantošanas vai neuzmanīgas
izmantošanas rezultātā, ieskaitot, bet neaprobežojoties ar produkta lietošanu
neparedzētiem mērķiem (izņemot gaisa attīrīšanu),
- Jebkādām pazīmēm, kas liecina par klienta iejaukšanos ierīcē vai neoriģinālu
detaļu klātbūtni,
- Jebkuriem preces bojājumiem, kas radušies remonta un/vai apkopes dēļ, ko veicis nepilvarots servisa centrs,
- Nelaimes gadījumiem, nepārvaramu varu vai jebkuru citu iemeslu, ko uzņēmums
nevar kontrolēt un paredzēt, piemēram, pērkona negaiss, plūdi, ugunsgrēks,
sabiedriskās nekārtības u.c.
• Šī garantija attiecas tikai uz Therapy Air iOn, ko pārdod pilnvarotais tirdzniecības
aģents vai oficiālais izplatītājs. Garantijas prasības ir jāizpilda rūpīgi pilnvarotajā
Zepter servisa centrā.
• Zepter kompānija patur tiesības aizstāt Therapy Air iOn ierīci ar šobrīd pieejamo
līdzīgu preci.
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Šī garantija neietekmē patērētāja likumīgās tiesības saskaņā ar spēkā esošajiem
valsts tiesību aktiem, kā arī klienta tiesības pret mazumtirgotāju, kas izriet no
pārdošanas / pirkšanas līguma. Ja nav piemērojamu valsts tiesību aktu, šī garantija būs vienīgais un ekskluzīvais patērētāja tiesiskais aizsardzības līdzeklis, un
ražotājs nav atbildīgs par jebkādiem nejaušiem vai izrietošiem zaudējumiem par šī
produkta jebkādas tiešas vai netiešas garantijas pārkāpšanu. Ražotāja atbildība ir
ierobežota līdz patērētāja faktiski samaksātajai produkta pirkuma cenai.
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